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üç taraflı 
kabul etti 

lngiliz kabinesi 
ittıfak planını 

llabiliye, Hariciye, Adliye, Sıhhiye 
bütçeleri kabul olundu 

• 

Adliye l'eldll ralışma masası liaşrnaa [ Yazıları 8 nci sayfada] Dahiliye 1'ekl/l lıir nuraslmde 

Adliye Vekilinin beyanahndan: Dahiliye 'lekilinin beyanafından: 

Metres hayatı yaşamak adabı lstanbulun mezbaha işi ile meş
umumiyeye muhaliftir. Bu gibi gulüm. Bu yalmz belediye işi 
mukaveleler tasdi edH iyece eğil i , o ir m z 
Bizim Çanakkale Bir ·Afmerikan tahtelbahiri 
1'ürk milleti en münev
ver çocuklarını Çanak
hqlenin müdafaasında 

feda etti 
.Bize zafer 

kazandırdıklarından 
bahsedenler 

8u topraklarda kendi 
Soylarından kaç düzine 

asker gösterebilir? 

'----
)'"AZAN: Sadri Ertem 
y AZIYOlUıAU ki, Çannk· 

1 kalo znferlno biz Alman· 
nr111 
1 

saye lndo knvuşınuşuz, 

~ lndi de bu zni'eri lrnznndırmış 
011\nJnı·a Jtiynnet edJyormuşuz. 
el llüyük harbin bize isnbet e
ben bütün mnceralnnn<la hazin 

l lr tnU izlik güzo çarpar. llar· 
ll11 ('.. bnşımlnn sonuna kadar 
it tırıc nılllcti yalnız <J..üı;;manlaı:ı 

e dci;,rfl, do t şeklinde yanıba.
Şıııdn ar tutan tnli ·izllklo dö· 
'U~ı. .. u. 
t llıı kötü snıı Türk milletinin 

1
1nrho ı;irm~ irade ini ynbnncı· 
llı·ın. l arzu 11 ne bir tutan ~c!· 

elin budnlnhklnrlyle lmşlnr. 
~londro miitnrckesi llo nihn

) et bulur. 
1~üyüI· hnrhc girlşimi:dn eş· 

•·er saatini ~'iirk <lm Jetinin sJ
~ 'tı; • 

1 • 
1 ınuka<lderatı dcğiJ, Alman 

•:ııunndnıımm cınrh-nkii talin 
Ctt· 
1 

1• Hu ınc.,uın bir cmri\'aki 
ııı. 

Onun senmetini hnrl>ln her 
ıs • 
llf!ınsında giir<liik. Her sarha· 

ısın11n 1.. ı .. 1 . onu c ıısınnnn. ıucuın< nn 
IJJ)p • 

0 Ycnmrğ"c çnh';'ilk. 
.• llu, hli!"öt lk hir şey <lcj;,rildi. 

,' sap ız l>ir ittifakın nc~tİCC!"öhl· , .. , 
011ayn ı;ıknn askeri hnklknt

Jı.: l'lli 
· ~Devamı 8 incide) 

- - - - - --= 

26 tayf ası ve 3 sivil 
mütehassısla battı 

Mürettebatın hayatlarından ümit kesildi 
mı~ dairelere sığınamnmıo oldukln· 

r--------~"'f""'""!"'l~::""";"-.:"' ............ ~.....,.,i"""'..,..._-r:-__ ~,....,..,,.....,.,,...'"" rınR deHilet etmekte bulundu~unu be-

Bir Amerikan tahtelbahri 

l\evyork, 24 {A.A.) - ~em·clle üzere tayyare ile hareket etmişlerdir. 
A nglelerre sahilleri acıklarında 75 9 d:ılgıç d:ılıa derh:ıl yol:ı çıkmak ü· 
metre derinliğinde h:ıreketten sakit zcrerlirlcr 
olmuş olan Squalus dcniz:ıJtı gemisi, Nevy~rk, 24 (A.A.) - Tahlisiye 
tlün s:ıat 13.40 da - Greenwich saa· gemileri, Squalus lnhtclbahirindcn 
ti - tecrübe knlıilinllen lıir dalnın İ şöyle bir lı:ıber nlınışl:ırdır: 
hareketi y:ıpmış idi. Fnk:ıt daldık- 1 "So~ııkt:ın ıniitccssiriz. Başka bir 
tan bir sn:ıt sonra suyun yüziine çık· şikayetimiz yok, vaziyetimiz iyidir.". 
ınadığı görülmüştür. Aqualus'ün mürctıcb:ıtı, tahtelbahi· 

Souplin tahtelb:ılıiri saat 7.15 de rin teknesine vurmak suretiyle tah· 
fcHlkct iş:ıreti olan Ye' Squ:ılus tara- ı Iiisye gemileri ile muhabere trmlıı 
fınd:ın bır:ıktl:ın hir kırmızı şaman. etmekıcdirler. 
dıra hulmuştur. Dunun üzerine iki Ses ahizeleri, lıu haberleri almak· 
gemi arnsındn telefon irtibatı tesi~ tadır. 
edilmiştir. Bu sayede derinliklere Tahlisiye lı:n:ırlıklnrı, bu s:ıbah fe-
inildiği sır:ıda eneliı mürcttcb:ıtın cirle beraber başlamıştır. 
bulunduğu m:ıh:ılde, sonra sup:ıpın Xew Hampslıirc'de kiıin Ports
acık bırakılmış olduğu m:ıkinelcr da· mout deniz tczgfıhl:ırı kumandanı, 

iresine su girmiş olduğu anlaşılmış· Squalııs'ün kırmızı şaınanılırnsı ya· 
tır. kınında yapmış olduğu ccveliindan 

3·an etmiştir. 
Tehtelbnlıirde 2G tayfadan lıa,ım 

donanma namına mütehassıs olarak 
iic sivil bulunmnktnılır. 

Portsmouth, 24 {A.A.) - "Fnlcon" 
t:ıl11isiye gemisi, "Sqııalus" deni:ı:aJlı 

gemisinin bulunduğu ·yere gelmi, Yl' 
dört demir atmıştır. On altı dalgıç 

denize lndirilnıişlir. 
·Vaşington, 24 , {A.A) - "Squ:ılus" 

denizaltı gemisinin kazaya u~adığı 

mahalde hulunan resmt zevatın buru
ya bildirdikleri tahminlere göre, de
nizaltı gemisinin 2G kişilik müretıc. 
haıt ölmü' telakki edilebilir. · 

! Gülistan Sara- 1 
! yındaki muhte- I 
I şem düğün i 
İran Veliahdi ile Prenses Fev-) 
ziyenin düğün merasiminde l 

bulunan arkadaşmuz f 
f Nizam ettin Nazif İ 

ı
, tık yazısınr bugün dokuzuncu i 

sayıfamrzda neşrediyoruz. ~ 
l 

f Altıncı s~yf amızda ı 

}Sof ya mek- t 

tupları Semnes ve Falson ı:ılılelbahirlcri bu sabah avdet elmiş ve t:ılıtelbalıi· 
de Ncw • London üssülh:ırckesi ku· rin kaplanı ile yapmış olduğu tele
ınaııunııı )'Üzb:ışı Heid'in emri nltııı- fon rnuhavcresinin sonunda knpta
da vaka mahallinde bulunmaktadır. nın geminin kıç tarafındaki kompar 

Hususi suretle gönderdiğimiz 

muhabirimizin ilk yazısını 
okuyunuz •• Y:ışington y:ıkınında J;fıin Anacoo;. tım:ınlarla görii5rmemekte olcluğmm J 

lia üssülbalırisiııe mensup 12 ıl:ılgıc sfiylediğini, hunun da lııı koınpnrtı- i 
kurtarma işinde ,}·ardımda .bulunmak ın:ı.nlnrı ve içindekilerin su l>nsma!•>--------....... ·---

Sovyetlere 
Cevap verildi ahenktar bir em

niyet sistemi kuruluyor 
Parls, 24 (A:A.) - Bone ile 

Lord HaMax, saat 6,55 tc Ce • 
nevreden gelmişlerdir. İki nam-, 
a;>Tılmadan evvel istasyonda. !& .. 

mimtyetle biribirlerinin elinl 
sıkmı3lar, bundan sonıra Bone, 
hariciye nezaretine, Lord Hali. 
fax da tayyare ile Londraya ha. 
reket etmek Uzere Bourget hava 
meyd::mma. gitmi.,ıir. 

Londra, 24 (A.;:A..) -Lord Ha. 
lifax, sa.at 8,40 ta Croydon tay. 
yare meydanın& ~. Ka.bi· f vçıer paktı projesini ha..""trlıyan 
ne, saat 11 de topıamnıa ve ilci B 
sa.at Lord Halifax'm Cenev.rede.. eme 

ki görilşmeleri haldrmda. vermiş mu.' olduğÜ ve ibunun da kabine. 
olduğu izahatı din,lem!ştir, 

Lord Halifax, kabinenin top_ oo tasvip edildiği merkezindedir, 
lantısmdan evvel 15 dakika Çem. Şimdi mevzuu ibahsolan cihet, ha.. 
berlayn ile görUşm{lştUr. ZI devletlerin hususi enpişelerlni 

bertaraf edebilecek bir formfil 
Londra, 24 (A.A.)' - Saat 11 tesblt etmektedir 

de toplanan kabine, ~e\Tedeki • 
görllşmeler etrafında. Lard Hali. Londm, 24 (A.A.) - ~entng 
fax'm raporunu dinlemiş ve Sov- Standard,, gu.etesinin diploma. • 
yet lıUkillnetinin tekliflerine ve_ tik muhaıTirinin bildirdiğine gö. 
rileook resmt cevabın metninl tes.. re, İngiliz 'Jra'binesi, Sovyetler Bir 
bit eyl~. liği ile Ug taraflı ibir pakt yapıl .. 

Yan resmt mahfillerde elde e. ması hakkındaki Fra.nsı:z pllm .. 
dilen intıba., Cenevrede bir an • nı, bu sabahki toplant:Ismda. tu"' 
laşna için umum.t esaslar hulun- \'İp etnrlştir. 

Fenerbahçe-Demirspor maçından dolay 
~-- -- ,_, ~ ~ ~ .... ,,_, ,._,, ,_ 

Fazıla 6,iskendere3 ay 
boykot cezası veri.idi 

Geren lıaflalaicla Taksim Slaclyo mıındakl ı:avgalardan bir ollrfinilş 

Ankara, 24 (Hususi) - lstanlmldn l:ır esn:ısınd:ı mükerreren gayri ta 
Fener !ltndındn yapılan Dcmir5por lıiiliklerde bulunan Fenerli llüsamc 
Fenerbahçe mııcından sonra Fenerli tine bugünden başlıyarak gelecek 
Fazılla Dcmirsporlu lskcııder nrnsın- yın yirmi üç nkş:ımına kadar deva 
ela cık:ın lı!ıc.lisc tahkikatı ncliccJeıı. üzere, seçici müsabaka boykotu ,. 
ıniş, futlıol federasyonu ''erdiği cc- Uemirspord:m ArHe de mugayiri n 
zaları genel direktörlüğün tasdikine znket lınrekclinden dolayı bir iht 
:ırzctmi,ıir. Ihı karara göre hadise· cezası ,·erilmiş, keyfiyet oJiıkalı bö 
nin cıkmasında oyun esnası;tcla ağır gelcre tebliğ edilmiştir. 
süılcrle Ye oyundan sonra d:ı lshıı- DEMlRSPOR ROMA?\'YAYA 
ileri dö\'ınek ve yaralamak ~urcliylc GlDlYOR 
fiikn müsebbiıl görülen Fenerli }'n· Dcmirspor Rom:ınynya gideceği 
zıla allı ny, bu hadisede suçu tebe:\'- den 17 ve 18 haziran tarihlerin 
yün etmemekle beraber, daha e\'Yel- Ankarnda yapılarak Fenerbahçe - D 
ki mnçlarcl:t hakemlere tec:ı.\"ÜZ ' 'e mirspor Ye Fener - Ankarngücü m:ı 
lı:ı'knretıe lııılunarak cezasını hrnilz. Jnrı 21 YC 2:i lınzirnn tıırihlcrine 
görmemiş olan l'Skendere uç ay, maç- lındı. 
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Amerika Hariciye 
Nazırı universite kadrosu 

Cordelf Hull Yeniden mübim miktar: 
da asistanlık ilave edileli 

~;:;~:~0~:1~~:;~~ Deniz teşkilatına 7ürk köıılüs. Ü inı.·n Giz1i deniZ·pos1a- ~ .• ~~~;.r:1~::cf.~.:-~d~~ 
Birleşik Amerikan De,·letıerl ait kadro hazır. . 3 y ları yasak '\J . .ı ::· ~~~~!~ni:On::~:I:. yap· 

Hariciye Vekili Mister Cordell u· cuz· · ç·amaşır.ldı" \ B\ı '.t.{!Oia.slara göre profesöt 
H 11 ' l d t Iler· ka Hiç bir memur açıkta 1~ 

u gecen er e gazc ec 1 
• • d fül{ .. kai:lrosu tamamlanmıştır. '; 

bul ederek Avrupa işleri, bey- kalmadı ' takibata b~lan ı sistanhktan doçen'.Uiğc geÇ~e 
nelmllel hnyat ve Amerikanıo Yeni deniz teşktır1tlar1 bUtce Milli şefin bu . direftı.tıfleri d_ e. Liman reisliği guip~ bir deniz Uıere imtihan \'er.mi~ olan~· 
dış siyaseti hakkında lzahnt ,·er· ve kadroları kat'l şekillerini al· ~ yolculu~ meydana çıkannı~ır- tanların ôa vaZJycti tesbit c 
mlşUr .. Bu, konuşmayı bir Frnn- mıştır. ı..tmanlar umu~ roUdl!,rU yerine , getirildi· .. Yapılan kontrollerde baz:f'kimse. mek üzeredir. Bu yıl kadroS•a ye. 
sız gazetesinden aşağıya nakle- HAmld Saracoğlu kadroları ha· ler Hal.içten ve !bilh'assa Ha.sır.nlden mUhjm mlktarda asistaıl • 
diyoruz: mil olarak dUn nkşıı.m tayyare. MU)ıl Şe{imlt lsmet·lnönU'nUt> halis yllnlU coraplar 30 • 35 k~- iskelesipden kalkan bazı bilyUk lıklaı: dave eöUmi§:tir. Bu asjstJll 

Her fırsatt da söylediğimiz ile Ankaradan şehrimize gel- direktifleri Uzerine bundan bir r~ştur. Bundan başka banka motöfferi ntıklım tıklım yolcu ile lık\ara üniversiteden mezun o • 
gibi beynelmilel hayatrn mev- mlştlr. Ay nihayetine lcadar mUddet evvel TUrk köylUsU için Beykoz fabrlkasrnın. ltöy_IU\er 1- .:\1ar?\1araya.,hareket etl:ikleri an. lan gen~er imtihanla seçil~ 
cut olabilmesi, mcdent memle- az vakit olduğundan birkaç gUn maliyet flyatrpa elbise imal e· cın imale baş14dı_ğı halis. kös.ele- Iaşıln'lışt:Jr. Bu mot3rlcr ')fuan:n.:- alın epklard.ır. 
ketler arasında sa~lam esaslara içinde bUtUn hazırlıklar tamam- derek memleketin her tarafınaj den botların fiY,a~ı da 1 3 ~O dqn ya, Bani:lırma. v~ Karaca.bey gibi Mukayeleleri yenilenmiyect• 
dayanan mUnasebat tesisine ıanacak, kadrolar alAkadar me· gönderen Sümerbank,. bu yol- 290 k\\ruşş. indirmiştir. Ayrıcn diğer bütün 'Marmarlt iskeleleri. prdfesörler tesbit edilmlŞ ve )(dl 
bağlıdır. murlara tebliğ edilecektir, Teb· da calrşm!llarınn. devam ederek memleketin btlyUlj: , vlltıyetlerin oo vapur olmadığ'ı gü11lerin ge. dil~:dn~ de tebliğat yapılmışt1t· 

Birçok feci ba.dlseler lle alt- ligat ay başından evvel yapıla- gene köylUler için husuşl , ku- de yeni, teşklıJ)..t jrn:ııulacak ve CQ.lerJı sefer yapı$.'ktadır. -o--
Ust olmuş dUnyh Uzerlnde bizim cak, böylellkle memurlar baz!· maşlardan çok ucuz diğer eşya burnlardan·kfiylU elbise ıre ·ça. · Mdtörle9n yoleu 1 :na.kletniesi ilkokul mezuniyet 
hattı hareketimiz muayyendlr: ran maaşlarını alabileceklerdir. lar hazırlamıştır. rnaşırlan kamyonla'rn ~yttklenl?- kaııunen yasak olau~Ban aIA. • imtihanları 
Doğruluk, htlsnU niyet ve hUrrl· Kal'l şeklini alan İstanbul Birkaç gUne kadar yurdun rek köylere ttışınnciik,· lföylute- kadarlar; acrha'ı ~bı~ler rumrş • Resmt IIJC okÜJlar her yıl Jl1f-
yet prensiplerinin tatbikatı ne- merkez liman tc.ŞkllAtı şöyle- her tarafındaki vllAyctlere df\· re'blzznt•dağıtılnı:aktır. 1 lar ve hır kaç gun fçmde bu su. zuni et imtihanlarmı kendi O• 
tıceslnde diğer mlJletlerln mcm· dlr·. "ıtılo.cak olan bu eşyalar, 1ç .ca· • 1 • • retle yolsuz hareket eden bit çok Y ... w • ·riJti· 

b 1 ve ,.0 r pl"rdır Böylellkle ltöylUnUn elbise motörleri yakalamışlardır Gece kulundakı ogretmenlerm işti ~' leketlnıfzc karşı dostluk Ye hUr· Deniz ticaret mUdUrlUğU ıs - ınaşır arı :. a " . t • • • • 
1 

aktad 'B ı Ma&TV 
metlnl kazanmak.. mi kaldırılmnkta, teşkllft.ta ıner Devlet hesabına imal edilen 61ymesl te!'.Jlln e~lle~cktt; .• ~yrı·, yapsı bir çok teblik'elere İilaı-tı.z ı:n~~l~w.. ~ ~kyı okullaJ1Sl 

Hiçbir hD.dlse knrşısmda his· kez Uman reisliği denilmekte- ve Kayserlde hazırlanan göm· ça bir mlJlt kadın tipi ~lbtae d.e bulunarak f.ıpılan bü yo1sui se- mezuniy:;1 :uh~larmı ~· 
stya.tımızı saklamadık ve bazı dlr. lekler 68 k'1ru~a satılacak- hnzJr]anmaktndtr.. • J'erler için rnotör sahip ve kap • 

1 
•. w • d 

1 
~ 

Bu elbl~elera de ~ gavet ııcuz• tanla'rmdlın mühim cezalar atı'- okUmu o~eltmlenlerınlmasen ge ey • ih~allerc knrşı da Amerika Bir- Eskiden bUtUn Türkiye liman tır. " m eyyız ere ynpı ını u 
leşlk Devletinin kat't noktat na- reisleri muhnbere ve mUnalm· Don, ve .gömlek glbl lç çama· hazırlanacak ve •ayn1 suretle nacalttlf. . gun görmU~Ur. 
zarını bazı devletlere blldtrdlk. lelerini tstanbulda bulunan de· şırlara da 90 kuruş fiyat kon- k5ylU kadrn1arımıza. · dağrtıbı· 0 

HIC bir millet, gUnUn blrlnde nlz ticaret mUdUrlUğU ile ya- muştur. Adi çoraplar 12,5 v.e anktır. " Ec"nebi .seyyahl~ra Maarif Müdürü 
beynelmilel vaziyeti tayin ede- parlar, deniz ticaret: mUdUrlUğU bir kolaylık Çatalcaya gitti 
cek olnn Amlllcrl evvelden kes- de do.ıı.rudan doğruya vekdlet- Mu'"zec·ııer a rasınd'a b~ır' mu'" na"'kaşa 
tfremez. 6 

Kambiyo müdürlüğü hariç~n Çatalca kazasında. bu yıl ye ' 
ten direktif alırdı. Şlmdl ise es- 11 1 

, •

1 
memleketimize gelen ccı1ebilere niden ya"ptırılacak olan ilk okUı. 

. He.rhangl blr hareket blzlm kt bir merkeze nlsbetle TUrkl- A f o 
en aziz arzumuz olan sulhun yenin Trabzon, Samsun, Zon· yaso ya muzesıne , sınan 1 ~ . :~r y:~1t;~~ıl~m~ ~~~!!e~ii~ tke~:~~d~!:;k~~~~~~:;. 
muhafazası emclimlzl tehlikeye guldak, letanbul, tzmır ve Mer- döviz değiştirme gişesi 'Etçmtştır. fık Kut dilri sa.bah Çatalca>-" 
soknblllr.. sin limanlarında hltı tane mer· 1 1 k k d .., . . d .. . " Sc ahl h t h na . btr ~{ 

Amerlkada sulh içinde yaşa- kez Uman tCşkHA.tı ve slcfl 'dal· eser erı oyma : ogrumu ur r' ·. ~tle :e:ı~:;miZ:\;e: ec. 5 ' mi!tir. ~ 
mnk nrzusu o kadar yayılmış- resi bulunacaktır. · , , ~ , . • , • nebiler cllerind~ki parnları..:tJu • 
tır kt, blrcok vatandaşlar htc nunlar mıntakalarmdakl 11 - Ayas~fya. mUzeslne Topkapı b~. rnaksalla serpltmlştlr. .-.gi§cde kolayca> Türk :panısma ta.h • Partı Kurultayına 
durmadan bizim bir muharebe· mantarı tdare edecekler ve ayrı pnray .mUzesl deposundaki ~ş- ~ pahçod, ,Yaıulan }Jafr~Y-A,t; dJ!. vil edebilmektedirler:Ejsktden bir · girecek•murahhaslar 
den uzak kalmamızı temtn ede- ayrı vekAletle temasta buluna- yalarla ÇJnlllköşlt blnnsının eş- hu~ıu t9yft qtmclcıcjlir. ,l~aln\t ~k gü~lü.krore sebep ıohm para · 29 Mayısta Ankaraaa topla.nt• 
cek usuller dnşıınmektedtr. caklardır. · : yaları nakledilecekti. 1ıA.d!sc soµ Yerilen bir kara göre mUtç· .. değiştirme usultinün ·bu \)'eni §ek. cak olan Parti Kurultayına~ 

:A.mertkn hUkt\metl harici at- Merkez Uman teşk\ltı.tlarİ şu alAkadarla.r arasında. mUnaka.· nln t~eri_şJne Qıu~aQlJ. esçtıer lini her saba.h hrimfae gelen buldan .İbrahim Keıhal, dokt.Or 
yasetlnl milletinin lstlklA.l, hUr· şekilde tesblt edtİmiştlr: şalara sebebiyet vermiştir. d<t do!,durµlnı~k lş.~ç,omiş, "ql~- ~en biler tarafından ıp.emnuni .. Ht):rUllah, Ferit' Cemal. Naei ~· 
rlyet ve sulh iclnde yaşamasını · 80 Ura maaşlı bir merkeı 11- • . Jıadar mUzecller tarafından yet.le koxuılıt~.: ·· • · ' d alı, Faide Esendal gidecelf: 
temin edecek blr t}ekllde tanzim Tnan relsl 70 lİra. maaşlı ,~ua· 

1

' Jh~yba'5kof,.a;dmuzcstnlnk ıe;ch'ckut:~. h.ı't"retı .. lt:n,T~ılan -m11:.trr•--""'-~tl.. ı ~o leiclir. Mnrahhasiar cuına.rtdl 
~ :ı• "• ti. · ,.,_,. .ı; " 1.. .r ... a ım an gere se m uo •m-t.r • :.!t'· .n~n ..... . r-:: '-''!f .......... 

etmektedir.. vtni 40 liraıık' iki şeflik, 45 r- , . . . 1 l !fkl ' ~ • • i '·· ı • . gilnü hareket cdeoo'.klerdir. 
Hiç blr reisicumhur veya mec· ' i lUk 35 11 _ haline konması bakımından göz Bızans do\·rlne a t b r e C· lkı romorKor çarpı§~I --o-

rnlık htr kontro Br • ra önUnde tutulan esas nokta, bu· scrlcr mUzesl t~ldkkfl edilen "A- • 
lis halla narzusu olmadan mem· lık 3 nıepıur, 30 .Jlral1k s .. me· tasının bit 'Blz&ns ınotest hali· )'iı.sofyaya•osmtı.nlı eserleri koy- ' , Evvelki akşam köprUde lkt • Belediye Şirketler 
lcketl harbe sUrUkliyemez.. mur 25 liralık dört memur 20 lli 1t b b k d h r "ki çıQm,orJ<ör l>frlblrlertyJe carıue- K . 1 ..... Dünyanın blrcok kısımların- ııral~k dl>rt me~nr 17 f>o iırn· ne geUrllmesldlr. n ,.tel u ta ~kalinf ' e rln:ıd" lardır. Bunlardan biri ~Deniz- omıser ıgı .~· 

t ı ti ı li\ .t r, • ,_ ' ' Ay fya mU-ze hnllnc lnkıll\p mUzcy rarı~ 7rmn ç ye 0 ~ " •t Belediye şir,kctJer komÜlerlığ1 
da. bizim harlc s ynse m z Irk beş liman memuru, 15 ıırn- aso · • bir hareket ·gBrl!lırlemiştlr. baukın 3

1
0 numn~alı romo[k~ru, . • . . .· fi lUJl 

başlıca prensiplerinin tatbik e- ltk on beş liman memuru :-.·e 3Q e~Ukten sonra ~Ut'nıi duvarla~- • " ı , ~ diğeri de 20 nuıpara. taşıy~~ bir lfazırp.ll pirdCI\ iti~~n 1 .ğvo e 
dilmesi teklifi muhakkak abes 1 k bt k • 1 fllğl d*1kl mozayıklar tekrar meyda- bu Ynzlyete itir~~ eden mu; a-omorkB[d.Ur .. :ıo nµmarnh ro- makta.dır •. Konıi~rlıgın ışlerin 
dUşer lira 

1 
r on.,~~' 1.Ş~t b··1 nn cıkarılmış. içerine lrnlunan zc~iler ve as~rı l\tiKn .mUteh~s- morkör: Hall~e girmek ltl.n köP· ~eİı heyeti ptra!Jnd,a,n bakılacak· 

· Bu tcşklll\t eşıtı. ş n.n u Il},Cr ,_ ır · kl\.I "u lı t 
Bizim prensiplerimiz; heynel- ı· tlc~et mUdllrlUğU teşk.Ut\.- ve blzans denlne nit eşyalar sısları mnı;ı.r • ve e ~e m / R· rU l.\ğzından glrm1!1, .fakat dl· ır. •, • $ ~ 

milel haklan korumak, paktla· t~~~n he.men tamamen aynı<lm. mUzenln muhtellf kısımlarına cantn. kn[a! verpılşlerdır. ' ' ğer taraftan çıkarken k6ISrUden . ,--;-<>--

rn. hürmet etmek, bıtnraf ol- Yalnız evVelce gş liralık Uç Ye ' s' ebek - Rumelı' gccmek iste,Yen 20 nuı:tiarn He Deniz kazalarına mani 
mak, lktısacU hakları müsavi 30 lfrnhk da 8 mUn:ıeyyizllk me- Kaymakamlar karşı\qşmİşt1r. : . I .~ ·~ t • olma kiçin 
görmek ye sBAhlnrı bıralcmak- murluğa cevrllm!ş, fakat muş 'IU.cllse .nnt olduğ"undan ikt y· . d 

1 ltr.. nlsbetJerl aynen bırakılmıştır. d Ün topla nd 1 ~ h. i,sa f! yol l;)" t romotltljr b1frib1rl~riy~e• çar~TŞ: enı· şaman ıra ar 
Son senelerin tecrübeleri, dUn DugUnkU teşklH\ttan hiçbir me- tnışlar, ~O ınumaranın kUp~şt.C. • · · 

yanın bir köşesinde boğazlan- mur acıkta kalmamaktadır. Gazino ve lokantalar 60 binaıistimlak edilecek si parçalanmıştır. Tahkikat ya- ~ kOnUyOf 
mış o">an bu usullerin muazznm A karadan gelen haberlere teftiş edilecek Bebek Rumelihisarı arasında.-. pılmaktadır. ~ ". 
bir sUratle bUtUn dünyaya sıra- M n 11 işleri tcchlzat dal- ki 60 kadar binınm dstiml8:ki -o-- ' · .ıı "' Denlz ticaret mtidtirlüğU 11a-

gurc, man Belediye muavini Lutfi Akso ~ · · ı kl b • ( • • l uıt ~et etmiş olduğunu ncıkca gös- 1 1 llğl ki lktıyt veka.- • . içın belediyece ıhazır r a.ra aş •- n1llerimlzd1l •batmış o an ge 
terdi. . ~e:. re ;u ~e ~ mUdUrU A- l',yun n~tinde .dün kaymakam. lanmıştır. Buhd&n başka Aw.. 1 Po 11 s te enkazlaTI ile kayalık yerlere i• · 

Burada. :Amerika için mtlhim ~ t 1~tu:~e ~ım°:: hlzmeUerl lar beledıyed~ b.ır toplantı. yap ~ Wrk köprüsüne inen \YOlar Uze -· " şa'~et şamandıraları koymakta 
bl rmesele meYzuubnhls olmak- le k d t tl a mışlardır. Bu ıçtimada sayfıyeler., rindeki 487 binanın da istimlild .. Börekten zehirİeri~e devam ~tmektedir.. 
tadır· Ya. vahşi kuvvetin dUn- re~sllğt~: :t Y~~:uauer~ z Z:k; deki gazino, ikır kahvelbaheri allok~- için mahallinde tetkikler yapıl • d H k d 'Doğan Arslan He Galibolu s"' 
~ . hdklm olmasına mtlsaade re me e es ta. ve eınsalj yerlerin ılıgr, maktadır. • KUçUkpazar a.. acı ar m rasında, Boltı,ır acığmda sahil· 
~~:k ve nhut Birleşik Ameri- tayin edtım'1şle\'dlr. p~:iği, .bakmısızhğı ve ~ar~ Bundan başka Eminönünde mahallesinde oturan Zehra Kan d~n takriben '7 gomine ınesafc· 

e y lbl b 1 ti __,_.o-...,- mumasıl hususlar ehemmıyeth "mesçit yanındaki iki binanın da- ıt~rcılarda börekçi Mehmetıten d b t . tt olan eski 
luı. Dovlctler1 g f eşer iye n su.rette tetkik olunmuştur. Tari. ha istiinlfık muamelesi -tamam aldığı böreği c;oc~kları Hayri, Be ba mış vabZllyse o üzerine de 
hürrlyMlnl moda aaya. en ışnn Fener Nahiye . b d "tib · • h u d ar nros ~ır ı ının 

k Mu··du'"rlu··gu""·· !eler hazıran aşın an ı arcn lanmış Nafıa· Vekiletinden be - ve Yaşarın yemiş, er Uç n e 1 1 t ıtd crleştı~ 
devletler tarafına gecme ·· eniden tetkikten geçirilerek pa- · '. · · .. . zehirlenme A.l~lmi görUldUğUn - b r şare şama ırası Y 

Utc şüphesiz böyle umumi Fener nahiyesi mUdUrlUğüne ~alı görülenlerde tenzil3t yapıla. dellen :ıst~ • . den hastnhnneye kaldırıım{Ş - rllmlşUr.' Bar~aros.un eskide~ 
mtışkUller ile alAkndar olmıya- Derbent nnhlyesi mUdüii.i Nazmi ktır Belediye iktısat müdürü l d Uzerlnde bulunan bir şamandı 
cak ve bunların halli mesuUyeti- Kolb.aşı tayin ~lunmuşt.ur. ~ı: ka. akamlar cuınartesi ve Kolonyacılar'- ~ ar ır. . .. " 

0 
ra bundan bir muddet evvel koP 

nf UstUmUze almıyncağız.. pazar ~eri bu gibi ~rlerde Dcni7.e dtlştu • Qrtaköy~e · - muştu. Bundan baŞka Marma· 
Fakat ntcln bir hata.ya dUş- mertebe tatbikine çalışmak, kl tarifeleri sıkı bir surette göz: · inhisarlar gibi ucuz. /- . turan 78 yaşm:~~~~~~·J;ur~~: ra. . Ereğlis1 lfmanmda Ador 

nıeli: Mantıkan ıdUşUnUlUnce, sulh eserimize devam ile, her- den geçireceklerdir. kolonya çıkaracıt.kl11r t~köy camii rı t , . burnunun şln1aıt garbistnaekl 
do.ha mUesslr dcYletlcrin toprak hangi blr mUnasebetle bizim lle B d '"'" k _ç·ye v-~e Dun sannyl b~rliğlnde topla: kcn gözU k:ırararalr denize . dtışk,- dökUntlf halrölo bulunan kaya· 

un an ~ş a , sayJ.ı _,c.n • • • ( mUştU'r İhtiyar adam bo~uıma . b ıı ve tesir kazanacakları, seyirci sulh gayesinde teşriki mesai et- rindcki seyyar satıctlarm da sıh narak inhişarlar ~d ... areslnln. p!y~- • ı · / . . , · lıklar ~zerine de sı~ah oya 
kalnn bizlerin de her iki tarafı mek isteyen ve noktal nazarı- ht d e .. 1 esı'ne ka saya çıkardığı ucuz ve tam de- Uzere ıkc nlrnrtl\rı,lm~şhr. • · mahrut! bir şamandrra konmuş· 

muayene en g çın m - · 1 la 1 K · • 
kaybedeceğimiz neticesine varı- mızı kabul eden devletlere bU- rar verilmiştir. Dilenci, falcı gi- reeell kolonyalar hakkında gö- Bu:4k n ynra 'ı - ocam ııs· tu~. Böylelikte birçok deniz ka· 
ıır.. tun vesaitlmlz Ue yardım et- bi halkı raho..tsız edenlerin dolaş.. rqşecck olap ltolonya~ılar bun. tnfnpa~ad:\ Almrcn~eşme 'Boka- zaları önlenmfş olacaktır. 

Biz }{endlmlzl dtinya işlerin· mck diğer memlecktlerln men· d :ı~ d 1 dan vazgeçm'tşlerdlr Bu,nu~ se· Gt.nda ôtu'rnn Behice 'tle dostu _ _ __:_.__:...· :.........:...__,.;. __ ...;._ __ 
, • masına a mUO)aa c o unmıya • ı ~: "2 • ,,, 

1 
a 

1
. , .,. 

den ayırsalc bile, dünyadan ay- faatıerlne hUrmct oclerek ,.o m\l caktır. t>çbl, lnhisarlarla f,iyat ,r~knbeti 'Ç'zunçarşıda 1 ... numara ~ U ~- _...-..~;...:;..--...:.-~:o..:..----ı 
rıhnnmıza da imkA.n yoktur ya .. tekabllen de menfaatlerimize yapnıağa karar vçrmi_Ş, olmala- ka.nda. metresı Mehmet ile kf'i - ~ · lça11amb. Perıem. 
Bu şeklide bir ceklllş bize sUkO.- hürmet bekliyerek, her şekllylc, ----o-- ,rıdır. .ı ~ •• Jia. etml~'ı .. M~hmet bıçakla. nı-et· :> 
ı:ıu temin etmekten ziyade, bizi her va,ılyette haklarımızı mUda· fstanbulda umumi Kolonya.plar da piyasadaki. rqşint ban"Ci;..\ndan 1Ya_ralamı.$tır. 

1 
::::.::: 2s MAYIS 

bUyUk btr tereddUde dUşUrecek- fan etmek.!' .,kolonyaların fiyatlarını ucuzla- Mehmet htttnğı ile kaçiırketı ya.- et 4Rebllil'~. 
24 MAYIS 
6 ReblOl".A 

mağazalar açılıyor • ı ' • . ' 1 • · ' 1- .. . 17 hızır lr.. Size. Reisicumhur Ruzvelt'Jn J;acaklardlır. ! l• nlanmı{tır: . • • , J8 bızır 

lIUlasa olarak, şu halde b1zi~ şu sözlerini de söyliyerek bu tl- llk olar~k seçe~ sene Mersin· ~ •· )fQtoşiklct çaı:ı.tı • Fjloryn· 
tynsetiJ:niz şudur· kirleri daha ~Uzel izah etmiş de kurulmuş olnn umumt mn- ~ Halk hamamları" dan. 1stanbula gelen Çorlu plA- ı-----ı 

"YUz ('lll seno öteden gelen olurum: (;azalardan lstanbulda. .da . ya- Belediye tarafından !Kasımpa • kalı '..c: 13ayilı 'lllotoslk1e.t .~akır-
ıürrfyet an'anesine ve beşeri kn· "Dünya sul):ıun muhafazası 1; pılması kararlaşmış ve tetkıkle- §& ve Balatta a.çılacak "ılialk ha.- lcnyde Mustafatım "yn'IC araba_s\-
ıunların dayandığı prensiplere çln mUsbet gayretlere muhtac- re bp.ş,tanmıştır. llağazalar lcln mamlarmdan. l>aşka; Zeyrekte; de na çarpmıi, arabanın ~çliıde b1J· •••a.."' 
ıUtUn samlmlyotlmlzle bağlılık tır .• Amerika harpten nefret e- yer Jlranmaktadır. halen belqdiy~Il'in ıevamn ambai lu'nan Demir başından, motqslk· Y:at•• 

,sr; 908 484 
1211 443 1211 
1619 84ıt ·t809 
1928 1200 1929 
!l 22 1 55 21 24 

906 
H2 
840 

1200 
ı 116 
8157 e mnzlde olduğu gibi istikbal· diyor •• Amerika. sulh Umlt edl- T~phanedeki Ford atclyelerl- n olan hamamını boşaltılarak bu.. ~e.tl kullanan Sadettin. ellerln-1 l~sak 

le de blztm tein cok kıyınetll yor ve Amerlka. ıulhu muhafaza nln olduğu yer ştmdlll~ ml,lna- ra:!mm da·he.lk :hamamı halinde .den: yaralanmıştır. Şadettlniır.:...·.:.·.;;··;.· .. -;.....__._._. _ _.. __ 
ılan bu prensiplerin mtımkUn lçtn bllflll çarpışıyorıı" slp gtsruımo.~ur. a.çıJmaımıa karar ve:rilmJ3tir. sarho' olduğu anlaşılmışm .. 

2~ 9,58 223 



1 .-~ U MAYIS 1931 

ltalga Üzerinde 
Alman gölgesi 

Alrnanya ltalyanın iktisadi 
hayatınada hakimdir 

Parti Kurultayına arzedilecek 
memleket ihtiya~ları nelerdir? 

... 

Ocak kongrelerinden başlayıp vilayet kongrelerinde toplanan 
dilekler Kurultaya sunulmak üzere hazırlanmış bulunuyor 

·vv~~~~~~""""""""""""""'""'"""""'"""""""""""'""""""'"""',._,"""',._,,._,,._,,..,.,,..,.,,..,.,,..,.,,..,.,,..,.,,..,.,,..,.,~~· . 
lnönüne Milli Şefin heykeli dikilmeli • Çanakkaleye abide - Maden sularının 
ıslahı - Şehirlerin imarı - Bekarların vergiye tabi tutulması - Bütün vergilerin 
tevhidi • Mektep kitaplarının ucuzlatılması - Limanların inş'ası, Hayat pahalı
lığile mücadele - Hastahane - Dispanser, Sanatoryum-Sigaraların ucuzlatılması 

f\A~,,_,,_,_,,_.."""',_~~~V'.l'~~AA.-'A./'V\.;"AIVVVV'VV\AA.-'A./'V\.;"AIVV"""~_,,,,..,..,"""'"""""""""~""",..,..,"""'""""""""""""'AA.~ 
Ankara, 2-4- (A.A.) - Cumhu. ayyen bir miktar ilavesi, veya 

riyet Halk Partili ocak kongre. salmanın sıkı bir surette tan.U • 
lerinden bqlayıp aıra ile villyet mi, köy kanununun, tatbik edilen 
kongnleriıi.de toplanan ve ma • yerlerde, hükümlerine tam olarak 
hallerince yapılmak imkln, olan- riayet edilmeııi. Köy kanununun 
lar ayrıldıktan 10nra eeu ve ana tatbik edilmiyen yerlere te3mili, 
iflere müteallik olup Parti umu. köy kanunu tatbiki i§inde bu ka. 
mt idare heyetine gelen dilek}« nun d131nda köylüye mükellefi • 
tun.il edilerek 29 mayıBta topla... yet yükletilmemesi; köy kanunu. 

. . . nacak olan Büyük Kurultaya llU. nun befinci madedai ile köy mec. 
lfıtler t•e Cıaııo bir koıtUfmada nulmak üzere hu:ırlanmıp. lielerine verilen kaza hakkına yu-

t>ıha ı Yurdun her tarafmm ilgilendi. karı bir makam nıezdinde itiraz 
~ı . talyan • Alman anla!- nıe. İtalyan iktıı&c:U hayatı üzerin- ii bu dikeler memleket ihtiyaç. hakkı verilmesi. 
~t~l edilmeden, Millno ıö- ele mühim bir tesiri olducu ıörü. larmm muht;lit mevzularda bil- Maliye Vekdletine ait d.ilekl~r: 
(16lin ~ı yapılmadan da, Marepl lüyor. ha.ua apğıdaki a.na noktalarda 1. - Alel\ı.mum vergilerin tev. 
l~ıy,._g ılc General Brauchetıch'in Filhakika yalnızca rejimlerinin toplandığını g~termektedir. Bu hidi ve bir elden tahsili, hayvan 
~lhrı ~cy~hatleri Alnwıyanın t. uycun oluıu!'dan deiil, ~tıudt huluaya atfedilecek dikkatli rör vergiainin biraz daha indirilme. 
~ttlcr- cnız, han ve kıra kuv- ıartla:ınm da pek yalcın mu~ue- ler, halkımımı yurdun ve mille.. ili ve çift hayvanlarından vergi 
t~tdi. ıne Yakından alakasını ıöı- betlerı bulunması Almanya .ıle 1- tin terakki yolundaki intibahmın alınmaması. 

Şıllıdid talyanın yaldaımalarına lmıl 01• ve yurt ilitiyaçlariyle yalcın ve 2 - Fındıklık vesaire gibi yeni 
)tıiıı en Alman erklnıharbi. muıtur. Her ilci memleketin de ıuurlu ilfiainiıl abini görecek _ yapılan bağ ve bahçelerden on ae. 
~~ nıcnsup bir zabit İtalyan altunda.n mahrum oluıu ticaretle. terdir. ne vergi alınmaması, buğday ko-
'di>'o danJariyle birlikte hareket rini mübadele uıuliyle yapmaları- BafUek4lete ait dilekur: ruma vergisinde tahfif yapıl • 
Lıııu?\\ liundan maada İtalyanın na sebebiyet vermittir. ı _ fnönU muharebeltinin oe • muı. 
~~t ava ve deniz üsleri mmta. Almanyanın sanayi, İtalyanın reyan ettiği aahada piya<M aiper. 3 - J{öylll tapu senetlerinin 
l1ıııl?ı

1

rıda birer Alman zabiti bu- ziraat memleketi olmala~ı bu mü. lerinin olduğu yerde 1.nönünU:n harçtan ve köy binalarının vergL 
~ıı~~;a:ır. badeleyi kolay bir tekle aokmuı· bir heykelinin dikilmesi ve Ça.nak den muafiyeti, kadastro işlerinin 

ltbrj r an ma.ada İtalyanın her tur. k&lede Türk kahramanlıpm ,._ te.rii, kuaba ve köylere teşmili. 
lııı, ~e Alman Gestapo teıkill. Bu vaziyette İtalya topraiın. nı ile mütenuip. bir i.bide- yapıl· °' - Ml.Sıtaç ve arazisiz köylü. 

.\.., ilı &izli polisler de vardır. dan aldıit mabıulü Almanyaya muı. ye emvali metruke, hükılmet ve 
ltıııı ~~.turyanın Almanyayı ilha- nrerek: mulıuç olduiu ham mad- 2 - Sanat ve tarihi kıymeti evkaf arazilerinin tevzii ve bun. 
~ıy, Utcakip eaki Avusturya • t. deleri, makineleri elde edebilir. olan abidelerin tamiri ve iyi mu. lamı uzun vade ve ucuz fiyatlar-
~tti .l~~dudundan Italya üzerin. Almanyanın her sahada kemi. htfazuı. • · .la atılması. 
•tttri"lll&n tazyikinin her elin yet Ye keyfiyet itibariyle ltalya· 3 - .A.trt meu.rbldarm her ta. 5 - Eaki mütekait ma&1ları • 
~ >'°' l hissedildi. Halen bu hudut- dan Uıtün olutu yalnızca siyaıt rafta yaptırılmuına bt.şlanılmL nm artırılmuı. 
~ :'-•-.n bin ile iki, ilci yüs bakımdan deiil, iktı11dt bıkım. !I. Maarif Vekaletini alakadar ~-
lıııııı raı~ndıki askeri kuvvetlerin dan da Hitler memlelretine halya 4 - Memleketin muhtelif yer. er... tlikkler': 

'ıı lldugu aöylenmektedir. Fra:ı. üzerinde büyük bir anntaj temin terinde mevcut arhht maden aula.. 1 - Muhtelit yerlerde mahalli 
~ Cl!tttlerinin yazdıiına ıöre: etmektedir. rınm ve b.plıcalarının ıslah edi· ihtiyaçların karşılığı olarak lise, 

tiııe ıı lttöıyö Mu11oJinin baır üze- • lerek istifade edilir hale getiril- orta, ilk ve sanat oku11an, kız 
Itır. l•ılr olan Democlea lcılıncı- Meclis ruznamesıne meei. astitüleri, ticaret lisesi, millt kil. 
~ alman layihalar 5 - Bir haftaya kadar mah. tUphane ve müzeler açılmuı. 

ılog"ru \'aıiyetin ltalyayr, daha 1 b 1 k<Hn olanların ceu müddetlerinin 2 - Mektep kitaplarının ucuz.. 

~ lııu T Ankara, 2• (Hususi) - slın u h' rk-'- . d . l 1 t 1 kt• d d v t 1 • h ryeate'yi tehdit eden T" 1 .•. t• . . 1. z ha'·'·ı ·ıl• na ıye me ~rm e geçırme e. a ı maaı ve va ın e agı ı muı il une fır.:e ının ım ıyı a..: .. • • . .• • • • . • ~· •• 
tiıtıd oldufunu kabul etmek ll- salın alınmasnıı dair olan rnukan- rı, alelümum hırsızlık cürumlerı ve tedrıs senesı ıçınde degı11tınl-
tlbı ~ ~ofraft vaziyeti itabr bü.. lenıımenin tasdiki haUandıki ti.) I· için mevcut ceu. hükümlerinin memesi. 
tj~tt' rıyatilc denizine hlkim ,... ha meclis ruznımuine alınmı~lır. artırılmuı, methut auçlar kanu. 3 - İlk t.edrisat işinin umumt 
ltrd l?tde bulunan Tryeste ıene. Bundan batka yabancı dil öjrrtici nu hükUmlerinin köylere ~ teı • bütçeye ahnmuı, olamazsa umu. 
1ıtr tnberi Almanyanın Akdenizde n lıir meloda ballı ders plılldırının mili. mt bütçeden vilayetlere yardım 
~b.~raa.Jıreç emeli irin en müsait mıhfaz.,ı il\ birlikle ·ıiihınrük res: Dahiliye Vekdkti"e ait dilek. yapılması. 
~,."'dır :ıı minden muaf tululınuı ıkkındıkı l 1 .. ~ • • - lk mektep muallimleri -il ' lhiha da ruznameye alınmıştır. • ''lr •ıı ıauteler imzalanmıı olan · 1 - Belediye itleri, tehirlerin nin maa.şlarmm umumt muva • 

dıthı ittifakın bir de zeyli buıun· Hatay maarif cemiyeti imarı, au, elektrik i11erini yapa.. uneden verilmesi. 
t~r llu ve bu zeylin hükümlerin k · bilmek için büku!Mtçe uzun va. Nafia, Miinalcautt ce Muha.be. 
den~ nıihver devletlerinin kara, ORgrlSI deli krediler temin edilmesi, ve rat, Ticaret ııe lktUJat Vekô.letk. 
lliıı ıı ve hava kuvvetleri idaresi. Antakya, 2 •CA.A.) - Hatay köylerin ihtiyaçlarmı karıılıya • rine ait dikkler: 
ttıı lcdoğrudan doiruya Almanla· llaarif cemiyeti, bir konan yap- bilmeleri için fa.kir belediyelere 1 - Adapazan - Bolu hattı 

ulll D11f, yeni idare heyetini ~. hüldunetçe mUnuip tekil~ vari. inpatı bqta. olma.k üzere esa.s )orı~ lnduına verildiğini · yazı. 
'«r. hl.mi realiğe devlet reiai Tayf ur dat temini ve yardımlar ya.pıt - demiryollannda.n bazı eehir ve ka 

\'•111 Sökmeni, fahrt reialiğe maarif muı. sabalar içerisine talt hatlar ya • l~tı ız~ ukeri bakımdan delil, 
'•d· . Vekili Hasan Ali Yüceli ittifak. 2 - NUfua itleri: Evlenme mu_ pılmuı. h>' ı cıhetten de Almanya ital- f 

~uı~ \'lziyet etmiıtir. Aıaiıdalrl la seçmiştir. Bir heyet Tay ur ameleeinin daha kolay bir hale 2 - Hat boyunda. nüfus kesa. 
ıı;ıy Sökmene hami reiıliğe ae<;ildi - getirilmesi ve harçtan muaf tu. feti ve iktıaadt faaliyet dolayı • ~tc:.,_ eae]er bu iddiamızı teyit e. 1 , 
~ .. lllah· d' 1 ğini arzettiği gibi Huan l'Ui Yü. tulmuı. sile ihtiyaç görünen yerlerde ara 

Al ıyette lr er• d k r· t 1 af} b•1d• ·ı •• " ~ . .h l" • _ ,_ cele e ey ıye te rr a ı ırı • 3 - Kayıt.ara: çocukların nüf u. istuyonları yapılması, ambar • 
~Zd ya ıstı ıa atınm ancıu. . . ~·ı l . 
\ 

t 5 i . ı 1 .h t k mıştir. . sa ka,,.....vı me en ve bugüne ka. lar tesis ve mevcutlannın tevsii. 
tdi nı ta yaya• raç eme • d Ut ,_ yıtl 3 D l't· ""'·lad w 

r. ~u bi ı 1 • 'h O 1 tb M ar n us al arını yaptırma· - ev e ın ..,49 ıgı su ve 
'•llt na muka 1 ta yan ıatı • ev et ma aası a- m- olan vat&.nl;..:..ıa.nn cecuız kurutma i•lerinin tevsi ve te• • 
· ttıın y .. zö 35 • Alm a .. -. "' "' 

~ltllıtltted' u e 1 any ya . arif matbaası oluyor nüfua kaydedilmelerinin temi • 
ı ~ . 

lGrlalya Almanyadan 285 milyon Dnlelt ait matbaaların birleşliril· nı. . . 
.:ı.ooo ı t kı · d d · me~i hakkındaki kanun hükümlerh-. °' - Beklrlarm vergıye tabi 

tcı·,_ re ymetın e emır ve t tulmal b· lıı; llttıak · · 827 •1 405 le elyevm dnlet matbaan adiyle o· u arı. 
1n liret k ısın~ ~yon tı~aıı matbaanın 1 hazirandan ilibı- 5 - Tefkili.t itleri: 

1111lltri . ıymetınde zırMt mah- J ren maarif mathaa~ı adhle çalı~ma. lrtibl.t kola.ylıj't bakımından 
1ttı Vcrıyor. _ la ba~lamuı lararıa,mı~lır. Maıbaa bazı kua, nahiye ve köy bağlılık-

ll'ıiJy Ya Almanyadan aldıgı 489 1 hazirandan itibaren r~·liil sonuna larmda tadillt yapılmuı ve but 
lllaı/I\ 916.000 liret kıymetindeki kadar yalnız md;lrp kitapları ile uJ· rlerde nah· .k T ~~ 
teı ıneıeri, 17 2 milyon 859.000 li. raşacıl.:: ,.e rylülclen ~onra ı1 iJer re,- ~k'Ut .. 1~' a~ ~e vı. ay_ ~ 

ltıyttıetinde gcnevir ile ödeyor. ml dairelerin i~lerini, tıılirn ,.e ltr· 1 1 ~ucu get~n m~ı ve 
\ıurı1 d lıiyrye '"' milU küllür i~lrrine Jüıııın- mevcut bir kısım nahıyelerın tam 

hd •r an baıka ltalya Alman· - - " . kı..::ııu hal it "-an ald ~ . . .. . lu ıorulen Yl)"ınlıra ati baskı ı,ıe- te§e AU e r&gı. 
~itle ıgı bır ınılyar dort yüS rini yapıcaUır . 6 - Hükfımet daireleri: 
ilıad hcı bin liret kıymetindeki H f " • d • Hükümet daireleri iyi olmıyan 

en k.. .. .. .. d 'L ·1 eye an e en arazı 
l'orı omurunu, on OAU& mı • • . .. _ . yerlerde bunların . tanzim ve tev. 
l· •ltı yüz yetmi• üç bin liret \ anıko.> le Çenıelkoy aruındakı .. . 
·ıy.... • s .. . " ··ı 1 811 • .. ,etindek· i. e t maddeleri ıose uıerıne •ıırınu a o an sarp a- . . . 
~ 1n . 1 ı~y ~ . ' raıinin tehlikeli nı:i)etltn kurtarıl· 7 - Polıa ıflen: 
1 3 ll'ıillllılyon h~tl~k aunt ıpek muı idn C~küdar belrdi.>·esi ten he- Polit tqkilltınm, bulunmıyan 
ı~q,, Yonluk tabıi ıpek, dokun :reli tarafındın hummalı bir suretle küçük kaabalıra da tetmili ve 

t.:nluk döviz ile ödemektedir. çalışılmaktadır. Rtirdiye tarıftııd~n 1 mevcut olan yerlerde te\·sii. 
)~~ tılardan maada Almanya ltal· e~anelen yapılınaı.:111 olan h,u iş t. ~- 8 _ Köy itleri: . 
, • a.n b~! yüz milyon ıeyyah pa.. kudır kayma hını İhsan t nııl ıle Köy lı:&lk . . . li.nl 

'.Yüz m·ı d -• · ·· reti al mühendis Huhhi Ölı;en tıırarındın 1r.1ma lflDlll .P ~: 

mili. 
.( - Şehirleri biribirine bağlı. 

yan e11.11lı istikametlerdeki yol 
ve köylülerin ısluı, yol vergile. 
rinin yalnız yol itlerine sarfı. • 5 - Samsun, Trabzon ve Mer. 
.c;in limanlarının inşuı ve bazı is
kelelerde mendirek, iskeleleri ol. 
mıyan sahil şehirlerinde de iske. 
'eler yapılması. 

6 - İhtiyaç görülen kUçük 
kasaba ve nahiye merkezlerinde 
de posta ve telgraf merkezleri a. 
·~ılması. 

7 - Halka ucuz raydo temini, 
köylerin radyolanmıuııı için köy 
idarelerinin mecbur tutulmuı. 

8- Alelumum hayat pahalılı
ğını kaldırıcı tedbirleri nalınma • 
Si. 

9 - Çimento, şeker, gaz, ben
zin, mazot, fiyatlarının daha çok 
ucuzlatılmas1. 1 

• :a.ıır ı yon a ııçı uc • ını.Jan kontrol cdilmekledir. Gece muı, bası mıntakal.a~~ köylüyü 
tJ · ~düz sarledileıı ınenl neticesindeıt.asyi:k eden 11.lma 1'tnın kaldırı. 10 - Pamuklu mensucatın u . 

ttıukaY.eaelerden Almul ike ıiderilmi1tir. · larak bwıa mukabil verrilere mu- cuzlatılmaaı, kömür fiyatlannnı 

halkm iştira edebileceği hadde 
dUfilrülmesi ve alelfımum ev ma.h 
rukatınm ucuzlatılması. 

11 - AI.yon mli.stahsillerinin 
toprak ofisi ile mevcut vaziyetle
rinin ıslahı ve a.lel\ı.mum afyon 
istihsal ve sah§ işinin düzene ko. 
nulması. 

12 - Muhtelif yerlerde eeker, 
mensucat, meyan kötü, ko1*rve, 
iplik, pamuk yağı, sabun, kösbe, 
kendir, meyva kurutma, pirina, 
çay, çuval, payak fabrikaları a -
çılması. 

13 - Pancar fiyatlarının art . 
tırılmuı. 

H - ihtiyaç görülen bazı sa. 
bil şehirlerimize vapur uğratıl • 
ma.sı ve navlunlarmm tenzili ve 
l!efer tarifelerinin ihtiyaca uy -
gun şekilde tanzimi. 

15 - İstihsal ve istihlAk ko • 
operatif i§lerinde hariçte kalan 
ve muayyen me\•zularla iştigal e. 
den iş zümrelerinin de koopera . 
tifleştirilmeainin temini . 

16 - Yerli fabrika mamulleri. 
nin satışlarında mutavassıt elle. 
rin kaldınlmuı . 

17 - Balıkçılığın ıslah ve hi -
mayesi. 

18 - LU.ıum görUI~ yerlerde 
ticaret oduı, toprak a!ia ajan, • 
lığı ve bankalar §Ubelerlnin açıl • 
muı. 

19 - AlelOnıum ticaret işlerini 
lrolaylqtrracak ve malwullerimi. 
zi kıymetlendirecek bul mQte • 
ferrik dilekler. 

Sthhtıt ve içtimai M~ 
VekdıttiM ait dilekler: 

1 - Doktor ıve sıhhat memu. 
ru, ebe eksiğinin her yerde ta
mamlanmuı. 

2 - Olmıyan yerlerde huta • 
ne, dispanser, ecnaze açılmuı. 

3 - Sanatoryomların arttın! -
ması, sıtma, trahom, verem, fren. 
gi mücadele teşkilatmm artrı.ı1 • 
muı ve mıntakalarmm tevsii. 

4 - Kininin ve alelUmum illç 
fiyatlannın ucu.datılması, doktor 
vizita ücretlerinin bir nizam ve 
disiplin altma alnvnaaı. 

5 - Çok çocuklu ailelere yar. 
dım i11ine hükumetin .fazla ehem. 
miyet vermesi, kimsesiz çocuk • 
lar için devlçt yurtları açıl.mas?. 

6 - Muayyen mıntakalarda 
röntgen merkezlerinin açş}ma.M, 

hükfunet tabiplerinin muayy~ 
zaamnlarda köyleri dolaşıp sıh

ha~ kontrolu yapması. 
7 - İska.n işlerinin süratle ta.n 

zimi ve mmakalarmda. !ıhhatl 

bozan bataklıkların kurutulması. 
Gümri(k ve lnh-isarunr Vck<ilc. 

tine ait dilekler: 
1 - İspirtonun, tuzun, barut 

ve saçmanın ucuzlatılması. 
2 - Ziraat işlerinde kullanılan 

ve gümrük muafiyeti dı§ında ka. 
lan diğer ziraat alat ve edevatı. 
nın da gümrükten muafiyeti. 

3 - İstasyonlarda tuz satı§ı " 
nın temini ve tuz ambarlarının 
çoğaltılması. 

4 - Şarapçılığın ıslah ve hi • 
mayesi . 

5 - İnhisarla.rın alacağı yaş 
meyvalan vaktinde ve değer fi
yatında alması ve mevcut güç • 
lükler~ bertaraf edilmesi. 

6 - Gümrük muhafaza teşki • 
latmm geni§letilmesi. 

7 - Köylü ve halk sigaraları . 
nm ucuzlatılması, köylü için si • 
gar& klğıdı tütün paketlerinin de 
atılm.UI, türk sigara ve tütün. 
lerhıln nefuetinin arttırılması. 

8 - Milsait yerlehde tütün ve 
tömbeki ekilmesi~ izin verilme. 
si, tüfün mmtakalarında müstalı. 
sil malınm iY,i muhafazası ic;:in 
ambarlar yapılına.sı ve imalat • 
haneler tesil!li, tütün zürra:nm 
raruz bulunduğu mUşkilatm kal. 
dmlınuı için tebdirler alrnmarı. 

Ziraat Vekaletine ait 'dilcklm·: 
1 - Orman ka.Dıununun tat -

bikatmı kolayl~tnıcı ''e bu hu • 
susta halkın müşküHltmı izale 
t"dici tedbirlerin alınması, nizam
name ve talimatnamelerin b::ı.<>it. 

le§lirilmesi. 
2 - Köylünün ziraat işlerinde 

kulla.nılmalC için ihtiyacı olan a.. 
:<Devamı 8 incide) 

Görüp düşündükçe: 
-. _, ,,_,, ~ - - -- ~ 
Danzig ve Truva! 
Gah "Cebelüttarık,, boğazında, gih Adriyatik yıkılarmda 

kanlı yimiyle beliren harp ilahı, bugün yıldırnn. yüklU bulutla.. 
nru "Danzig" in ü.stilne yığmış gibidir. Kanla işleyen savaş de. 
ğirmeni, orada kurulacak galiba. 

DUnkü gazeteler. apor ba.haneeile yirmi bin demir tolga.lI. 
nm oraya gitmeğe hamlandıkla.rmı yazdılar. Olfuaum ve bir .. 
denbire zihnimde Truva. canlandı. Hafızamrn raflarında, tozla. 
nnı silke ıilke hatıralar kımıldadı . 

Çocukluğumdaki bir tarih dersinin dekoru önpme dikildi. 
Hocatl'lın sesini duyar gibi oldum. O, bu balı&, ne tatlı, ne lie. 
yecanlı anlatmıştı! ... 

Truva, "Omiroe,, un dehuma altın bir kaidedir. Fakat bi • 
zim, o günlerde bunda.n ha~rimiz yoktu. Akalılarrn hücumunµ 
bir destan olarak değil, bir masal gibi dinleyip öğrcnmi§tik Bu 
yüzdendir, ki uzun müddet bu tarih parçasını "Agamemnun", 
''A.,il", "Hektor" dan ziyade tahta bir atın üstünden. seyrettik. 
Hayalimizi o büyük tahta at doldurmuştu. 

Granit hisarlar karşısında kol ve mızrak aciz kalınca, zck~ 
hücuma geçmi, demir ve graniti tahtadan tuzakla avlamıştı. 

Bi.z, işte hep buna hayrandık. "Tarih" c zaman içinde son. 
su.z bir tekrarlanış manasını verenlerin galiba hakları var. 

Jşte Truvanm me~hur tahta atı, bugün bir spor bahanesi 
şekline bürünerek, Danzig'i içinden fethe koşuyor. 

Lehliler, buna aldanacak, tuzak muvaffak olacak mı? Bit 
mem! Fakat biribirinden çok uzak çağlar arasındaki hile ben· 
uyişi, tıptıptır. Geçmişten ibret a.lmıtk, eğer insanlara mukad. 
der olsaydı, tarih ikaz eder, derdik. Fakat bunca aet tecrllbeler. 
den sonra artık kendimizde böyle bir inan kuvveti l:rn~amıyoruz. 

Hakkı ~iilıa G<"::giıı 



Beşizler 
/ngiltere Kral ve Kraliçe

sini ziyarete gittiler 

Hakiki vakalara istinaden .............. -.................... -.-... ··-·-··· .......... ..-: _, ....... ·- ..... __ 
Amerikada Alman casusları 

-ıı- DR. GRfEBL İLK OLARAK rn doktor GrJebl salona girl-
i-.~EREDE G0R11LDU yordu .. Kartımda "polis'' keli· 

Muhakkak kl mühim bir roıu Şimdi Johanna Hoftman'ın mosinin yazılt olması da onu bl-
yoktu, ancak Amerikanın her çantasında bulmuş olduğumuz rnz sarartmış ve elldlşoye dU 
tarafına )•nyJlmış olan ehemmi· mokt.uplarrn en şaynnı dikkat şUrmUş idi.. 
~·et.siz filizlerden biriydi. olanından bahsedeceğim .. Mek- - Doktor Grlebl eizsinlz değil 

Aslen Alman olan tup Ne\·yorklu bir zata hitaben mi? diye sordum. 
Amerikan askerleri yazıımıştl ve bmini okuduğu · - E,·ct efendim .. diye cevap 
Karı Welgand, Rumrlch'den muz zaman hepimiz hayret et - v~rdi. 

~merlkan ordusunda bulunan• tik: Doktor tgnatz Griebl 87 n· Bu sıra.da. kapı çalındı \•e dı· 
,.0 aslen Alman olan askerlerin el caddede numara 66 .. şnrıda bırakmış olduğum polis 
listesini istemiş, Rumrlch de şu Bu, hepimizin çok iyi tanıdı· de yanıma geldi.. Yeniden kcn· 
ceYabı yermişti: Sahil topcu kı- ğı bir isimdi .. )!ektup doktorun dlmlzi takdim ettim: 
tnatında cavuş Arensoıı ile on· casusluk teşkllft.tmın en mUhim - Biz hUktımet tahkikat bU
başı Schmidt. şahsiyetlerinden biri olduğunu rosu mUfetttşlerlylz. dedim. LUt 

Ancak bu ikl asker kendileri- gösteriyordu, fakat burada çok fen bizimle birlikte gelir misi· 
nl besleyen memlekete karşı i· iyi tanınmış olan operatör dok· nlz! .. 

Bu Jsticvabım sırasındll 
hannn HoCfman Uzcrindo 
mıı; olduğum 'C çok JllU' 

netice veren tccrUbeyf bit 
ha tekrar etmek ist<'diıll .. 

(Devamı 1)(Jf) 

VAKiT 

Aylık 

3 a)lık 

6 aylık 
t yıllık 

'1tmltktl 

lrlnde 

95 
260 
475 820 " 
goo 1500 ' 

farifeden Balkan sırt 1 

Lomfraaan yazılıyor: 1 kraliçenin daha memnun olacak. 
İngiliz kral ve kraliçesi Kana. 1 !arını ileri sürmektedir. 

haneti reddetmiş olduklarından tor Grlebl'in casus olmasına im- D<'ktor Griebl hiçbir sual sor-
lıa\larında nıuamele yapılma· ktm var mıydı? nıadan, blr asker gibi emrimizi 

Jcln ıyda otuz kuruş düşOl,ıf 
Posta blrll,lne girmeyen 1erl 

da.da. seyahatte iken Amerikanın 
me~hur :beşizleri de kral ve kra.. 
!içe tarafından kabul edilmek U. 
zere hazırlıklarım ikmal ederek 
Toronto'ya. hareket etmişlerdir. 
Beş küçük Dionne kral ve kra. 

liçe Ottavadan Toronto'ya geldik. 
lerl zaman huzura çıkacaklardır. 

KüçUklerin seyahatleri için su. 
reti hususiyede bir vagon hazır. 
~. vagonun bUyük salonuna 
beş tane küçük karyola konul • 
muştur. 

Beşizlcrle birlikte bir kamyon 
dolusu oyuncak ta Toronto yolu. 
nu tutmuştur. 

Oyuncaklar çocukları meşgul 
edebilmek ıçın daha evvel 
Torontoya varmış ve istasyona 
yerleştirilmi.s}erdir. 

Fakat beşizler bu asri oyuncak 
lardan hoşlanmamakta ve eski 
bebeklerini iher türlü eğlenceye 
tercih etmektedirler. 

Bu ziyaret mUnasebetile hafta.. 
lardanberi beşizlere reverans 
yapmak öğretilmekt:ed.ir. Beşiz -
lerden yalnız bir tanesi, Emilie, 
rev~ yapmağI kabul etme • 
mekte ve elinl başına. götürerek 
-selim verdiği takdirde kral ve 

Çayhan nahiyesinin 
ismi değişti 

Konya Ereğlisinc bağlı Çay • 
han nahiyesi isminin Çamlık· o. 
larak değiştirildiki vilayete ibil
dirilmitşir. 

---0-

y ağcı dükkanları 
kontrol ediliyor 

Zabıta ve belediye memurları 
tarafından lokaJııta ve yağcx dilk. 
kn.nlan sık ıblr surete kontrole 
haş1annıL5tJr. Lokantalarda kul. 
Ianılan yağlardan, yemeklerden 
nümuneler alınarak kimyahane -
ye gönderilmiştir. 

smn mahal yoktu.. lştc bunu kabul etmek mUş· yerine getirdi.. Maama!ih !ki 
lşln tuhafı nazi zihniyeti bu kUldU .. l<'akat mektup hlc; bir hllkftmet polisini muayenehane· Çocukların dadılarnı bu sebep. 

le bilyilk bir end~ jç.indedir. E. 
ınilie arzusnu kabul ettinneğe 
muktedir olduğu gibi kral ve kra 
liçenin önUnde canının istediği 
gibi hareket etmek fırsatına da 
maliktir. 

tUrlU meşru hakikatleri, dUşU· şüpheye mahal bmıkmıyordu. sinde görmek onu bir hayli en· 
nUşleri kabul etmiyor. Yalnız. Yanıma tahkikat bürosundan dltıcye dUşUrml\ştU. 
ca Hltlcrln: "Bir Alman, dalma bir mUfettlş alarak doktor Doktor Griebl lnkAr ediyor .. 

Grlebl'in muayenehanesine git -

Emfüe'nin reverans yapmağı 

kabul etmemesi herkesi dUşUn -
dürınektedir. 

Kral ve kraliçe Ottavadan To -
ronto'ya geldikleri zaman beşiz.. 
!eri kabul cdccc}tlerdir. 

Almandır" sözUnUn Uzerincle yU
rUyordu. Tahkikatımız sırasın
da elde ettiğimiz neticeler bize 
Almanlara bu zihniyetin hft.kim 
olduğu knnaatinl vermişti. 

Fakat fşte Arcnson ile Sch· 
mldt ihaneti reddederek bu for· 
mUIUn aksine hareket etmişler· 
dl.. 

VAKiT SPOR MUSABAKASt· 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Fıı.tbo'lctı Vahit (Vefa) 

l'kinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncUye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir sene tik 
Resimli Hafta abonesi: altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı; 4 kişiye birer s;ift ipekli çorap; 10 ki§iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· 
yilkkolonya; 15 okuyucumuza birer ~işe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelü cins he. 
diyeler. 
.... _..,. .. _ ............................ ·-·····--·· ..... ---. ............ -.... . 
! Müsabakaya ıştirak Koponu : - 7 9 - 1 
1 • ............................................... -................. .-..................... : 

tim .. Bu sırada. nihayet işin en 
esaslı dUğUmUne el atmış oldu· 
ğumuzu hissediyordum .. Bu his 
bana nereden ogellyordu? Onu 
ben de bilmiyordum .• 

Doktor Grleblln muayeneha· 
nesine giderken yolda. doktorun 
alAkadar olablleceği bUtUn h! · 
dlselerl aklımdan gectriyor • 

Yazıhaneme geldiğimiz zaman, 
kendisine yer gösterdim, dok · 
tor Orlebl soğuk kanlılri;ınt bul
mu~. kendisine emniyet gelmiş· 
ti .. 

- Doktor Griebl.. dedim. Siz 
Amerikan ordusunda ihtiyat za
bltıslniz, değil mi? 

- Evet müfettiş bey. Ş1mdl· 
lik mUllzlmlm. Fakat yakın bir 

dum. zamanda. yUzbaşr olacağım. 
Doktor Grlebl epey zaman· Birdenbire: 

danberi na.zt prensiplerinin bay- _ Karı Schluteri tanır mısı-
ranı olarak tanınmıştı.. Fakat nız .. diye sordum. 
hiç bir kimse onun şayanı bUr· Titredi: 
met operat6r maskesi altında 

- Hayır .. diye cevap Yerdi. 
alçak bir Alman casusu ruhu·· 

- Peki, Johanna Hotfman'ı? 
nun saklı bulundufundan şUp- B iki 
b d dl 

- Onu tanımayorum.. u 
e e emez . tsfmde hl<; kimseyi bilmiyorum. 
Kaldı ki doktor Grlebl vntan· kild b 1 tl Bu şe e aş ayıp saa erce 

daşlarma karşı çok hayrthah 
1 

U ta .:ı kt G ı bl suren s cvap .uo or re 
davrnnmakta ve her fırsatta 1 1 t kl ttl c ld 
kendisinin şerenl Amerikan or- b.eps n ~ rttel 

1
· hasus Ho fuf

f'unu inkar e , o a.una. o • 
dusunun ihtiyat zabiti olmakla ı:' Sehl t 1 R ı hl 

manı Karl u er umr c , 
şeref duyduğunu llerl sUrmek:te '. h 

1 
• 4,.k"' 

ldl. Glaserı epe n. ayrı aY.rt J.U d 

Ben, doktor Grieblln bu çir • e_t_t_ı._. -----------
kin fşte meşum faalfyetınln ve 
roıunun mUhim olduğundan ar· 
tık şUphe etmiyordum. ..Euro
pa" vapurunun her seyahatinde 
Johanna Hoffman ile Karı Sch
luter doktoru ziyaret ederek, 
Breme denlz casusluk bürosuna 
ait talimatı veriyorlardı .. 

Kapıyı taldım .. Genç bir has· 
tabakrcı açarak muayene saa

' tlntn sona erdlğlnl, doktor 
Griebli görmenin mUmkUn ola· 
mıyacağını eöyledl.. 

Kemall sUkQnetle: 

" ~ Bugtınden itibaren 1 
Sakaary Sinemasınm 
T enzilltlı fiatlan ıudur: 
Balkon ve Birinci mevki 
15, Hususi 25 ku
ruıtur. Programda : 

Deniz ve Kadın 
DOROTHY LAMOUR ve 

GEORGE RAFT 

Kadın Katili 1 
- Kartımı doktora verin. Be· ANN HARDlNG ve BASIL 

nl kabul edecektir. dedim. RATBORN 

ayda yetmlJ beşer kuruş "' 
meülllr. ,r 

Abone kaydını bfldlren ro ~ 
tup ve lelgrnf Qcrellnl, •b tlııi 
parnsının posta veya bnnk• 

yollama ficretlni idare kendi 
zerine alır. 
Türkiuenln her posta merktıiıJ' 

VAK/Ta abone uazılır. 
Allres delıiştirme ücreti 

25 Luruştur. 

ILA.N 0CRETLER1 

Ticaret lllinlarının santl~; 
utırı sondan llıbaren illin s' 

b 
folarında 'Oi iç sayfnlnrd• 1 
kuruş; dOrdDncO sayfada 
ikinci ve üçüncüde 2; birill~ 
4; bnşlık yanı kesmece 5 
dır. 

BDyDk, ('Ok devamlı, kl1f f"' 
renkli lliiu \'erenlere ayrı • 
indirmeler yapılır. Resmi nıııl" 
rın aanlfm • satırı 30 kuruştııf• 
TlCARt MAHlYE'lTE oulll'~ 

KOÇOK JLANLAR 

" Bir defa 30, iki dcfnsı 50, ~ 
defası 65, dört defası 15 ve .Jı) 
defası 100 kuruştur. Oç d" 
UAn verenlerin bir defaS1 ~ 
vadır. Dlirl satırı sc en il!inl~ 
fazla satırları beş kuruştan 
sap edilir. 

Hizmet kupona 
kQçilk lldn tarif eıl 
indirilir. 

Vnkıt hem doRnıdan doğr\I' 
ya kendi idare yerinde, heıu -'~ 
kara caddesinde \'akıt vur~ 
altında KEMALEDDlN tnp; 
1Jft.n Bürosu eliyle U:ln kııb 
eder. (Büronun telefonu: 203~ 

:2 

Alemdar sinemas 
tKt FiLM 

Macera Kadını 
Mister Moto Katili 

KHihi;nrlP 

-==-- Filhakika. birkaç dakika son· .. tarafından tr 
7 

- Hayır, 5bcn ·~unları hiç bi;;:~~ 
o'kumad!m. Kimse de bana nazariye t 

= 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostovevski 

ÇeT1~rn tlaklu Sitba Geqio • 189t11•• 
- Korkarım ki, Liyuşanın kurtula. 

mıyacağını söyliyecek. 
Cevabını veıldi. 

- Doktorların hepsi şarlatandırlar ... 
'.Aleksi Karamazof sizinle tanıştığıma 
çok sevindim. Ne vakittir, hep bugünü 
özlüyordum. Yalnız görüşmemizin çok 
fena şartlar içinde başlamasına i.izülü
yorum. 

Kolya, daha hararetli, daha heyecan
lı bir §eyler söylemek istiyordu. Fakat 
nedense bunu beceremedi. Biraz sıkılı
yordu da galiba. 

Aliyoşa, onun bu hissini anlaklı. Tat. 
lı tatlı gülümsiyerek elini uzatt. 

Kolyağ yine fısıldar gibi: 
- Çoktanberidir, 'ki sizin şahsınızda 

nadir yaradılışlı bir insan yapdığınİ 
öğrenmiş ve gıyaben hürmet etmeğe 
başlamıştım. Bana sizin bu mistiklerden 
den olduğunuzu ve manastıı:i.ia epey 
zaman kaldığınızı söylemişlerdi. Fakat 
bu gibi §eylere ben aldırmadım. Hayat 
ve haldkatlı yüzyüzc gelince bundan 
kurtu1ununuz. Siz yaradılışhlar hep 

böyle bir sarsıntı geçirirler. 
Aliyop, şaşkın bir halde: 
- Mistik .demekle neyi kastediyol:L 

sunuz? .. Ben hangi dertten kurtulacak. 
mışım acaba? 

Diye sordu. 
- Mistik, Allah ve kainat karşmn

da ayrı bir tefe'lckür sahibi olan demek
tir. 

- Siz, Allaha inanmaz mısınız? 
- Hayır, benim Tanrı hakkında asi 

fikirlerim yoktur. Gcrs;i Allah, bir fa
raziyeden başka bir şey değil: fakat o. 
nun lfizım olduğuna kaniim .. Dünyanın 
nizamı için böyle olması gerektir. Hatta 
!dünyada eğer böyle bir inanış olmasa 
idi, kat etmek lazım gelecekti. 

Çocuk, bu son hükmü verirken biraz 
kızarmıştı. Sanıyordu ki, onun bu söz. 
1-:rini, Aliyoşa, bir bilgiçlik taslayışı gi. 
bi görecek. Büyüklük <lavası güttüğünü 
zannedecek. İçinden: 

- Hayır! Beni böyle tanımasını is
temiyorum! 

Dedi. ve Birdenbire çok aksi bfr ta-

vır takındı. Sonra: 
- Bu münakap.Iardan hiç hoılan

mam ben .. dedi; bir aldam, Allaha inan
madan da insanları ıevebilir. Meseli 
Volter, dinsizdi; ama insanlan severdi. 
Beıeriyete çok hizmet etmİ§tir. 

İçinden de tekrar: 
- Bak! Baki Hem gösteriıten çeki. 

niyor, hem de ondan baılca bir §ey 
yapmıyorum! 

Diye kendi kendini azarlıyordu. 
Aliyoşa, sanki kendi yaıında, hatta 

kendinden büylı1c biriyle konuıuyormuı. 
gibi, pek tabii bir tavırla: 

- Volter, Allaha inanıyordu. Ama 
imanı tam ve kavi değildi. İnsaniyeti 

de ancak bu ölçü içinde sevmiıti. 
Dedi. 
Kolya, şu Volter hakkındaki fikirle. 

rini Aliyoşanın tereddütle karşılayışına 
tutuldu. Hele Aliyop ona: 

- Volteri okudunuz mu? 
Deyince epeyi §aşalıyarak: 
- Baştan başa okumadım.. Yalnız 

"Candide,, yini gözden geçirdim. Bu 
kitap, çok fena ve 'kusurlu bir surette 
Rusçaya çevrilmittir. Pek eski bir ter
cüme ... 

Diye kekeledi. 
- Anladınız mı? 

- Tabii ... Şey ... Ama neden anlaya-
mıyacağım aklınıza geliyor? .. Gerçi bu 
kitapta çok derin kısımlar var ... Lllrin 
ben de bu eserin felsefi bir takım dü-

tünüıleri ortaya koymak için yazılmış 
bir roman oldufunu anlayabilirim ... 

Kolya, afallamağa batlamı§tt. Birden 
bire tutuımuı gibi: 

- Ben sosyalistim Aleksi Karama. 
zor ... Uı:taımaz, yolundan dön~z bir 
sosyalist. 

Dedi. Aliyop gülümsedi: 
- Sosyalist mi? .. Henüz on üç ya. 

şındasınız ... Socyalist olabilmek: için ıa. 
zım gelen zamanı nere.de buldunuz? .. 

Kolya, titizlendi: 
- Evvela ben on üç yaımda değil; 

nerede ise on dör<iüme giriyorum, de
di. Sonra, bu iıte benim yaıımın ne a· 
li'kaa1 olduğunu anlayamadım. Mesele 
bir inanıı .davasıdır; yaı davası değil. 

- Hele biru daha büyüyünüz, o za
man yaıın insan fikirleri üstündeki tc. 
airlcrini görürsünüz... Mesela, siz sos. 
yalistlikten bahsedince, bana öyle geldi 
ki, bu fikirler sizin kendi düıünceleri. 
niz değildir. 

Kol ya, hırçmlattJ: 
- Hayır, öyle değil ... Siz mistik ru? 

hunuzla müsavatçı telakkilere taraftar
sınız ... Şunu biliniz, ki hıristiyanlık, 

z~ngin ve nüfuz sahibi adamların baı· 
kalarına kölelik ettirmemelerine yara· 
mamıı mıdır? 

Bunu işiten Aliyop: 
_, :Ah, dedi, fikirlerinizi nereden at. 

drğmızr. bu nazariyeleri nerede okudu. 
ğunuzu timdi anladnn. 

öğretmedi. Ben, ? ? ? 

Ben kendi ken'dimc de hükümler "'o\ 
rebiilrim. Sonra şunu da biliniz, ld ~ 
fsann hasnn değilim. İsa, mükcrnıJI, 
bir insan tipiydi ve eğer çağımızda ~\I 
şasa idi, muhakkak ihtilalci oııır·ıı· 
Hatta pek mümkündür, ki o, yalnız: ' 111 
tiıaJci olmakla da kalmaz, ihtilalin bC ·ç 
başlı bir şahsiyeti olurdu. Bu, bence Jıllt 
şüphe edilemiyecek kaklar mutlak 1' 
şeydir. 

Aliyoşa, nihayet dayanamıyarak: 
11 

- Bütün bu hczeyanlan da nerede 
··riY 

bulup çıkardınız? Hangi ahmakla go 
şüp konuşuyorsunuz Allah aşkına? 

Diye söylendi. . e• 
- Sizi bu hususta tatmin edemıyeG 

ğim. Ben sık sık "Rakitin,, le korttl:; 
b nlS• mak fırsatını buluyorum. Ama, ~ dt 

sa.de o değil, profesör ''Biyelinskı,., 
söylüyor. J3ıl 

- Biyeliniski mi? Bu lda kiın? .. ~ 
imza ile böyle hiç bir şey okumad 
ben... r 

- Belki yazmamıştır, ama söy1Uf0 
• 

Birisine 5öylemiş, ben de işittim ... 
jii• 

- Siz bu adamın eserlerini göru 

nüz mü?.. if 
- Hayır ... Yalnız "Tatiana,. ya dll 

yazdıklarını gözden geçirdim. Tath'~: 
na "Oniguine,, le neden birlikte gitrtl 
diğini biliyor musunuz? (Arkası 1xır) 
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Zi\'er ---------.Bey. Beyruttaki Frerler zim torunu okutursun; öğle ye 
• ~.1• Paristeki Darülmualli. meğini de burada aradan çıka . 
~1Ye, gazetelerde fra.nsavi. nrsm!.. 

af Yazış gibi cihetlerden ev. Teşekküre vakit bırakmadan 
k allayıp kekeleme~~ baş • ilavede: 
en, Zillullahm teveccühüne - Hakkı tedris olarak mahi. 

~lk hk, Arab lu.et Beyf endi· ye beş lira klfidir sanının. Ma. 
~da IIılık ve ınUşa.rUn.ileyh ta. haza bu şimdiliğl, billhara tez. 
lıtdi~ hiınaye ve memuriyete yit te ederiz! .. 
ti he taraflarını duyunca Corci Efenıdinin işi tıkınnda. 
~ l\efes almıştı. Yerdeki hasırlara eğilerek, hür-
lı~ karan karan; istediğin. metkar reveranslar yaparak, 
· a tnualUmi buldu, tuttu da muallimliğini deruhte ettiği ders. 

~··· teki behresini göstermek Jçin lfıf 
~~· nıesnır odadan çık. lanna bir çok fransızca, biraz da 

, D~ca hareme: ana dili olan arapça kelimeler 
~eler ruşen ! .. Fransız ho. katmıştı: 
ltıUkemıneUni bulduk!. - TeveccUhUnilze mil mersi, 

~ mil rökonesans beyf enclim. Ha. 
~ t~a taze, ökçeli terlikle • fid beyke en pratik, en modern 

'ç~ atıp, ayaklarnun ucuna metodlan takibettireceğim. Ko. 
' a selamlık misafir oda- mansöman için alfabe, kayye, or. 
1't: kapı aralığından bakmıştı. duaz, tabi nuar gibi aksösuarlar 

19.zım değil. Bir peroke ağızdan 
ıl.ı' Sııs ı:ı' eli v Di l k f . 1. .. .~ • ...,un oynatacagnn. • nası apar, ra.nsız ısanmı oy. 
~ iç· l'tışen dediği bu maymuna. le parkör edecek! .. 

ın llıi? Bu derin vukufa hayran kal • 
~ A~an anne, ömrümde bu mış olan Ziver Bey, artık senli 
' Çlrkin şey görmedim. A • benli: 

A .. ~bek!., - Semtin uzaksa, öyle ya, her 
~i de hınk deyicisi: halde Beyoğlu cihetinde oturu . 
'~a~un olur, şebele olur; yorsundur; oranın ilerilerinde, 
\ ~ kuınbur, eciç bUcUç olur Pangaltı, Ş~li taraflannda mu. 
~. n a yakm bir tarafı bulu. kimsen, bizde gece de kalırsın ... 
, ~ herü öylesi ~c değil!.. Yalının beğendiğin tarafında -

• •. - inil dünyada bu adamın romatizman momatizman yok • 
~ısına d · t ~ı oturup ders okumaz ... sa - enıze nazır. şaye varsa 
~ raı sonra yine yanlarına gel- bahçe üstünde, derli toplu bir o. 
,

01an Ziver Beyi ana., kız ser. da hazırlatırız. İçinde karyola, 
~ Çe'Vjrın.i§lerdi. Maymunaki. ayna konsol, gilitli dolap, gece. 
llf Gebeğin hakkında bir yığın lik, havlu, peşgir .. hepsi ta -

'• 

~~Cağız gaş'km ı,apalak din 
,tıı., birden kızmıştı: 

belit' ~IS.he maa.ssabirin! .. Bu 
~bu eve koca mı gelec k, bi. 
e~ 1;rı bitile güvey mi girecek 
~~ onu anlıyalım... GU7.elli. 
~, • çirkinliğinden bizlere 
~ .. Oğlanı hakldle okutsun, l!. 
ti~an o... Mali'lmatmdan, fk
~ .. ne dan haberiniz yok gaf il . 
~ Yrutta bilmem ne mekte. 
tııı. aliyYUliLla derecede çık • 
llj v .. , • Pa.riain Darülmuallimini 
~~den birinci diploma al -
t~ · ... ren,k gazetelerine sütwı su. 
lııe1tt~aleler dercettirmiş. Kaç 
'iar~"l:Pte de fransızca hocalıbrı 
lııaı.·· Arab lu.et Beyf endinin 
t~Si; Şevketmaabımızın ilti-

ıerdesi ! .. 

~a lftkırdı dinlemeyip, 
~~ayın benim işiıne, 
)t?'t ~ herüi vesselam! .. di. 
trı.flttk, ofkeli öfkeli selamlığa dön 

'.l' u .. 
lıa, ~tun be~in gelen gidenden da. 
ıtıtı llberi yok. Kah\•e ocağında 
l1?ı koı iskambil oynayan nğala. 

tePesinde ... 

~l>~Ya giren büyük peder bey, 
Ita~da.ı: ayaklanıp yine yerlere 

r egilen Corci Eiendiye, 
llı~~<>oo. artık teklif tekellUf 
li Old 1ın Yok; canciğer, senli ben 
le~ı \lk! .. dedikten sonra mese. 

kesip atmıştı: 
~u~ ... Galata gUmrllğU nazırının 
~ ~ı bükerim. Haftada üç 
atıa' sabah vapurlarından birine 
at ~ı> gelirsin; bir saat, iki sa. 

• llıU ~ibi her ne kadarsa bl-

marn!.. 
Corci Efendi bu ~er eğile e. 

ğile daha fazla kamburunu çı • 
karmada; bir kat daha minneL 
tar .. 

Bu i§te en alikadan torun bey, 
olan 1>itenl!en ltAI4 'ila~'ı\ıfUt! de!. 
ğil. Daha tuhafı neresi, onu ça. 
ğırıp hocasına göstermek ne bU
yi!k babasının aklına geliyor, ne 
de talebesini görmelC hoca.sının 
aklına ... 

Allahtan olacak, yukarıki pen. 
ct:relerin birinden bir bağırtı kop 
muştu: 

- Cemiiil! .. Denize yuvarla. 
nacaksın; sarkmasana rıhtımın 
kenarından! 

Ziver Bey kendine gelmişti: 
- Sahi, bizimkini daha görme

din; çağıralım §U bacaksızı! 

Pencereden dışarıya avazda: 
- Cemil, Cemiiil! .. Çabuk bu. 

raya gel! .. 
Biraz çekilip başını tekrar dı. 

şa.rıyıı uzatarak, bir daha: 
- Köftehor sana söylüyorum, 

çık yukarı! .. Bak kim geldi? 
Cılız oğlan paldır küldür oda. 

ya ~lıp ta, 
~ hocasına (boncor) 

yapması teklifini işitir işitmez, 

dörtnala 119.ydl tavan arasına ... 
Soluk soluğa ikinci kata çıkan 

sakallıcağız karısına, kızına çır . 
pmadursun: 

- Herüe maskara olacağım, 
yakalayıp aşağı yollasanıza şu 
yaramazı!. 

- Benim ne kovalamaca, ne 
de saklambaç oynayacak hallın 
yok, anasına söyle!.. 

(Devamı var) 

zakhn: - Anl~ldı.. Söyleyfo 06dr mmnız? •• 
ıı..~: - Boia Bev.in tnlAha.k kak ieHnlUc bJr, 1cub'I ~ 

1-VAKIT 25 MAYIS 1939 

Bir aivri akıllının maceraları: 

Radpo ve ıivaıro 
25-5-1939 Perıembe 

12.30 Program. 12.35 Türk müzl. 
zl • Pi. J 3 .:\femleekl sn:ıt ayarı, op:ıns 
\"C meteoroloji haberleri. l3.15 • 14 

• Bugün gece yarısına bir ~:ıat ka 
la ~elıriınlzden bir kuyruklu yılriı2 
gcçec-ektir. lld<lhe her sene tekrar 
eltil!i için ehemmiyeti haiz drl;ildir. 
Yılrln!, şems reshnizln şimal isti 
kıı!Jlelinden gelmektedir. 

• Konservalun·ar imtihanları ha· 
ıirnııın ilk haftasında bitmiş oln • 
eaktır. 

• !\frcidiye köyünün ıml:ınm:ısı i • 
cin c:ıılıleye ellişer metre ora ile 
nıu~lukl:ır konulmuştur. 

• Berlinde Alman snnayifne lü 
zumlu bazı ham maddeler :ılmak ü 
ıere tetkikler yapan bir Alman he· 
:retl, hundan on beş gün ene! Anka· 
rn;·n, ~onro da şehrimize ftt'lerek 
Türk ~·:ıpa~ı ve tiftlkleri hakkında 

lelkiklerrle bulıınmtışhı. Bıı Alman 
heyeti dün akş:ım lleılinc gitmiştir. 

• fü·k:ıfa :ıit hazı i.)ler hı:ıkkınd:ı 

tet}dkh•rde bulunmak UT.ere geçen • 
!erde şehrimize gelmiş olan E"kaf 
Umum Müdürü Fahrcttin dün akşam 
Anknr:ıya dönmiiştiir. 

• Ankaradnn gelen haberlere göre 
hlikim ,mliddeiumumileri terli elli • 
rrn :? hl kl~llik hlr liste ~ ük~<'k tas -
ılik:ı i!:liran ederek adliye ,·ckCılrtl -
nç , filnıleı ilmiştir. Şu günlerde nlll • 
~'a~ıırbr:ı khll~ edilcrektir. 

• Sekİfi)•e Alemdalınıtilkl köşkn 
25 bin lira masrnna t:ımlr ettirip o· 
tel haline getirmek isliyor. Hu müm
kün olamadığı tnkdiı·de ''ilayet namı 
na bu civarda tesisi ılüşünülcn 

yatı meklehine lnlısls edile~cktir. 
• lngilterenln eski Mısır fevknll'ıJr 

komhcri LorcJ J.oyıl haziranın on 
beşinde lstanhula gelecektir. Hulcn 
Atinadn bulunmaktadır. 

• Taksim bnhçesiııin metlınl ''e lıü 
fe jnşnalı hitmek lızere olduğuntlan 

haziran sonunda burasının umuma 
nçılacuAı tahmin edilmektedir 

• Taksim balıtesinin umıııı
0

ıt ll'll· 

,·irat i~lerl için brll'diye l 1 hin kn 
sur lira tah~is etmiştir. 

• Jfoydnrp:ışıı nümıınc hııst:ıhane· 

sinde :ı:ı ~rnclik bir körün göıJcri 

açılrnışlır. nu ,·:ıtnndaş Ordu YiU'ı~c
tinden :{5 yaşında Şükrüdür. Kendi· 
sine doklC'r Xııri ı~ehmi ameliyat yap 
mıştır. lıözleri açılan köylü hasın . 

neden çıkarken uzun uzun ağl:ınıış 

,.e "brnim şimdi yt'ni doğnııı, bir 
çol'uktnn hiç farkım yok" demiştir. 

Müzik (Karışık program • Pi). 18.30 
Program. 18.25 Müzik (Ilnlk şarkı· 
ları - Pi). 19 Konuşma (Ziraat saa. 
lil. l!l.15 Türk mlizilH (Fasıl heye· 
ti). 20 )lenılekel sıınt ayarı, ajuns 
ve mr.leoroloji haberleri. 20.15 Türk 
müziği: 1 - Uşak peşre,·I. 2 - Sup. 
hi Zi~anın uşak şıırkı: (Dökülmü~ 
znmh:ık gibi). 3 - Seliıhattin Pınn· 

rın bnyntl şarkı: (Delisin deli gön 
lünı) 4 - Tanlıııri Cemil heyin mu. 
hay. ',arkı: (Pür lerze olur). 5 -
Hahıııi be.yin nıııh:ıy ş:ırkı: (Serapa 
hüsnü ansın). 6 - Halk şarkısı : 
CUrfnlıyıın ezelden). 7 - Osman Ni 
hndın kürdili hicazkar ş:ırkı: (Gö
zümden gitmiyor). 8 - K6zım Usun 
kürdili lıic:ızklir şarkı: (Koni değil). 
9 - Raif beyin kürdili Jıic:ızkllr şor. 
kı: (Rengi rulısıırınn l. l O - l\tuhay· 
yer türkü: (Bugün ayın on dördü). 
21 Konuşma. 21.15 Esham, tııhvllôt, 
kambiyo - nııkut ve ziraat borsası 
(fiyat). 21.Jfı ::\eşeli plllkl:ır • R 21. 
30 :ıliizlk ( l\üçük orkcc;trıı - Şer:' Ne. 
cip Aşkın): 1 - Sorge • Köy evindı 
ışıkl:ır ,·n)s. 2 - C:ırl Frick - Hen kı 
yılarında ben eYimde) im - melodi 
3 - Trapp • Fuji • Snnın etrahnıla 
müzik se~lcrl - Fantezi. 4 - 1.t'opold 
• Yt'ni diıııyanın eski ş:ırkıl::ırı. 5 -
Arnold l\feister - llohcmy:ı rııpsorlisl. 

ô - J. Strnuss • Hoynt size neşe ,·er. 
.. ın. 22.30 Müzik (Opera :ıryaları) 

Pi. 23 Son najns haberleri Ye yıırın· 
ki program. 23,15 • 2H .MCzlk (Caz 
b:ınd • Pi.). 

26-5-1939 Cuma 
12.30 Program. 1:?.35 Türk müzl. 

ği crı. ). 13 l\leınlekel snal ayarı , a. 
J:ıf1"• • e metr.oroloJI hab•rlerl. 13.ır 
- 14 Mü7.!k (Sr.ııfonlk müzik - Pi) 
18.30 Program. 18.35 l\lüzik (Operet· 
lcr • Pil. l9 Konuşma (llaftnlık spor 
sen isi). 19 .1~> Türk müziği (Fasıl 
heyeti>. 29 Memleket s:ınt nynrı, n. 
j:ıns ve meteoroloji lı:ılıerlt'ri. 20.Hı 
Tiirk ınliziği: 1 - Osman heyin hilz· 
z:ım peşrevi. 2 - l\hısullu Osman lıo· 
yin hiizzam Ş. (Nrşeyobi hıtun •. ) 
3 - Etem ecfııdinin lıüzzıım Ş. (Eş. 
ki ceşmim) . 4 - lsak \'aranın hüz· 
:ıah Ş. (Bilmem bende nasıl). 5 -
Ahmet Hasım heyin scgtıh S. (Benim 
sen nl'm!iin). 6 - Ayaş Hirkilsiı (Ay 
... a çiçek :ıçınış). 7 - Sadettin Kny. 
na~ın muhayyer Ş. (Seni ey dil). 8 
- .Sadettin Kaynağın muhııyycr S 
(Aclına and içerim). 9 - J.emlniıı 
uş:ık Ş. (:\elı:,r çekdim neler). 10 -
ı.emın iıııış:ık Ş. {Ruhunda buldum) 
21 Konuşma. 21.15 Esh:ım, tnhvi· 
ıaı, kambiyo • nukut ,.e ziraat bor· 
sn~ı ( firnt ı 21.25 Neşeli pll\klnr • R. 
21.:10 ~İüzik (Jliyııscti cumhur Fil 
Ork. Şer: Prnetorhıs): 1 - E. WoJC -

• )!illi Heııs.sürans umumt hisse • 
unrlar heyeti 13 haziranda fcyk:ıllldl' r 
bir topl:ı:ıt ı ynp:ıcnktır. Bu toplantı· 
da tcknütliıPü knbul edilen Refi! Ce· 
liil Bııyarın yerine yeni miidür seçi. 
lerektır. 

• Tfırk horcu tnlı\'illeriııin Ynrlcs 
:elen kuponlarının IC'diyesine hıı 

uünılcıı itibaren ~lerkez Ye Osmoııl 
!ıank :ı•::rı t:ırafınılnn başl:ınocaktır. 1 

• Belediye ılaire müdürli Abdür 
rahman tekaüde seYkedilnıiştir. Otu: j 
sekiz scncdenberi belediyede lıiznıl' 
görmektl'rdi. 

• Havagıızı tarirleri tetkik olunmu· 
üç ay müddetle ipka edilmiştir. 

({enan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacağuıız 

hikayeler) 

Tarlaya çevrilen su - Ka
vaklıkoz hanında bir vaka -

Tuhaf bir ölüm-Dörthanlann 

kulalmzı - Milyarder Mak 

Kinleyin halıları - Gece ku.. 
§U - Bir bahsin sonu - Blr 

yudum su - Esınaıun atkı. 

Ferrarl: Divertimento re majör, op., 11.30 Münih: Danimnrka halk mu· 
20. a) Variozlonl su un tema cap· slkisl. 
riccioso. b) Canzone Pastor:ılc. c) 12. Budape_şte: Bando konseri. 
Sicili:ınn. ç) Final, Rondo. 2 - Ad . DAXS MCSlKtSl 
nan Saygın: Dl\"ertlmento. 3 - Clnu· 11.45 Sollens; 11.15 hlokholnı; 
de Dcbussy: J.a mer a) De l'aube ft 12 Londra (N.); 12.5 Londrıı (H.); 

midi sur in rner. b) 
0

Jeux de ''ngues. 12.15 Roma grupu. 
c) Dinloguc dıı vent el de la mer. \'ARYl:.1'E VE KABAREI.ER 
22.30 Müzik (l\lt'lodiler). 23 Son n· 8.45 lstokholm: Knhare 
Jans hnherlcri \'e yarınki program 10. Londrn (R.): "Ro~ndabout". 
23.15 • 24 ::'ırüıik (Cadı:ınd • Pi.). 10.SO Rodlo fürennn (Athlonc): 

Program Türkiye saati üzerine ve. \'aryetc. 
ii!'Jfrden sonraki saat olarak veril· 12. Poste Parislen: Rnlıare. 

P iYES, KOl'.\FERANS VE mlıtir: 
OPERALAR YE SENFONi KONUŞMALAR 

•KÖNSERI.ERt 4.45 Radlo Pari~: ''Vlctor Hugo•'. 
9.15 Berlin: "Bir Faust senfonisi" 8.15 Londra (R. ve N. ve kısa dal· 

(Liszt). ga İngiliz istasyonları) "lm· 
!l.15 Lille: "Sam<;on I.a Delilah" paratorluk tarafından". 

(Saint Saens). 9.15 Derlin (Uzun d.): Atlas Ok· 
9.15 Viyana: Roussel, Ravel. yanusu programı. 
9.30 Hamburg: "Freischütı" (Ve· 9.45 Eyfel: "Bir halk <tilşmnnı" 

her). (lbsen). 
9.30 Strasburg: 4 ilncil senfoni 10. lnglUı htasyonJarı: Kralın 

(Deethoven), millete hitabesi. 
9..t5 Sottens: Bach, Mozart. lNGlLlZCE HAVADiS 

tO. Nnpoli grupu: "l.ıı Boheme" 1.16, 8.18, 9.15 Roma 1; 6.30 Lille 
(Puççinl) 9.15, 11.15 Kolonya; 9.15, ll.20 Ham-

i 1.35 Kolonya: • ''Eines menschen burg: 11.SO Br:ıtislıı,·n. 

J.lcd" (Slegl). P'"A~ ERTUGRUI. SADİ TEK 
ODA l\IUSlKlSl \'E KONSERi.ER f S<'hzadeh:ışt (TURA~); 

6.20 Strasburg: Kuartet. J Tiyatrosunda bu gece: 
i.15 Berlln (Uzun d.}: Piyano ~ Her yer 20; Pnrndi 10; 

konseri. Localar 100. (BUHRAN) 3 perde • 
8. Eyfel kule~i: Piyano, keman. Okuyucu Bayan AYSm ... 

10. \'arşova: Chopln. 
10.40 Beromünster: Koro. 
tı.10 Prag: Kuartet (Sulk). 
t (Gece Y. sonra): Brahms. 
HAFiF MUSiKi YE OPEHETLER 

G.45 hillcı Halk orkestrası. 
i. Stuttgnrt: Jlalk musikisi. 
8.15 BQkre~: Operet pıırralan. 
9.15 J.cipzlg: Bando konseri. 
9.15 Stuttgart: Opera ,.. operet 

EGE TİYATROSU 
;uretlln Genç n arka
laşları: Geçen sene 

temsiller nrdiAi yazlık 
Uyatrolard:ı Hazirandan itibnren 
temsillerine başlayor. 

parcaları. i ANKARA TİYATROSU 
10.30 Strasburg: Operet parçaları. ~:ın'atktırl:ırı Yedikule 
ı t.15 Dükreş: Orkestra Pınar sinema bahçesin· 
ıt.30 Birçok Alman °istasyonlnrı : ·le (Profesör Emin Ata. 

Hafif musiki n dans bava. hay) birlikte pek yakın-
ları. da temsillere başlıyor .. 

Yaukee Clipper ilk seferinde 
muvaffak oldu 

Ruzvelt pilot ve 
tebatı tebrik 

müret
etti 

Dün en büyük 

deniz tayyaresi 

Yaukee Clipper'in 

ilk posta tecrübe 

seferini yapmak 

üzere N evyork ci· 
varında Port • Va 

şington'dan uç

muş olduğunu bil

dirmiştik. 

Yaukee Clipper 
bu ilk seferinde 

Avrupaya 112 bin 

574 mektup gö. 

türmüştür. Son 

1 dakikada bile pos 

l ta mildürü otomobil ile tayyareye 1 yare ile ilk defa olarak Nevyorll 
mektupları yetiştirmiş ve son ola- tan Parise uçmuştu. 
ralr Nevyork belediye reisi ile Yine hatırlarda olduğu üzere 

posta müdürü hava sefinesinin bu tarihten yirmi sene evvel de 
kumandanı Laporte'in elini sık. N. C. 4 markalı dört motörlü .de
rruılardır, niz tayyaresi pilot Read'ın ku. 

Tayyare hareket edeceği anda 

ge:en bir telgraf ile Amerikan Re

isicumhuru Ruzvelt, Panameri. 

cain hava yollarını ve Yaukee 

Clipper pilot ve mürettebatını 

tebrik ederek muvaffakiyetler dL 

leml§tir. 

Yaukee Clipper'in uçuı tarihi, 

tayyarecilik ileminde iki ıcnei
dcvriye tarihine t.udw etmekte. 
clir. 

Bundan on iki sene evvel 20 
Mayıs 1927 tarihinde Lindbcrg 

··s~lrit of Saint - Lclis,, ilimli tay. 

mandasında olmak üzere Terre 
Neuve (Amerika) dan Lizbona 

uçmuş, ancak Asor adalarında u
zun bir durak yapmağa mecbur 

kalmıştı. 

Yaukee Clipper on üç saat, otuz 

üç öakika sJren bir uçuş~::ın sonra 
Asor adalarında Hortaya inmiştir. 

Tayyare bu müddet zarfında sa· 

atta vasati 285 kilometre süratle 

uçmS Jl70 lıüamıatre katetmiş. 

*· Yaukee Clipper, Hor~:ı::;ı dört 

saat kaldıktan sonra Lizbona mil· 

tevecdhen yola sıJmuftır. 
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Bmden 1.,"rtwazörll, toplan ve batmitdan evvel dcmfrlccliği yer 

Enıden 
nasıl 

kruvazörü 
batmıştı 

Almanların meş

hur korsan kru. 
vazörleri Emden 
yirml beş sene 
evvel Hint Deni. 
zinde "Direction,, 
adası civarında 

sulara gömülmüş 

idi. O tarihte Di-

caret yollarında hüküm süren bir 
korsan idi. Takibine on iki kruva. 
zör gönderilmiş olduğu halde Em
d~n bunların arasından da kaçma· 
ğa muvaffak olmuştu. 

Mfater Francis E<ldington alc. 
]acele kaldırıldıktan iki dakika 
sonra adada mevcut diğer otuz bir 
Avrupalı ile birlikte telsiz istas. 
yonu yanında bulunuyordu. 

Manzara fevkalade idi. Palmi-
ye ağaçları arasından uzakta dört 
bacalı Em.den görünüyordu. 

Karada ve telsiz istasyonunda 
tnviri imkansız bir keşmekeş hü. 
!üm sllrOyordu. Alman bahriyeli
leri çekiçler ile telsiz istasyonun
daki tesisatı kırıyorlardı. 

süm etti .. 

Sahilde hir yelkenli gemi hare. 
kete hazırlanıyordu. Bir nefes ku
mandanına sordu: 

- Bu yelkenliyi de bat rabilir 
.. ' mıyız ... 
- Tabii, derhal bir ihtiraklı 

Sofya mektupları : ........... _____________ __ 

Yeni Sof ga 
Bugünkü Sof yadan şehircil ik itibaril 
alacağımız bir çok dersler var r \' AZt\N: 

1 Necmettin Deliorman 

' 

Sof yadan bir yöriiııil-1 

ni inşa edilmiş, suyu ısıtıııs; 
mahsus makineler getirtil~ 
yerlerine yerleştirilmiş, bU • 
retle Sofyahlara pilaj ha).ş 
tattırmak çaresi bulunmuŞ· ~ 
rin tam ortasındaki meşhut d 
mamm büyük bacasmda.ll 1JU 
sene evvel çıkan dumanlar 

1 
yük binalarda yaşıyanları rşlı, 
sız ediyordu. Duman çık.Ill11ııt, 
sı için çok uzun ve güzel b.ir ~ 
tun dikilmiş bu sütunun JÇ 

aşağı yukarı beş ,on kere uıs; 
ve sureti mahsusada dwnaııJ • 
man kayboluyor ve ma.dell d 
maya mahsus aletler içinde . 
mürü ile ısıtılan hamawn ·· 
den eskiJıi gibi duma. nçık~1 • 

Bu hamam şehirlileri gayet 
fiyatla yıkayıp tcmizlemeırl )(il' 
Mahallelerde de modern "e gf} 
çük hamamlar yapılmıştır, · 
Banyobaşı namı verilen ve ~ 
in yanında olan büyük han1 d 
y·kanmak gayet ucuzdur. :J{S ı;:' 
ve erkek taraflan ayrıdır. ı.-t 
kişi altı levaya yıkanabilıtıe ~ 
dir, ki bizim paramız.la 7,5 .

1 ruştur. 15 kuruşluk yere gitl 
ce iki kat çarşaf verilmekte .,. .. 
ayrıca buhar makinclerindctl ı,.: 
tifade edilmektedir. Her tarnf ~' 
yaz taşlarla yapılmıştır. Ayrı p 
rı soyunma yerlerinde yık3ll~ 
çıktıktan sonra uzanıp dinlC11 t:
cek yerler vardır. "Bahşiş l<:r
yen yasaktır!., diye duvrırl-ıc~· 
levhalar asılmıştır. İçeride ~rı 1i' 
nıp temizlendikten sonra ~~~~ 
bir kapıdan çıkınca birisi bU~ i~ 
diğeri küçük az ve çok sıcnl< .. 
havuz vardır. Bu havuz.Iarıı ~ı. 
renler su içinde hız.lı yürüyctı1 s.ll 
Çepçevre su içinde oturmaya 1111' , 

sus olarnk yapılan yerlere bC ti 
kes dizilir. sükünetle bu ınad~f 
sudnn vücudunu faydnlandJf o. 
Havuzdan çıkanlar sıcak ve s , 
ğuk duşlarda tamamile ternlıf· 

·dC Ienerek dışarı çıkar ve korı , 
larda bekliyenler tarafından ~
kirlere silinir. Yıkanmak, M' O 
za. girmek bir saat sürer ve b ' 
tün bu muamele 15 kuruşadıı'· 

lstarıbullulnra böyle bir ıcııç 
t 

.; , 
hamam lazımdır. Pis göbek ıı. .. 

•I' lnrındnn sızan kirler içinde ) 1' 

kandığımız halde kapılara sır~ ~e 
ra dizilen bahşiş dilencilcrı ı:. 

dahil olduğu halde 60-70 ku~:. 
tan aşağı yıkanmak mümkün ~ 
gı• 'ldir. Bunlardan baı::ka sof',, 

o· otellerinde yatıp kalkmak ç·ııi 
keyifli bir şeydir. lstanbuldrı 1 ıı 
lira, J 50 kuruş, ve bir lira ol~ 
bir yatak burada 60, 40, 25 1' ~ 
ruş olduğu halde, mesela 30 1' 

ı' ruşluk bir tek yataklı odada s " 
cak ve soğuk su, kaloriferde 
ba.şka. kapınızın önünde emre ~ 
madc hizmet<;iler var. Çarşafl· 
temiz, karyolalar düzgün, tel~~ 
fon her dakika sizi konuştufV" 
~e parasızdır. 

Mühendis lvanofun Sotya şe~' 
rine yaptığı iyilikler sayılıp ;ı:ıı; 
tirilemez. Çok eminim ld dol•t0 

Lfıtfi Kırdar da, sistemli işe bllt 
lamasile lstanbulu elbette c:0 

üstün bir ~ehir yapacaktır. 
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Günün siyasi meselelerinden .... -
Türkiye 

ve dahll olduğu 

En güzel, en zeki ve en 
r ____ ~_~:_:;o_=n_Ç_ör_çil_ı tembel yıldızlar kimler 

Sulh bloku 

~lıırııterenın Ayan Meclfsi Aza.sın: zanedildiği zamanda memleketi A 1 k • 
~bulunan bUyUk siya.set ve fi. esaret ve taksimden o kurtardı.. merı an gazetecı·ıerı 
lııDı'alı'dzanıı Wfnston Clıurchill Türk M " üsbet devlet adamı meziyet-
~fında anlaşması ve sulh blo'ku et- leri sayesinde, Türkiyenin kuv- h 1 d 1 h k 
~l·an:~:~; a~!dy:~ ~e~!~.~~ vetini o vücuda getirdi, mütevali m eş u r y 1 1 z ar a -
-"'llektedir. l.AlJL ve hayret verici inkılaplarla mek-

'l'ti k tepleri modernleştirdi ve Türk k d f • k • 1 • • ı • 
~iye~ ı:~ a~:~:e~miç~ ym:!:t:ı~~~!~~k mıkyasta medeni- 1 n a 1 1 r e r 1 n 1 s ö y 1 y o r 

lıye bi ;s 

l~ıı r göz atmak lazımdır.. Cihan harbini müteakip sene- Hadiselerin nasıl ki, tarihi var. da tozluk ve gözlükleri ile meş-
~ tah •~nesinin son baharında bi- ler de Türkiye ile Yunanistan a· sa sinema aleminin de kendine hurdurlar. 
'it bu r:ı.~· Türkiyenin bir vilayeti rasında yapılmış olan nüfus mü- göre tarihi, tarihçileri, vakanüvis.. 
'l'rabı gun Libya tesmiye olunan baldelesi bu iki devletin meziyetle- teri vardır. 
ft;tı Usgarba taarruz etmiş, ve rini aksettiren bir neticedir. Sinema aleminin vakanilvisleri 
tııa Yan filosu §ehirleri bombardı· Türkiye ile Yunanistan arasın· Amerikan gazeteciferi tanrnıruı 
lta.r: ederek bir İtalyan ordusu da dalı:i münasebat Rusya ile Türki· yıldızlan muhtelif meziyetlere gö
hııı~a çıkmıştı. Ozaman İstan- ye arasında .da olduğu gibi tama· re sınıflara ayırmakta ve hakla. 
İııde doıntürkler - iktidar mevki- men ahenkli bir şekil almıştır. rında düşündüklerini açıkça bil-
it 1 er ve bu hücuma kar~ı ıı.,.etı· . ;s Asırlardanbcri her iki milletin dirmektedirler. 

ı;; 1 bır müdafaa hazırladılar. muazzam zayiatını intaç eden ta- Bu tasniflere göre en iyi aktrist 
ı.~ 1 n.,,er Paşa da taarruza maruz 
'i iln rihi harpler artık bertaraf edilmiş sırasiyle: Bette Dovis, Fay Bain-
i.ı.t Yilayeti müdafaa teşkilatını bulunuyor. "" e ter, Margaret Sullavan, Greta 
tele l~tnıek üzere Mısırdan geçe- Rusya ve Yunanistan hükumet· Garbo ve Gerald Fitygerald'dır. 
ben Aıbraya gitmişti. O tarihte terinin de iştirak etikleri bu eser, En mükemmel aktör ise Paul Mu. 
lııll ttııralliğin birinci Lordu bu. Türkiyenin harp zamanında oldu· ni,'dir. Bunu sırasiyle Spencer 
~r~Yordum.. Enver Paşanın iş ğu gibi sulh zamanında da haki- Tracy, James Gagney, Charles 
ft,.1 daşı Cavit bana, yazarak, .. y ki babası olan büyük Atatürkün Boyer ve Leslie Hovard takip et. 
~ •

1 
• an taarruzuna karşı müdafa-Çın İn .

1 
• itibannın ve darbımesel olmağa mektedir. 

ltabiı l' "g~ terenın yardımına mu- seza ileri görünüşün ve aklının Filhakika Bette Davis hiçbir 
teklif e:: - İngiliz anlaşması mahsulüdür. defa fena bir eser vermiş değildir. 

O ıyordu.. Bir Türk - Fransız anlaşma· tki kere de sinema akademisi mü-
tchd~aınan Avrupanın vaziyetini sının takip edeceği Türk - tn- kafatını kazan.mııtır. Kazancı haf. 
lib ıt eden ehemiyetli tehlikeler giliz anlaşmasının neticeleri he- tada bizim paramızla beş bin lira 
lirı~r~ı büyük Britanya hükume- sapsızdır. kadardır. 
a.ı talyaya hasım bir variyet . illa Şımdi A1cdenizde muazzam ve Paul Muni oynadığı rollere ken 
ı.\.1 sını mümkün kılamayarak ~, yeni bir muvazene kuveti faali· dini kaptırarak muvaffalC olur. 
ı." ece onun üçlü anlaşmaya ilti.. t d" B' N · t · b h 
~ ye e ır. ır azı gaze esı u a- E · d k 1 h"b" 1 h Ilı tahakkuk ettirdi.. . .. . ,, . .. n zıya e so sape sa ı ı o an 

0 dıse munasebetıyle · İngiltere bu- kad ılı 1 b · . 1 rn· lına kati bir şekilde karar ve- • • ın y z arın eşı sırasıy e 
t
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1
nce Jontilrkler Almanyanın yü~ harpte bütü.n., iayretlenne ıunlardır: ADI\ Sherldan, Steffi 

11 ragmen kazanamaClıgım sulhte ka- D a H d ... M ı 
l•r· ~rına atıldılar ve bu hareket- un • e Y ı..amarr, ar ene 
' ının d • d • . l 1 zandı .. " diyor ... B. u hakik.attir ve Dietrich, Gera1d Fitzgerald. 
""'u-· ogur ugu netıce er e u· · 1 ki b h d Al 
.. 1 •• , h temennı 0 unur u a ıse • Seksapel sahibi beş erkek yıl-
lla Ç~k ~~~n eC:tee:..amna ve sonu- md~n. Dbiikdat~r~ üze~nde •teskin dız ise sırasiyle: Şarl Boyeç, 

:Pak e ıcı r tesır ıcra etsın.. Clark Gaybl, Robert Taylor, Ro-
"İl' at Türkiyenin Afrikadaki 
ta ayetlerine karşı başlayan bu Sabık serbest ticaret taraftar- nald Colman, ve Erroll Flyn'dir. 
lliilrruz bir müddet sonra Yuna- tarının şiarı şu idi: Hakikaten birçok kimseler Şart 

stan v B 1 - T .. k' ''Her türlü me§rU menfaat a- Boyer'de bir şeyler bulmakta, fa. y. e u ganstanın ur ıye- . b " ' taa hengı ozmaz ·· kat bunu bir türlü tarif edeme-
bad· rruzları neticesine varan Bu muhakkak ki Balkanlara ve 
llil ıseıere yol açtı .. Osmanlı tm- mektedirler. Bu meziyet ne olursa 
k tatorluğu sağ.dan soldan ma· Şarkı Akdenizin vaziyetidir. Bil· olsun Şarl Boyer'in senede dokuz 
a~~n?11ştı. yük Britanya ve Fransanın, her- milyondan fazla kazanmasına ve-

Yii'- ıl~ı kalkınmaları eserine bü- hangi bir Nazi. taarruzuna maruz sile teşkil etmektedir. 
b il; bir kıymet veren Jontürkler kaldıklar~ tak~m:le yardımlarına Bazı vakanüvisler Ann Şeridan. 
lıtıdan -1·b· 1 .. - koşulacagına aır Romanyaya ver- da Jean Harlov'un ateşi oldug-unu 

ta sonra mag u ıyet erını ın· . 1 kl . k T" k . 
......_ç Cden felaketlerin mesuliyetini mış 0 u arı garantix anca ur ı- söylüyorlar. Bir kısım da Steffi 
is bir dereceye kadar - İtalyaya yenin İngiliz ve Fransız harp ge· Duna'yr Klara Bov'a benzetiyor-

nat ettiler.. milerine lüzumu halinde askerle- lar. Cinsi cazibe bahsinde reyler 
it O tarihtenberi bir çok su ve rine boğazları serbest bırakarak dağılmıştır. 
da? aktı fakat Türkiye İtalyayı Karadenize geçmelerine müsaade Fikirleri sorulanlar tarafından 
aırn~ Akd ·...ıd k" d' etmesiyle mümkün olabilir. en az sevilen aktrisler, sırası·yıe •· la ·-..ı enızı e ın ar gözü o· 
n ko Karadenizin Türkiye, İngiltere Jean Kravfort, Katharine Hep-
"'·· nışusu olarak kabuletti. 
~ lırk· d . ve Rus yanın hakimiyeti altında bum, Konstas Ben et, Miriam 

tcı- ıye ile Rusya arasın akı b _ 
k•ıı;abet kalktığmdanberi Türk ef. bulunması ve Çanakale ogazınm Hopkins, Jean Arthur .. 
k <trıunıumiyesi İtalyan hırslarını, dostça toplanmış olan mütefik Jean Kravfort burada fena bir 
t:ht§ılanması gereken en mutlak devletler donanmasına açılması, not almış olmakla beraber birçok 

like olarak görmektedir. mevzuubahs bütün devletler.in gazeteciler kendisini çok sevmek. 
~ ~ösyö Çemberlayn'nm Türki- menfaatlarına uygun gelmektedır. tedirler. Gazetecilerin sevdikleri 
d c ıle bu anlaşmayı yapması_ bir Türkiye orduları kuvvetlidir ve yıldızlar arasında Jean Kravfort 
t'~receye kadar _ İtalyan Dikta· harp kabiliyetleri de malum ve üçüncil olarak gelmektedir. 
t0tlüğünün mevki iktidara geldik· şayanıtaktirdir, anuk Türkiye Fikirleri sorulanlar tarafından 
en son b' k r yardım ve muhafazaya da muhtaç en rok sevilen aktörler ise: ela . ra şu ır aç sene zar ın- ~ 

tn k~ harekatının İngiltere hüku- olursa garp Demokrasileri her Clark Gabl, Tyrone Pover, Ro. 
t etınde pek müsbet bir tesir ya- türlü yardıma hazırdırlar.. bert Taylor, Gary Cooper ve Ja-
ltnıarnış olduğunu gösterir. -Türkiye ile Romanya arasında. mes Cagney'dir. 
~~ikre değer bir ileri görüşle ki mükemmel münasebata bu Clark Gabl samimi, sempatik ve 
'l'·?Syö Çemberlayn geçen sene memleketlerin emniyetini arttırır. tabii olduğu için gazeteciler tara. 
ı_ lıtkiye ile on milyonluk bir Müttefik garp evletleriyle Rus· fından sevilmektedir. 
11;rcd' k 1 K ı anlaşması da yapmıştı. yanın teması, Çana a e ve ara- Sinema aleminin en güzel giyi-
h 13u hareket Türkler tarafından deniz yoliyle irtibatın kolayca nen yıldızları sırasiyle şunlardır: 

0~C\rl'tıe karşılanmıştı. Yapılmış temini, Alman isitlasına karşı bir Carole Lambard, Norma She-
h· n anlaşma müşterek yardım ve harbe girildiği takdir.de Şarki arer, Jean Kravfort, Claudette 
a llsnüniyet arzusunu göstermekte, Avrupanın müdafaası için muhak- Colbert, Jean Benett, Glark Gabl. 
/nı zamanda 4a Şarkı Akdenizde kak olan hayati mecburiyetlerdir. in karısı Carol Lorubard sinema 
lılh" i ~ 1 k k . ti! un muhafaza edilmesinde n· Akdcnizde İngiliz ve Fransız a eminin en büyü zev sahibı 

tn tere ve Türkiyenin müşterek donanmaları hakim oldukça cenu- yıldızı, Norma Şerar, ise en ziya
~ enfaatıarı olı:luğuna işaret et· bi Rusyanın hububat ve ticareti de hususiyet gösterebilen aktrisi 
• c~:tedir. deniz yoliyle dünya piyasasına ser olarak kabul edilmektedir. 
a,;ıi~..ik harp sırasında İstanbul bcı;tçe götürülebilir ve buna mu· En fena giyinen yıldızlar ise sı-

erı vukuf, ve şanışercfi her za- kabil teçhizat ve harp halinde la· rasiyle: 
;.~n devam edecek olan büyük zım olarak her türlü ham madde lAiise Rainer, Jean Blondell, 

llrk ınuharibi Mustafa Kemalin ~ynı yol ile Rusyanın Karadeniz Alice Faye, Bette Davris ve Gre-
t-"',.. •.• 

l· .ı s:ıyesinde kurtuldu. sahillerind(kİ limanlanna getirile-, ta Garbo'dur. 
I' . ğ , ·~ ı:netin karanık saatlerinde l.ıilir. Luise Rayner malum olılu u 

'·-rş~:yin ümitsizce gaybol.duğu (Devamı 10 ımcııda). ilzere .derbederliği, Greta Garbo 

Sinema !leminin en tenbcl ak. 
trisleri sırasiyle 1unlardır: 

Alice Faye, Virgi.nia Bruce, 
Myrna Loy, Miriam Hopkinı ve 
Polet Goddard'dır. 

Beyaz perde üzerinde çok hare
ketli olan Alice Faye, hususi ha. 
yatında çok tenbeldir, hiç bir it 
yapmak istemez .. Belki de bu ka
rakteri onun sahnedeki _cevvalli .. 
ğini temin etmektedir. 

Sinema !leminin en tenbel yıl. 
dızlan: Gary Cooper, Bing Gros
ly, Errol Flayn, Jack Oakie ve 
W. C. Fic1ds'dir. 

Gary Cooper dünyanın en iyi 
istirahat ctmeıini bilen insanıdır. 
Fakat bunun bu tembelliği her se. 
ne birkaç film çevirmesine mah
zur te§kil etmez .. 

Holivut'un en zeki kadın yıldız
ları: 

Bette Dairs, Norma Şerar, Cons 
tance Benctt, Margaret Sullavan 
ve Gale Sondergaard'dır. 

Bette Davis yalnızca en mükem. 
mel yıldız değil aynı zamanda en 
zeki aktristir de. 

En çok beğenilen erkek yıldızlaradn Spe11ser Tracy 

Erkek yıldızlara gelince: Zeki
ler sırasiyle ıöyle tasnif olunur: 

James Cagney, Paul Muni, Ba. 
sile Rathbone, Leslie Hovard ve 
Herber Marshall .• 

James Cagney için en mü§'kül
pesent münekkitler bile bir ".zeki 
timsalidir., diyorlar. 

Bilhassa güzellik içinde büyük 
bir titizlik gösteren gazeteciler, 
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Bu senenin 
kadın tuvalet 
modellerinlde ge 
çen senelere nis 
betle çok büyük 
bir sadelik göze 
sarpmaktadır. 

Kadın şapka

larında görülen 
süse rağmen el
biseler bununla 
kıyas kabul et-
miyecek derece 
de basit ve bil-
hassa yapılması 
kolaydır. Zaten 
ma:Iel mucitleri 
bugün daha zi
yade kadınların 
terziye muhtaç 
olmadan yapabi
lecekleri model-
leri nelft'etmek
tedirler. 

Resimdeki mo 
del bu cinsden-
dir. 

sin1;ma aleminin yıldızlarını 1u 
güzeUik sırasına sokuyorlar: 

Hcdy Lamarr, Madellaine Car
roll, J oan Bonnett. Virginia Brucc 
ve Greta Garbo. 

Hedy Lamar yedi senedenbcrl 
sinema !!eminin en güzel kadını 
olarak kabul ecfılmektedir. 

En güzel erkek yıldızlar ise aı.. 
rasiyle §Unlardır: 

Gary Cooper, Robcrt Taylor, 
Tyrone Pover, Clark Gabl, Melvyn 
Duglas •• 

Jüri heyeti Gary Coopcr'i tam 
1 

erkek olarak kabul etmektedir. 
Bundan sonra gelen Robert Tay
lor'un hatları daha muntazam, 
fakat daha az manalıdır. 

Sinema aleminin en güzel viL 
cutlu kadın yıldızları sırasiyle 

şunlardır: 

Betty Grable, Ann Şeridan, 

Claudette Colbert, Joan Kravford 
ve J oan Bennett .. 

Filhakika bir hayli obur olan 
Betty Grable en muntazam vücut
lu kadın yıldızdır. Hatlarında niı .. 
bet ve ahenk vardır. İkinci gelen 
An Şeridan daha uzun boylu ve 
daha ağm:lır. Claudette Colb~ 

ise üç sandın daha uzun ve bet 
kilo daha noksandır. 

Sinema alemi, ve yıldızların 

şöhretleri üzerinde sok bliyük te. 
sirleri olan gazeteciler yıldızlan 

bu şekilde tasnif etmişlerdir. 
Böyle bir tasnif yapmak mese

ledir. Hem yıldızları darıltmak 

vardır, hem onların güzelliklerini, 
cinsi cazibelerini ayrı ayrı aramak 
bir meseledir. 

Allah Amerikalı gazetecilerin 
yaraımcısı olsun. Ne diyelim. 

Karabük fabrikası 
KarabUk fabrikasının işleme 

tccrUbclerlne başlanmıştır. Yük 
sek dereceli bUyUk fırm bir ha· 
zlranda çalışmnğa başhyacak

tır. Fabrikaya yeniden amele 
ve memur alınmaktadır. Tem· 
muz içinde fabrika bUtUn tcşki
!Atiyle faaliyete geçecektir. 

Dün ve yann 
·ercü me külliyata 

7 nci seriden 
61 - 67 • 7 kitap 
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• ·~~~Bizim Çanakka!e y. e !) (Baıtarafı 1 incide) kcn ınüttcfüucr bize neler ''f' iliye, .Har·ciye, Ad 
bütç leri dün kabu 

1\Iüttcfilt\c'l"JniJz1. tiyorln:l"dı ki ailer.-'JiMıl ·ardıınJnr ) aıı.J)llr" 

d b , lıcr cep}ledo, fnrp oepheS1~ Bunu bfr rU; cünılo Jçindo "" ,.e • y~Icncn düşman kun·ctlerinl ıntmnk ınüınkümlür: 
ı , ~ ~ · · tn'eşgul e<lelim. Bunun i~n ~ f MOUl:IOke~ bir.kaç düzi11c ~r 

Ankara., 2 4 (A.A.) _ B. M. M. mevcul tmktın ve va.aıl&larm mUua.: !ermek i~in ~nnnederlm ~tıfhllr. İs- tok -C'octıklu ıiflele~c yapılan pt'k ıızl kn'.sda. lüzumsuz vo h~ ıu sh;A Uı r.:ftnılınrp, tırı~nlnrn birer ıwıııl' 
bugiln doktor l\1azbnr Germenin destz: nlsbctte işler yaptık. HA.la. da ıanbulun slı i_şlerindcn bah~c~en aı::~ yardımın bile vaktinde yapılmndığı- n~·uz lfonal<la hcsnpsız ,.c lü· lstihkfim ııskcrt, blrknç batJlr~• 
başkanlığında. yaptığı toplantıda yapılmakta. bu t: içlıı -Genel KurmayT 'uıııdştmız lstnnbııl bC)ediycsini :p ı nı, bu kiıit~Clefin ekserisinin kü)UÜ· ' ' • 

.. . •• . . ln lialma hall tema.tayız. su işbı,tle cmnı:rriıslzliliJe tavsıf JJo lerin te~U ttJAıtii, aenek~dcQ0hm:i ıı: usu~ tn;ırru_~,-.ÇanakkaJcdc ·U ;öndcrdU~r: ı·rııt 
1939 yılı butçesı .uu:_r~de mUZa. - Husuat JdArclerdcn ~dyet etlİldf )'l1r<!lfltı~ tsııınlfulug bj~ bib:,İtk' .. $1!.bjı, istihkaklarını ellerine gcfircmedikle· zun nıurldct surecek bir .<'<'J>hc )fuhtclif cephelerde tun 
kereye devam edilıriıştir. . . I ntıulann Cumhuriyet ,devrinde başni'a. meclisi vıırdır. BGtün ool~illyeye ,.c rini, Jıu; .ı;ııcı }>'fit~erıriı,{)e f1~1ıll1J 75 ynı:atmak. memleketin her: ~n. hnrck«!tı • bpnınk için ı;c;\ kCtY• 

Celse açılır açılmaz Dahıliye bfldlkıvtı 'işlefl nlata~ şelıre ait.15le11in sahihi 9dut-. .m1~n- h~n lirıının·'ttttiyaca kart gelmt)•eh- ıinsıtın <liic;;mnn ku\"l'ctlcrinl çc• len •lilt·t milyon Tiirk ıısltcrfrıt 
Veldli Faik öztrak kürsüye ge .. ıoAirnt HUSU U'l~µm.ts ~i. bp, hu.~·~k meclisi ork:ıdp§ııp~ • ğınl, gelecek ;-ıUnrdn bu_ i1şc <l ıı kcrck onlıın-oyalaımık: -müttc:- hıulmbll lirinn ,·ııı~ml1 htt' 
}erek dünkü toplnntıda Dalııliye ıFAAJ:tı1.En rrıımlyet zhkle tnvslf cünc~ Js'ı.c!G~ nzl:ı tahsisar ayrtlmıısını{işıedl.. . • 
blitc:esi üzerinde hatlpler-tn.rafın. 12.SOS.OOO llr,a ş;ır!e(l<:ı6k 110&-11~ dilc.r. Bu mt,clis sn"linıiycHsb: c'iuifı'ı- Bnyon Meliha, btındnn sonra ~ıı- flklernJ. km·,·ctlcrlni'! kllfi ~<'l Immlau ibaretti. .ıı: 

. .. nıektep, D milyon ,283.G1~ lira sıır!ed~ yocalfı gibi, kendi mfirnl:aljc$) nı.1 ma lrnslahğı lıııkkındn Sıhhiye \'e. meclli'.,ri ya.hancı t.opraklardııı<'CP· ' !Jnna dn bir şey dcmiy«'cel! 
dan serdedilen rnutalealara ve te. rek 5338 kilometre şose yapılmıştır. tında çalışan ~iıhıslarm ,.~ Jıeretlcrin k1Hetinin y:ıp(ıl!ı mficddcfc~'i küfi heleri takviye. ctı~k. nıiittcfikt J'nknt 1-tü11der1len erlcfınıahı·p 11~ 
mennilere cevap vermiştir. .., tıyon 326 000 11 ---'i 1 fS 1 lı ... ı, • • de "" ın . nı .,.... Ye < e u. yola ciii~rııe i.nl clbqtte füt'ne· gö~nı iyert! .. ·: . ' lcrh1 Xiirk oı-UıJsuno. )iiklcttik· v~tlerinin pllln!arı her ccpfır. 

Bu izahatı rnUteakip Dahiliye hastııhane ;tıınıı.sı yupmıolardır. ısı dccektır. ZaDn(tlerım kl ı!rkodnşıın ' - Uunlar lınkkıncla cıdıll, · esnsfı i 't lf . U . , . ff k t ı m 1 ticctcıt 
Vekaleti, Matbuat, Emniyet fş • b.ln lira sar!lyle U.,Ç Lane doğumevi 1 börlc bir manayı kosılelmeyerek Un· taklplc,r ve .t~lbirfor, tılınmıısı ıH'ızım-ı er ,·az c H ' m\n·a n "I) e 8 z t c ne 
leri genel direktörlükleri, jan • yapm~rdır. Ve bu suretle hcpısinl de l)tı)·urilulor. dır, sıtın~ }ıiılfl n~fıısuınu~u. tnbfin !. !lnlhukt .nımi bir hnnlrln biz~ clf.' 
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darma genel kumandanlığı büt- ~yhıiıt sizleri .meşgul ve ,rahatsız eL füh· idare<:lr(ndcn de h hb buyıı· .ediyor, kcmlri..roı:' '<l dl. • ~or.c pr nsıııt,. bn:şkulın·ını• nıc l\Ju,•htrnkıyetler ıı.ncak 
çeleri kabul edilmiştir. mlyeytm. Bu idarelerin bugtlne kad!U' l rllldu. \'e znfra• i:ısnyişih e~iltlf~in- HAZIH h,.Aç TIEl~l.AMLARI sut ~tm~ için topraklamint.ı prcns\p1cro ~Hr-0 hnı bl rnnrc f' 

Hariciye Vekaleti bütçesi üze. faydalı mUes.sesclere ııarfetuklerl ~ ılcn ş~ki'tnt edildi. ltinı.f edc.rim ki, O mıın ŞeYk1i Ul~ıclnit Sihfüye Ye- ynbımcılara çli,~etıtıtıTt • dr~il :len Tüı·k knm:uıdaıılnı·ıııın C!ie· 

90 rnUyo!l liradır. lıiı de bupdaQ müştekiyiz. Jlıınu ön.- kületinln bunların krnııtında tıırtlıı· oc~1;clerimlzl konımak mll1i 
rinde hiç bir hatip söz alına.rtiış Bu, §U çıok kısa devreye en zayıf !emek için nsayJşl ilraiyc konunu dr- mlyle muyaffok olduğurfu iddio ctll.'- .~ . . · ' ıiLUr. ıı 
ve bütçe aynen kabul edilmiştir. uınııruo.rına tesadüf ebneslne rağnıe.n ye bir konun lilyt'tını;ı lınzırlonnfo~tn miyeceğiı:ıi söyledi \'C> bazı kusurJarı hnJlıın miıclnfnn etmekti. ÇCiMcn ]{nfknsa, J\ncıt.n'"tıı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 18Uhtat edilecek kadar kUçUk olma.sa lır •• Ynkındn Jak:dlm cdilecekliı'. (:) olduğunu ilÜ\'B elli.• nrııün yerem1 . İttlfnk şnn~ı hi7J dalına bıı Gnliç:va~n kıulnr hep bu psik01''" 
Vekaleti bütçesinin müzakeresi. gc~ktir. kanun bu i' için umarım ki kiifi mık· mGcaıle}e. teşki)ôtının 3 ıfü;pnııser ve tczaclh\l'ln kUl'Ş• kıırŞıyıı bırak ji hdkinı n1du. 
ne baı::lanırken söz alan hatipler "allleriı:ı mecl~ unıumt haklarını lnrp.n çareleri, temin ve köylG,rü 1111- bir sanıı~oryomdıı.n ibnr.eı bulunJdu- nuştı. · ~ • • Çnnakknle hnrhi <le bu t ctfıi'' 

:. bir darbe lle ·iptal ettiklerinden şlkı\. i 1 1 ~- ~ l \( ı d ti k ı ı ı k .. re 
bı'}hoaan verem, tr"hom ve sıtma ııı n ~im ş o oc:nıdır. öunu, mcm c ·~ ın n n n n ı:ı ı - Alman k"uınandıı heyeti hil 'kinin hudutları içinde bize gcı ......- .. yet eden bir arkadn§nnıza cevap ola. ı.•n lı d bil ı · ı ı üe ı I! cf. 

.. d 1 • 1 . ll ml rl :noy mulılotJ:ırın e\'let 'içesin- .\·er erıOl e Jll m ssesc ere y r " • t .. " hnrp Uovunrn h:ı.rbln s<wlt ,.c' onlara o<·,· ı"" u ,·rr, n ''rı nııııı"' 
muca e e ış erı, yer sero ar, rnk söyllycbm m, ki kanunlanmız de bir ücret ''erilmesinden bnhsedil. rilmesi Jli:ı:ımsl!lffiğihi, • ITyhl!tiııf1nıln .u., . " .. e '"" " " 
muhacir ve iskan işleri Uzerinde vaIJlere böyle bir BlilA.btyet vermediği dl. Bu i'lin mııhalll bir iş. olıtuğu nıa· bulunan s:ınnıor. ·ôrrtun memleketin ve ;tdilr~sinı nrntcm:ırllycn im lnr lf.adc odcr. "l"I' 

durmuşlar ve Sıhhat ve 1çtimai ıı;lbt kanuna isUnal etmeden böyle bir Jfınnınuulur. llinnennleyh, bunı,ın en uııık ~<;şesinile lmlunduğıuıu, 7..fldfcdcn tt-f.kik etti. ı. On1nrn ~(iro (,'nnaklmlc '1tl 
11cıy de yapılmaz.. ldarei umumiyi vUL 1 1 1 · 1 J bi 1 ·· t ırr 

Muavenet Vekili bu mfitalealara yet kanununun l3./5 Jncl maddcsl. vaU. ücreti do ~ne.ak· 'J!lahıı}ll lıü!çclcrlc Ş:ırk viJA)'ey_F~iP,rle ıu ıı.nıın .ıır ı:ı~- şte, zc t o t ~bi görıın~n. ·a üzerinde «'Cphcyi geni~ 
cevap vermiştir. 1er umuınl mecll.Slcrtn mukarreratı görülebilir. lanın 1stnnbulq .kııdnr scjerıııyeeesı· rnnıhttşunı7,dn snf tnWn büyi.l1• nıcktt. l~u scheptcıı dolayı rw· 

Bütçe tasvip edilmiştir. aleylılııde Devlet ŞQraama lUraz hak. Hatiplerin sözleri: nl ve 1!ina.~nalcyh, ı.. bu ıhınlıık:ılnrd:ı Ş(\DflSIZlık, Tii'rk mHlctl bnlo· ğnz topraklan iizcrinclc tını·h11' 
Adl' büt • da hu rnııcsscscJerın kurıılmosınııı . 1 .. t 

1
.. .. n .. ,,,. 

ıye çesın.in adliye ista . kıııı vcrml§tir. Ankara, 24 {Hususq .-Bugün Mec· tnrıırt olduğum? söylctli. ~ mm<l\\ıi şcnm t lıuclur. lhı ı;.Nl uzun ı-aıı·nıe.."' ' < ııo;:mnn ırnl' .. 
tistikleri içine ve adliye k~tipleri Yoı mUkelleflyeUnln adalct§lzliğ}tı- liste ınallıuot umum müdürlünü h!it~ Bundnıı sonrıı. İılıht Hanlıırdıın mot jZanınn znmnn hnı·p i(,;iıırl(' \'etlerinin ıızun znnı:ın Jııırn'111 

m~lanna dair temennilerde bu. den bahll! buyurdular. Bunun Uzertne çesi milznkere edilirken . ,ı\lııııel 1lı· halıseılen ı.lo~lor1 g:ızetı;lep<lq: ıcsndtil Türk n.skcrJnl .uiith•fll;:lcri llr j '"ıtlmrısı hir emeldi. Hu cn1r:IC! 
çok konuşulmu§ ve her vas!ı tcbnrUz "' 

Iunmuşlar Ye adliye vekili Fik - etml§ bir f§ olduğu icin )luna bir tek ~n Tokgô'i: • • ettiği Uiinl;ır:ı ı ,halkın • nl~.ııodı~ını, siingu siingiiye ~arpışnıny.n hile "'Hro de miittcflklerin crktit1l' 
ret Sııaym cevabını d'nl · ı - Bu matbua\ 'bütçesi: dedi, ufak kıı~cıer hakkındıı "o~ız, dış, kulak, . " d•· 

ı emış er. kelime llAvesıııe lüzum görmüyorum. 1~, 1• -._ 1• d" 1._..rr "oırıu"k mct.bıır ctınıştil'. barbt .. ·cc;i 11111,·n.ftıık olnntn d' i rşf!ydir ama, içinde lıü1'iik bir rn- m ue, ıaş agrı nnnı ı~<·-•• , • s o. .• .. . . , .. "' · .. jl• 
ır. 1 TA~"BULUN ET l\IBSELESl kam var. nu pnrn ııeşriyııt, propn- algınlığı, romallztnn, nc1.le içın eıı Bnku uı;tunde ,:o lrnn.Ja l n rurk z~kA.;ınflun. Turk ener •. 

Dahiliye vekilinin izahatı tıstıınbulun et meselesi mevzuu b:ıh. eandn, telif \'e tercüme, film, kaAıt, i~·l ilde buanr" şeklinde ynpılıin 'rek· pılan hnklki nmhn.rebe hıımın simlcn <tor.an metofllnrlıı çan~" 
E<>·du. Bu i§in içinden kolay çıkılacak klioe diye sınılnnrtıiştır. Ben bu pn. lılmlnrın eski zamanlarda muska ısa· ınisnllerinıfomllr. lrnlo kurtnrılc'h. Bn 7.nfer Tiir1' 

Ankara, 2' (Husus!) - Dahlllye 
bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 
Dahlllye Veklll Faiz öztrak şu 1.za.. 
ha tı verdi : 

- Emniyet \'e ıumyı,, meselesi Uze. 
rinde ukad&.Jlamn. mtlttetlkan bizi 
taltlt edecek stızler söylediler. 

Elleriın!z:e \'erdlğtnlz kaııunlann 

Jlhko.mı dairemde kurduğunuz CUm.. 
hurlyel idaresine yakı§acak surette 
memlekette erruıtyet '\'C asayi§ dalma 
mUtekll.mll bir surette temine çalı§a... 

cağuruZı Yaadetmek beııilJl için bir 
borçtur. 

Jandarma ve polliılerin ..,.azlfe gör. 
dUklerl yerlerin ıslahı ve daha iyi yer. 
Jerde oturnbllmestnt temin içlıı bUttln 
ga.yrctimlzl sarfcdeceğiz. Bu acııen1n 
emniyet bUtçeslııdo nazım dlkk&U cel. 
beden nokta sanatoryom ve provan.. 
toryomlnr inşasıdır. 

NCFUS TE •• KlLATJ 

Nllfus: ArkadBDlarım nllfus te§k!IL 
tmm darlığından ve memurların ma. 
ıııılarmın azlığından tılklyet etliler. 
Hakları var; tllhnklka bu teıkllAt 

takvlyeyc, mall§lar tezyide muhtact.ır. 
Bu hususta. yııkmda bir l<anun takdim 
cd ceğlz. Dahlllyede yalnız nU!us rne. 
murları.ıım değil, diğer birçok memur. 
ların da m~larmuı nrttırtlma.mıa Jb_ 
tiyaç vardır. Yalanda ~rıı. teııkllll.t 

kanunu proje.sini heyetinize ,·erece. 
ğiz. 

NU!us deiterleriıılıı ıslahmı da göz.. 
önünde t'btuyoruz. :Bir nUtus yardımı. 
ııa 1hUyaç vardır. Bunun da ltıınunu 
hazırlanmaktadır. 

EVLENME ~ LEıtl~lN 
ı•AHALILIGI 

ı:vlenıne i§lcrinin biraz pahalılığın. 
dan bnhsedildl. Meclise verıtlğimlz lA. 
yiha ne evlenme masrafı 6155 kuruo. 
tan 261 kunı§n tndlrllmek hıı.ddi gtL 
dUlmektcdtr. 

bir if olmadığlllı bundan evvel takip rayı nereye sarfediyorl:ır diye ar'a· lan 'der,·işlerln ,re"ftesiııç lıcıııediiıı- Harbi i<lnrc zilıniycthıln bizr ınU1ctlnr. !l:>O hl \ dcliknntııı•" 
eltfğımlz safhalar tebar0% eltlrmi§ler. dım, Ayın Tnrihi di:re, ekseriya in· ni 'c hülfın lııı i!iı.nln;ın ~·olnq \'C '!,):· • . .. .. . 1 nr1' 
dir. Ve nihayet a:r. çok memnuniyeL rllıinden dört ııy. sonro bir kitcp dı,,ıı:-mıı olclu~unu söyledi. \'ekdfr.tıen na.znrnn tnmnmcn aykırı ,-a~lye. lınnıı.p:ı.ha:.ınıı kıızanıldı. Ti . 
slzllği davet eden her iş gibi bunun çık:ır, bir de Ln Tii.rki Kemnlist ıliyc h\/tılnrn llll'ydnıı \'erilmemesini, ıtcd~ ti tnthik.at ~nknnıncl.nn d!' <la,·a rqlllcti en mfincn·cr çocukJıır', 
etratınC!a da §lkA.yetter devam ettikçe frnnsızco bir mecmua Ynr, 0 da 5cnc· lılr nlı •hı fstedt. ' J'ı lciırtarncnl bir ınnhlyct arıet-. nı Çann.kknlcnln miidnfaasınd 
lıaklkt kusurlan olduğundan çok faz. de 3-4 defn lntfcar eder, gfiıel re· r \'l'ORSUZ .KA,?,..\ı.,\.., mcil"'n Tüı:k ordusu ıuııl' cep; tcd etti 

" ş d yi ki ., .Jl\IJZ ""' u • T , • • 8. • • 
la guze çarpıyor. unu arze e m ' simleri vardır, dört Jıcş slı)'fa<lıın i- • (AI '""') • .., 

1 
ke • he1t•r(lc roııccrnlara süı'iiklenlr· Illze znfcr kııznn<lırdıldarfll 

lstanbul mezbahası 1.şi ile m~guıum. bnretlir. Bu porn liuıılııra snrfedl!ir. Bı.. • y~n ;- .w.em e - t· 
Bu yalnız belediye l§l de değllülr. Ge:. tin dok.o.a olan lhtiya'Cınm çoıt tazın ,. ,..b••ı·E ......... lPLEJ't TERl•:..-.J • dan bnhscdenlcr hq toprnklıı Onun için devletin, milletin ınnlınn • , • • • .ı • · ~ ıw • ın.n.... • • uı ç 
ni~ blr mevzudur. Bugünlük' elzc blr oldugıµıu, uzak yerlerde aeğll, en ya. da kendi soylnrınclan i;Imii kil kendi malı gllıi lıakınn~ını ha1,ikl !Jir ..,, ED1L.,fEU.: 
hesap '\'ermek lmkAıımı bulabilirim. doklorin olıırnk knhul elmiş oları km yertefdc ve mesclft. .ı.tılôvaöan oto. ' Adliye \'ektıtett bUl~cslııin· müzakt tliizinc .ru.kcr. ı;ö icrebillrkr? 
Belediyeler et i§I ile kesiı.ecek hayvan. Cumhuriyetin se,·s-ill Dahili.re ''eki· mobllle yarım a.ant mcsa'!edeı lıılluna.n u 

11
, 

ıann mezbaha kapısına gelmeslnd!Jl 50•000 nllfuslu Orhaneli kazasında ~bJ. r".ı.ı,:ıde lstamat özdamar (Eskl~ehlr) Çannkkale bıışından sonu 
kesilen etlerin l<oJıap dllkktınmaa sa. 1i işin başında yeni lıulunU)'Orlnr JJu 'e do\ttQl' bul.lıllırruı.A·"-uıt, .. 1~da ,_söz Jlldı. Şö .1 c.ıl\l:ıt&fitılUV6'/~1 ktıd~r Türk ecsridlr. Ü kadar~ 

jşlcr:l dabu i.liiz~üıı, daha. esnslı
0 

bir 1 ı;;-; ' · '""b .,. B adli bUt ! 1 k j uıcıısı zamana. kadarki Whad n c:me:s. KC!cl!l~cnde blr verem s~ntoryomu - en~en.z ye ce~ n ~ 0 'e'.r bn mıntAknya önderUcn ~ • 
uldUr. Ondan U.t tarafının hesabı bit. şekle lıa.Ş/.flrpıP•W ~~ndilçriı1~En cij, aı:a°fJasm&f",.0f< iy~ftM!er'A1a~ll~nl: l'{4J ~-Umit ederim ki, zavallı t<dtlplerln g kli' 

!erim. ı.; " ' .... • ,, ~.- dal bir mnn kuman<lnn1 hnrp mınta tabi belediyelere alt değildir. Istanbul 'l~'frir. mllyonlarea ıtrn.nııı sarfına ıu. ıt:a."'?1:ınnıı; u.m .ray ... maama. r . ,.. 
beledlyeslnln mezb&ha ucre'u olarak DEJ\Ç TORKERl~ TE~IEN?\ll.EHI zum göste;m!yeoeg-ln! ıneml~ketımtz..,, ıııaranm tefrikma nıstgeleytm: nı.ııiu .!ıiinA bile glnncml~tlr; Çıınak1' ,.. 
kflo iba.§ma ıildığl lıt!~ kuruştur. Bun. Dnbilh·e Yekili~in bu i;nkill.:re deki. doğum DJeselesinlp en başta gel. g~rmemekle ıon de.rece mı.ıztarlp ol. leyi ynkarı<lA nrr.ettl~lmlz ~ 
dan bn§ka borııa tıcrcU diye S-0 aan. verdi{li ce\'ııplar dinlendikten sonrn d1$inı1 ye!iyabn. tsn~pu_ almak ıctn c. du1!1. '.E11'~1m,_kft ~lz de bcJ.)lmle bern.. metfen 1..""tlrtarnn Türk plAnı \"e 
tlnı alınır ld, bu belediyenin değildir. emniyeti umumiye lılilçeslnih ınuuı: sas ve vnsi bir t~kflAtm lUzuınunu 'bCt 1ztı~np duymuJSUnuz~ı.ır, (o ~açl_ar Türk kanı olmuştur. Eğer ınüt-
Naklfye lark Para oluy p k nde k · d J> T~ k .. 1 k " u er"'k· değiı, sesleri), 12 senelik adliye haya.. 

or. era e ·eresın c ıerç .... r ·er ııo;r; ıı arıı suy Y ô,- • .. • ı lff:,_. ''"-1.J..< tımıda bu kO.tiplerln buman tiı.itun. tcflklcrin hesal1ma J;;alsaydıi'• 
elyc de beş kuru§ kll.r veriliyor. ?din. lıilt~e<le snnotoryom ·için 50 bin lir:ı - D tum meseıes, n = meoc ""'- _,, . nıJ• 
hiıyselmecmu mezb!ılıadn.n tA ııattlaca. t:ıhsis:ıl olduğuna işııret eden•k lııı dlr. Ntuua meselesi de millet 'Ye· mllll ı:hım~ Bunların nası\ >vazife görtllllde. Çanakkale çoktnn sukut et ... 
ğı umana kadar et Ustüne ldolda lUi s:ınııtoryomun nerede ıe~is cdil <•ceği- mUdataa llleı;cleatdlr. ,M!\11 .Jtalkınmn rlp.e ,şahit 0 'durm Harbt umunrtdo bite ve hnrp A1manyn aleyhine tlll 
kuru, biniyor. Binaenaleylı bu mevzuu ni sordu: ne- nUtueumuzun ~r1QlO.Sl !Jçraber gt. vatanı '1l;l!el~riutn bllJından {lyrılma. ~ene en·el bttmJ-. 'Olacaktı. 
U:ıertnde mUtaleaa ytµ:illUIUrkeıı bu "- .Eğer .\nkaradıı ıesis edilecd•· acı- Çuk çocuklu &ııeleri :z.arÜretten <fıt"ar. He.r lltnı! memuı; az .ço)t re!aha ' 11• 
hesap ellmlzde bir bata etmemek ıı;tn se dijler )'erlerin, I tanlıuluıı d:ı., Jz. ku;tarmak, tiutılara yardım ettnek ıtaViıştı.lnıtmuşsp. da adliye klıtlplerı Çn.nakkaJc milli harl,ln, nı 
rehber olablllr. mirin de, suir )"t!rlerin de lmnıı ıh ti· mllll bir borçtur, dcbL • . ı ~.. bs.l•lunöa. bir ~er ~p.ıımadıtıhı g~r- Ji • Jmn·etlcrlo kaznnrlmış 11tr 

JSTANBUJ~ SUL.~RI yocı ,·:ırdır. Teıııenniın geleceJ.: sene 0.JK ÇOCURLU AlUELER mekle meyusum. Adil~ Veklllnden l\blilesltlir. SAOHl l'JRTE~I 
lslanbul sulan: Terkos wları bele. lrnnl:ırı h·si etmeleridir" dedi. MESELESİ rica cderlll\, Bunlar hakkmaa ttcıı· bfr 

diyenin eline geçtiği zaml\D yanl 033 )\(içük nıeınurlnrın karşılnştıkları Hilmi Kavac (Kayseri) - NUtus .tedbir bulsun. • "p ı' • K it da 
le günde 29 bin metr~mlkAbı !U ve. mesken buhrnnınn tekrar lemns ede- meselesi Y<l göçmen işleri hakki!dı\I Nevzat Abbaa (Bursa) '::'"". Adll,)"c ar.. 1 uru ayın 
rlyordu. rek Dahiliye Vekilinden bu hususla VekAletten' bazı t~~cnnllerde ,~plun.1 !staUsU~erlnin &hlAkl hayatımı_pn 

Bugün 41 bin metremlka.bma çık. iznhnt istedi. .ı du. ;Bu arada bir İstanbul gazetesinin sevlye \C lnkl~a.f sa!h!1lar.ı hak~ında go·· ru•• şu·· ıenler 
mı~tır. Yapılmakta olan buı tesisat NESl\EN UUHl\ • .\NI 'çok çocuklu alt~lclero y'ıırb.rm''~•apıL' '1ilr- tetldke mUsait olacak ~ekd<Ie ıs. 
ikmal edlllnce yani blr h8%lrandaıi ltL ' masınm muvafık \"e' mll!bct b'l.r neti. 1n.hıı:ıı lcmennl elti. Bundnn 80nta Ad. .• .. 

Dahiliye Yekıli aynan knlknrıık: ,.,. "ermlyec .. !1-1 ; rUnkU ro• .... "OO"klarm lly,e Yeltlll Tçvnk Fikret' k!lrsUyc . - . (Ba.~ ta_ rafı 3 uncüdc)e· baren 60 bin metre mlka.bma çıkacak. • ._ :ılesken buhrıını ,<lenlldi~i ıa· .... .., • ....,., ,. "' "' .. .. -ı; ~ ~ t 
tır, :ııtı miktar Yani belediyenin eline ı.· -k -ı···~i 1 ancak cahil ve takır ınsanJarcla !Ola.: ge ... ~. • · ~aç ve kerestenın daha kolay man ,.:ır:ı. yu ·sı;.r .. .ıö manasına an a• ,. • tLt llıi 
geçUğl gUnUıı Jkl :mJsllnden fazlnya mak Jazım.selir. Sanıyorum 1ô ucuı Cf\ğı hakkmdakl )!'8.ZI)'ll t§areı ~dç_ i AULlYE ''EK N . mini. 
çıkmış olacaktır. kiralık e\•lcr ynpınnk ,.c bilhassa kU- rek: , , • • , BEYAN.l.TI • 3 - Kereste vemahrukat ruh· 

Terkos ve Kadıköy sularmm aylık çük memurlar için C\'ler ~apıımk r Hayır, dedi. Çok çocuklu aileler Ahl&.kı umurniyenin yapılBA. tel~k- satiyel<!rinin vaktinde ve kolay -
teşklla.t masrafı §lrkelten belediyeye çolt fo~·dnlı ve lüzumludur. lllı)dl- \'&lanperver insanlardır, Dizim bu ter netlceslnde tedennt değil ~eral<ld lıkla verilmesinin temini. 
gectlği zaman 22449 Ura idi, 8ugUn met blrli:ııç aeııetlir bu mevzu He toprklarda bol vafan<l~a Uitiy'a.cımız gösterdiğinin mU,,aıtode edildiğini' sÖy. dıı.k• 8 belediyenin elinde ,20293 llr{ldır. Yant vardır. le<ll. 1987 de 275 bin cUrUm oırrıastnn 4 - Devlet ormanların 1 Y ~ 
t l tm l 1kl m1s t km 1 m~gul olmaktadır. llakikaten hu iş .... ul·.abll 1928 de 236000 yani 29"'00 .bani fidanla,...,n halka mcccanerı NAHll'E MDCRLERlNI~ ıı e e mum ı 1 ne çı ıı o • hul:Cımet için bir ukde olmuştur. Im- tş KA..~~U !'"EDE~ ın TATBiK - u • • • 

lSUKBA.LLERl mamı.a raAlfien e!klsinden azdır, • ımtLMll."OK , . .. k\lşur azlık olduğunu i§are.1 eyle4l. verilmef\i. , 
. AbOne adedi 0 zaman 26 blıı iken kdn bulunca bl~ çare lıulunacnktır" b da e 

Ycktl.leUınlz nahiye mUdUrleriııln ce\'abırıı verdi, İbrahim TAii (Diyarbakır) - . lt Aynı izalıat.a nazaran oııa\lma va. 5 _Her .cins damızlıkların ,. 
gerek istikballerini ve gerek vazt!ele. bugün 82 b1ııe çıkmıııtır. ŞirJ<et zıı.ma. POLİS YE JAI\'DAR~IA kanunundan 'bahsetti. _Bazı mU~ahe'lıe- ıarı da 'adet itltıı;rtyle 1937 ~e 16.000 haraların Çoğaltılması. 
rlnl daha iyi bir hale Çlkıı.rmak için nmda nU!~ lıtl§UUl ~• litre lllen bu. le.rlne göre buglltı Karabtıkte sıtma. iken 938 de 13.ÔOO e dU§mllşttlr. 

6 
Ba ta "btiyacınm temini· 

'tedbirler aramaktadır. Yeni baremde gt1Jı. l.l3 114' dlr. Ve hru:lranda 106 llt. S~NATORYO~L,\RI .nm almııı yUrUmllıı olduğ'1.ı.nu,' IetuL ' Adliye Vekil! bu hA.dlseyi ııayanı - .Y r 1 
w 

n hiyc mUdUrlerinin matı.§ı biraz da. re.}1 bulacl!.kt.ır. znıınediyorum }\_l; be. Abdlilhıık Fırnt {ErzlnctJn): :polis bulda btr çok !abrikalarm h&IA.r dok. takdir bir manzara olarak gösterdi, 7 - Fıdanlıkların çogaltılCa· 
1 dl d AU'""" tl d ltiba ve jaııılnrma lrnrnkollnrının ıslnlıı ıle ~ 1 h ·ki ' .. ancrı lıa yUksek tutuımuııtur. e yeye evre" wt;• g n en ren t.qrsuz bulunduğ'\ln'l. 'ıhJıl ııctaitln 1bo Ye metrea hayatı eUrea vatanda§ ar sı, ve er ı ıme go~e mecc 

I'ahtyelerde mUnhaller tıızta dcğiL buraya sar!elt.ıg-1 emeği §U rakamlar. snnotoryom ~zerin.de müt:ıloaJ.arın) zuk olduğunu, 'sıl}lıl ahktınu m,ubte';l )~e tcma.e edcrk §Unlan ıöylcdi: fi<:la.n dağıtılması, iİ>ek böcekçi-
dl..r. 25 mtlnhaldcıı ibarettir. Polis ve la ifade edebilmek mUmkUndUr. sll~'lcıli. Polıs 've Jandarma icın de tnlimalnamenln hAIA. tatbikine geçli. - Metres hayatına gelince, bu ev. liğinin ve kouıcılığın ıslahı ve ge-
~an1:ırmayı tevhit ederek bir lda.rc al. Suyun bedeUM ktrk pıı.r~ zamme. hurn .. ı bir .sanotoryom ncılmnsını Is· medlğinl söyledi 'Anı<ara' kanaııw füer için kanun tehdidi altında bir cU. · · · w 1 
J t el' · - . , nışlctılmesı, tohum dngıtılmas 
tır.da toplamanın daha faydalı olacağı dlldiğtnöen bıi.h!s buyurdular. FilhakL e 1• yon i~ln nt -01lluğ'Unu eoran 1bf'alılm rUmdUr. Dikeflefüıl.n fiıe iapma.ııı A:da. 
llcrl sUrUldU. Zabıta J..-uV\'etlerlıılıı lev. ka §eblr mec'ıisinlıı böyle bir kanın ~ırrı lci'z {Yozgat} !\ııkar.:ı~a hımr 

1 

Tt.ll: ~ • i . • bı· umumlyeyc ·~uhall!tir. Zaten, bu ve para ~ardımı :a.:pılması. • 
hJdl geni~ bir ctUd mcvzuudur. vardır. LAkln ~cdlye reisi tarafından s:ııı:ııoryom lıtnası olduğunu ıfnde c· _ AnkaraQın ,.birçok .ııeryet göllılllU gl\ıi ınuka.veleleri' µsdtk elmemeal~ i. 8 - Zıraat rıalatmın kolay '~ 

Biz bu iki tc~kllA.U Dahiliye Vekl\.. kabul ed~lmedım için tıı.tblk edilme. ılerel; l\eı;iöre~deki bir lıiıınn ~ınlır-

1 
m:lhallerlndcn 'buglli.ı klrd~n ge.çilmi 1 çtı_ı noterlere dl~lstlt yerll?'lştir. $1.zln ucuz taksit ile tedarikinin temİJlJ. 

letl emri altında toplamakla tevhidi ml§tlr. Bına~naleyh tezayut yoktur. lattı \1! dedi lJ; yor. Buna \en pis memleketlerde bile de itiraz edec:eğtnl.z no~t.alar Yarsa • 9 - ı.fuzır hayvanlarla ve zi· 
temine ~alışıyol"U%. Kııdıkö~· cihetindeki l:Jmolı suyu ul... Orası nıerJıum Bü~ fık Atamı- rasılanmıı.z. Bu iş ne zaman temizle.! bunlar ha1<krncla da derh&) memnUnl. r.ai has.tahklarla mücadele işinin 

Bir arlmdn§ı.mz memurlara devlet 037 <le hukümet :ılın nla~k lstan• :un ilu naııırı ılıkkatiıı( celbeınıiş lılr nccel<tlr, dedi. • feuer tedbirler "alınz, bt:r. bunun' ta_ , 
parasını kendi paı-alıı.rı gibi aarfctme. bul helediyeşim: ide ·ttt'tlın 7.umnn binadır. Hfrzs r vıı1il·eti Jcsluı ı•dıl- MUllA<.~n m::;ELESt ıtLLl mamiylc • ileyhlndCyiZ.,~ ı • genişletiJ..rneşı v~ vasıtalarının 
ıcrt hnkkmda tebligatta bulunulması. 5508 mel re oN'ediyor<Jli. Heledb c- ııılş, nporlnrı nlıpmıŞtır. J~yc\'p) i· ,ıµn ~:; y4nqt' . , . , ıııuteaklbcnı adliye MJ.lpteral_p 411&.i .ve )>ilhqS.Sa kU.kürttin ucuzlatıl • 
nı ta'\·sıye ctU. Biz bu keyflyeU yap. ye gecliklen ıiOırrıı sar!ipl 8100 mel- darcl lıuşusi)"Clcrin bek.elleri dinde • ZJya cevher (Çanpkale). iıuhıı.clt ~latınm clddQI\. ,az f>lduğunu itlrn! masr. 
nıı~ bulunuyoruz. re mikiıbıı:ın,sıktı, . Şirke.! 7.:ııırnnın- ı;c1cn giden köylulerin hııy,·:ıultif'ınn 1§\erinl anlattı. Üun'uh btıyUk bir :Onul eden Adl~·e Vekili ııa.~e ~lmtoUr: . ., 10 - AlclUmum tohumların JS· 

ıcm1'AS!l.'EC1Ltn. FL"Tt d:ı sarfiyat nüfus h:ı'iıJın 3:i.5 Htre(l utıı:-'ık Y:ızir~sl görmektedir, 1.ğcr ıJava olduğunu, bu. m~Scı~' ~akl<ındıq - Bu ib bUtçb !mk~an:ıe 
1
mÔkay. Ia~ı işi, t,oprak malısullerinin 

Kırtaslyeclliğln çokluğundan n if. idi. llugiln 132 litreye çık:ırılmışlır. Sılıhh e \'ekli}ell lıuruını kullannv· burada uzuıı uzadıya &tiz aöyllyecck fyetbr. Son zamanfo.:rba çıRan ~l'r :ım. standardizasyonu l!iıl ve zirai 
ıert uzattığından bahsettller. Bu hıı.kt. Miktarın lm Jı:ıdde ç1korılın:ı~ındo 1 ;rıır. kı.a cıcrıi~ et meınurl:ıı·ı için lam Qluı-aa bUtı;:enlıı E;rlftlde· ' ~ık11.cnğq, bunla tcbllğatt poıta ldaroaine ver. kombinaların' dahilde ı.:lrnn.t 
kat n bizim de mUştekl olduğumuz z:ıyi:ıtın ünlenmesinin ile tesiri \ar· bi r .ıo:ıtoryom olabilir," 19 bin alleyc bA.UI. ev ynpıl~ıuı. j-<llkten sonra ımubn§J,r •tahsis tı k&t§L • • · ' • • • , 
bir A!etUr. Memleket Joleriıılıı daha dır. 1 llundon aonra Hnrici~·e Yekiıletl Bulgartstanda evini barkını, her §eyL Jığ1 ola\ak luı.ıaCfllt. mcbtA.tı ~9'0 ·•~ fabnkaları, ve ~melı zıraat m~c, 
muntazam bir §ekllde itasına imktın KIRKÇE$ME SUI.ıAHl lıut {'es i milznkere ''e k:ıl.ıu1 edildi. ni fatıp buroya g~lmek is}lye~ ırktaıı. n_f~den ~r;ıra b.uıılar.a vemıeyt, ~U- ~epJeri açılması. 
bulabilmek için kısaltmaya çalrvıyo. Bunların men~dıldlölıı<len bahse· Sıhhnl ,., tcırw.nt Munvtım:t Yckn· ıarımızın o'r1idB 1ne halde bu unduğunu! ı,~Uyoru~. Böyle ft bfr plA.n, Üzc~ııde 11 - ~iraft pıemıırlannm ib -
ruz. Ancak kırtaslyeclllğtn l:Sııüne geç. dildi Bıı suyun kullanı)nuıs~ni mene• Jeti IJUtcesinin ı.tnDzııkcrcıılnc: baş- tel:nrUz ettırerek: yU

1
'Mlöllg'Umüz 'içitı yakmda bir netice. tiy<}qlarmın i~}tfS). 

m k ko!ay değildir. Bend~nızce me. den ;ıhhiye komisyont:ın(lır. Bunu ı~ndı. - Arkıı.da~lar! :Bu ıöyle bw v,ıtut da. ye- varıca~ırnır:ı ve ~av&!fal(· oıo.cag-ı. 12 _ Ziraat Banka.smın aça-
ınurlann saUUılyeUerlnl tcabmda tam hesııbını Sıhhiye \'c1dti arkadaşım ·SlTMA MÜCADELESİ vadır ki .. bupun .GeGllan .ıncı. • ta'hAm- ınız1t1,ıımı.nın. AdUye.JataWıtiklerl için ca ·ı kredi\" alelCı , k t.li k~· 
ol::ırak kullsnmalan Jaztm ~ldl~ '\'&.. d~hıı iyi ,·ere~l!k Ye iı:öh epe<.-ekUr. tık .sözü Mcılihn Ulıış (Snm~un) rıl- . muı l'denvm. B:..t JJ ,bU ı:e .1~1,o·ar,ı.li ~ morl<e:r.d~· t1§kll •Uğimlı alr Wto g . ı e ' mJ,lt.n, re la 
kıt mesuıtyeU kabul elmesi ve işin nıı m:ıruzntırn sıılarıp ~tediye. e- dı, cok çOC'uklu ailelere prdım '"el değil, baş!ı baııına ~ır.ış p!n~rı~..,b~rıı.r lt,u ktle Jvıs:ınıtlYttır mqşgul<'lUr., • operatıfl~rı hakıi?1da. mmtalc:ı. • 

ne g&ge~k • llesttrme çaredir. . !ine lfeçmeıılnden ıonrıı id:ırelerinıle emrazı er~nciye ve sıtma hastalık- ya &elmell<ll~ .. Bun4an ııonra muhacir) :Meclis ya"\1 f1 ,te ~oplan r!'ık, \>Ut. I".I.11 h~ii·c~h:rı}lC göre baZl 
Ha\•n. te?ıllHelerine kar§ı elimizde sevinilecek kadar selnh oldu{iunu sos l:ırını ele :ıl:rrak fznhnttn bulundu, işiyle behemehal uğra~'lZ, decll. çenln mllzıı.kercsine devam edecekUr. teklifler, 
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GÖDöst<§lrrıı ~~ır©ıyorrıı©Jc§l c:a 
kü .m lYI lhrlt ~ ş ~ liifil <dl lt1ı ğ lt1ı liD 

, Taçlar, pırlantalar 
ve elmaslar arasın

da bir gece 

Diiğiin c!nasmda yapılan biiyil'k gece ~en1iklerindcn blr manzara 

Güfüfan 3araymuı içinden bir görihıiif 

tuhih etmek dikkatini 
ml§lerdi. 

ı,te resmt metin: 

göster ,. 

"Asırlık ailenizin a.sil şıarı o. 
, lan oo::ifc tıt cesaret, va=if esini 

bilen ve milletiııiıı saadetini ve 
yüksclme.'1ııi Jıcdcf cdincıı 1ıcr 

, '1efin imanı olma.sı tabiidir. IIa:ı. 
1 mctlı'l lı iikiinularıııızııı ve difjcr 
' dculctlcr 1·cislcriııin 11c§cmi;:dcn 
f h~sc alma7• ar.:usımtt gösterme-

leri tıc tercfönmı oldıı[iımuz umu. 
mi his.,iyat beni samimi sıırcttc 
miiteh~.cri., ctm~tir. Ka.dchimi 
bii Wn devlet reisleri ile buraclcı 

ha::ır bıılımaıı miimcssillcrirıin 
.'1hlıatüıc, mi1lctlcri11in iyiliğine, 

re/ ahma ve altcsini:in sıhlıatiııc 
kaldırırım.,, 

Vazife ve cesaretin sadece bir 
ualet arması değil, fakat umumt 
bir iman olduğunu tcbariiz etti • 

.(Dctıamı 10 uncuda) 



Günün siyasi 
meseleleri 

Yozgat V alisile 
( BCI§ tarafl 7 ncide) • • ı A k t Türkiye Rusyanın Romanyanın m U a a I istiklal ve tamamiyetinc'le de müı

terek menfaatları varidır. 

Feyzi Gürel dahili bir turizm yaratmak 
hususundaki değerli fikirlerini aniaiıyor 

Konuşan: 

Vakılm husOsi muhabiri 

Hulusi Günay 

Bir ara sözümüz, memleket fda_ 
vasına intikal etti. Bu bahis üze
rinde her ikimiz de uzun boylu te
vakkuf ettik. Feyzi Gürel, mevzu. 
un bir fasıla noktasmı bularak: 

- Sa de kaai olmuşsunuz ki, 
memleket, hakikaten gezilmeğe, 

görülmeğt ff ıdertleriyle ihtiyaç. 
lannın deşilmesinde vefakar bir 

propagandaya çok muhtacız. Bu . 
rada bir nebze gazeteci diliyle ko
nuşayım; memleketin propagan
dası işinde ilk ve en büyük vazife, 
matbuata terettüp eder. izmirde 
bir gölcük, Manisada bir Sultan 
Yaylası, Kütahyada Dumluprnar 
çnmlıklan, Balıkesirdt Ayvalık 

çamlı tepeler1, Erdek yamaçları, 

yan Tacettin, iddia makamına (1) Şahin.şah ha~ctlcrinin C

tnhklrde bulunmuş, hakkında , mirleri n.ııı!ıfc~ası::ca ııe tıe~i'llıt 
zabıt tanılın edilerek mahkeme· ha::rctlermrn tz<lıuarları müna_ 

il 1 ti ı scbctile. ye ver m ş . .. 
1 

• _ 
(2) ,\ ı.~tı ran takmmiııc gorc. 

DUn geç vakit asliye dördün----------------
.:U cezada muhakemesine başln· Kaldırılacak ta§ 
nan Tacettin: I Ycnlcnmi'nin ııark tarafında 

- Ben iyi tUrkc;e bilmem . Bcl-1yoln tesadUr eden musalla taşı· 
ki lstcmiyerek haıı şeyler söyle- nın lrnldırılmasıııa haşlnnmrı,;

mişlmdlr. Fakat tahkir maksa· tır. Bunun gllb diğer bazı ycr
drm yoktu, demiştir. jıerdo yoln tesadllf eden taşlar 

'Muhakemo karar için başka da hnşhu yerlere naklolunacak-
blr •gllnc bırakılmıştır. IJnrdır. 

Bir Rus aliminin keşfi sayesinde 
Cesetleri muhafaza 
etmek kabil olacak 

~:::::~ .. ::.;::~~.:...:«t:::ı.:-:.~=·--·--·m .......... ·~------~ -~~~~{-~;?'*~.:. = 

i OSMANLI BANKASI · 
TOF?I< ANONiM ŞIRKETl 

TESIS~TARIHt 1863 
lif , \ 

Sı.ırOlrn r1r TOrlriw Cümlrurlıttı ite mün.,lıiı muk;ıurlen.ımrsi 
, U9l Num.ıt.ılı 10/6//9)3 ı.ırilıli ft,nunf.ı ı.ısdık edilmisıiı. 

f 14/6f 19JJ t.ıflhlı 2435 Num;ır.ılı Rr~ml Oautr J 

t0.000.000 lnımz Ur.ast 

•fcliiiila. bafbca Şehirlerinde 

PARIS. MARSlLVA ve NIS'd~: 
LONORA ve- MANCESTER'de' 

MIStR.KtBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAfCFILISTfN, 
\-- MAVERAYı EROÜN'de: • ~ 

Mtrlcn " Şubeleri ~ 
VUGOSlAVVA RUMANVA. YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN ·~~ 

ve HATAV'da 
filyaDm w bGtOn -Dünyada Ac:enta ve Mul'labirleri '1ardır 

. ....:_ Her nevi Banka Mu:ımeleleri vapu 

Hesabı car. w mevtfaaı hesaptan kuş3dı 
Tıcari krediler ve VCS.lılılı krcdıler küşadı ' 

~ ' 
ı . Ti!rkıye ve Ecncbı memlekeller lizcrınc k~ıde scncdaı ıslıonıos~ 

Borsa emll'ltrL 
faham ve ıahvillt, ıtnr. ft' mt.ıı Dzerıne anııs 

Senedıı tihailaıı Oe sal~. 

En vükSelt fırini\~I RrlLmnı haiz lıiral';;:l 
K~lar Servisi v.:ırdır. 

Plvıunın ..a rnllsait tartlariıf'e (kumbara!; o~~ .. 
· kumbaraaız) taurruf hesapları ;acıtır • 

. ~ 

' 1 . . .. ~ .. 

Matbuat umum müdürlüğünden: , 
M:ı.tbuat Umum müdürlüğü 1!)39 mali yılı içinde bastıı-ııc)e 

ğı 12 sayı Ayın tarihi meemuasnu kapalı zarf usulile eksiltJllc ~ 
koymuştur. Eksiltme 6 haziran 939 da saat 15 de Matbuat lJn'.1

11J', 
müdürlilğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. İstiycnı~: :cfı 
siltme şartnamesini Ankara.da Matbuat Umum müdUrlilğUJ1 
ve btanbulda vilayet matbuat biirosundan alabilirler. 

. . . ..- . .. ,., ' 
• "' "f ., • 

Tophane fırınında. birikmiş olan 728 kilo kazıntı ve 229 ki1° ~~. 
rmtı 29--5-939 pazartesi günU saat 14,30 da Tophanede Je' ( 
zım amirliği satmalma Ko. da pazarlıkla satılacaktır. Kırlll~, 
Tophane fırmmda. görülebilir. İsteklilerin kati tcminatıaıile 
rabcr belli saatte Ko. na gelmeleri {684) (3634) ~ 

·ıı-
Kazlıda Demirhane caddesinde 85- 87 N. lı binanın ına.ili ~-

hidam olmasmda.n mahzurun giderilmesi hakkında hissedar~t, 
dan Nikolaidis'e yazılan ihtarname sahibinin Yunnnistana. gı 
mcsinden tebliğ edilememiş olmakla bu bimlarm (15) gün ~ 
fında hedmen mahru.rlarm izalesi, aksi takdirde yapı yolları }<tı-' 
nununwı H Uncil maddesi mucibince yıktırılacağı tebliğ mne. 
mma kaim olmnk üzere ilan ohmur. (B) (3640) 
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' ~ ',tl" .. 'ı ~t""'"' ' .. "'• •4 •' ,' J • '\ •' .,..~ J ti~ ; ' a • ' ı " - .,.. ' . . ,,, . . . '.;./ ..... • '.. .•.' ' . ' . 
1 

~~r~~~J 
• 

-- ÇEKLER--ı 
Londra 
NeT)orlr 
Parb · 
Pılllano 

Cenevre 
Amsterdnm 
Beri in 
Briiksel 
Ati na 
Sof:ra 
Madrld 
Varşova 

Budapc~te 
il il kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

Moskova 

Istikraılar 
Ergani 
Sivas· Erzurum IH 

TUrk borcu I peşin 

Is tan bul 

5.93 
126.6475 

3.3550 
6.6625 

28.5475 
68.0525 
50.825 
21.5625 
1,0825 
1.56 

14.035 
23.845 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.454 
23.9025 

19.59 
19.72 

- •• • .. f ...... ... 

Ticaret ve Zahire Borsasl 
24 - 5 - 939 
FİYATLAR 

Ctxst Aşağı Yukarı 
kr. pa. kr. (UL 

J Buğday )ıımuşak 5 29 5 35 
,, sert 5 7,112 
,, kmlc:ı 5 32 5 35 

Arpa Anadol dök 4 30 
Ç:ı\'dar • 4 8 
Mısır sarı dökme 4 8,112 4 15 
Mısır bcynı dökme 4 5 
Ku~yemi 6 -
Yapak Anndol 51 - 52 20 

,, tabak Trakya 70 -
Peynir beyıız taze 23 25 26 22 
Peynir kaşar taze 48 - 55 -

GELEN 
DuRday 30 Ton 
Arp:ı 15 

" Tiftik 6,1/, 
" Mısır 15 ,, 

Koşar i 2 
" Afyon 23,1/10 .. 

Yapak 4,112 ,, 
B. peynir 18,l/4 .. 
Fasulye 18,112 " 
le fındık 7,112 " 

GiDEN 
Mısır 80 Ton 

\arım litrelik şişesi perakende 100 kuruştur. 
Tiftik 11 

" Sansar 292 Adet 
Tilki 7090 " Varşak 204 

Satıcılara o/0 10 tenzilat yapılır. 
ltıhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 

.. 
Zerdeva 50 .. 

' .• • ı ., ' . ' ' . ... . .... ' ., ... •) ., ' .. . ~ .. 
"t·~·l!:.~,ı,,;;;~ -~""''"•.-·.ı,-·,. •;·., . ·';' . """"' " . ~.-1'.,.. ...... ". 

Çünkü ASPİR\N senelerdenberi 

her türlü soğukı1lgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşm~z bir _il~ç 

oldu9unu isbat etmiştir.ı 

f .. S p i R i N in tesirinden emin oımak için 

lu.IJet\ ffi markasına dikkat ediniz~ 

~:.aıaı : ASI~! US Neşrh·at Müdürü: il, Alımtl Stvtnoll 

Basıl~! _ı:_er; .V~ Matbaası 

ürolog Dr. Kemal Ozsan 
fdr:ır yolları, deri \'e frengi lı:ı• 

talıkları mfitchn~sı"lı 

'fünelb:ışı lstikl:ı ı cnd.lesl No~ 
380 Bursa po1arı üslü Tel. 41235 

fDrk iye Cumhuriyet Merkez B•nkası 

AK T t F 

18 ı 5 ı 1939 vaziyeti 
PAS 1 F --Ura 

Krua: 
Altın s:ın klogram 17 163 270 ~ l.11t.a12,18 
H:ınknol •• , • • • • ı:>.!l:!0.107, 
Ufa ki ık • • • • • • • l.373.000,0 

/Jnlıilcltld Mııhnldrltr: 

fürk lirası • , • • • • 070.746,. 
l/arlrttl.'I lıl11habirltr: 

Altın: sarı kligram il orııı !l21 12.741.252,4 
Altına tahvili kabil &erbest 
dö\'izler • • • • 3, t 03,·U 
Diğer dövizler ,.e horcıu 

klirins bakiyeleri ı 1.780.R72,8ı 
lla:int tnhvillul: 

Deruhte trlilcn evrakı nnk. 
diy~ karşılıı1ı • • . , . 158.748.:;63.-

Kanunun fi-8 m:ıılclelrrlne 

40.8.%.615,2( 

Strmaut • • • 
//ıllyat akrtsl: 

Adi ve fe\'lrnHide • 
Hususi , • • • 

• • • 

• • • 
• • • 

4.217'.l:Jl,2:» 
6.000.000,-

1>70.746,~I TtdavDldtkl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 1ü8.748.r>63,-

ı 
Kanunun 6.8 inci maatle
lerlne tevfikan hazine tara. 
fından vaki ledlyat • • • 17.031.450,-

. Deruhte edilen evrak1 nak-
!?.t.53ı.~..8. 7li' diye bakiyesi • • . • • Hl.697.104,

Kar~ılılı tamamen altın olarak 
il~velen ted:ı\'üle vazedilen t0.000,()()(),-

neeskont mukabili llheten . . 60.000.000,-
tevfikan Hazine ı:ırııfıııdıın 
vnki lediv:ıt . • . • • • 

St111d<.1 cü:danı: 
-~ı.. 

Tir:ırf <ıcncller . . . 

11.or.ur.o.- 14ı.001.1 Ol,

1 
116.061).221,03 tlG.060.221,65 

leda, vazed. • • • • 

Tıirk liran ıteııduatı 
növl:. Tanhlıiidolı: 
Altına tah\'ill kabil d~vlıler 
Di~er dövizler ve alacaklı 

klirlnıı h:ıkiyelerl • • • • 

4.251,D:: 

2S.747.200,7:1 
ı:sıuım Vt tnlwildl C'Ü:danı : 

Deruhte edilen evr:ık'ı n:ık 
A{tiyenin lrnrşılığı esham ,·e 

tah\'iJAt itibari kıymetle 

B· Serbest esham ve loh,·il:it: 
Avanslar: 

Hazineye kı'A ''adeti 11\'nns 
Altın \'C <lövit üzerine 
Tahvll6t üzerine • • • • 

Hiucclnrl:ır • • • • • • 
l\luhtclif • • • • • , • 

43.881 .083,4 
7.f>44.807.50 :st.S'>...3.481,00 

:!.600.000, 
38.674,61 

7.808.70-&,15 10.431.468,76, 
4.500.000.-ı 

13.748.294.58 

Ytk,,n 405.029.160, 

Muhtelif • • • • • • 

1 Temmuı 1~38 t:ırihin<len itib:ıren: lskonıo haddi 9f 4 Altın Qzerine r 41• 3 

Yekikn 

ı :;,000.000,-

J0.217.13:!,~ 

220.607.10t,-
22.~i>7.!.!t3 .~o 

28.7~1 .4:>8,60 
08.806.220,01 

405.029.160,42 
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"e bütün ağrıları darhal keser. Aldanmaymız, rağbet gören herşeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerin başka bir marka verirlerse şiddetle redded~ 

~ 

Besni Belediye Reis liğinden: 
Bir ay müddetle eksiltmeye konulan içme suyu 
1-Besni Yenişehrine tahminen 4 kilometre Kavak bağı me\ 

kiin:lcn getirilecek içme suywıun yalnız şehre isalesi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - işin muhammen bedeli 23792.33 liradır. 

3 - lstekliler bu Jşe ait §artname proje vesair evrakı mec
canen Besni belediyesin.den alabllirler. 

4 - Eksiltme 29 Mayıs 939 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 16 da Besni belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki o gün saat 13 kadar Encümene teslim etmiş, ol. 
maları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 
1781.42 lira muvakkat hm.inat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C -- Kanunun 4 cü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 
bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Malatya Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden münaka. 
saycı girmek için alacakları vesika. 

6 - Teklif mektuplan ihale gUnU saat 13 çe kadar makbuz 
mukabHinde Besni Belediyesine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taah. 
hütlü olması ve nihayet bu saate kadar encümene gelmiş bulun
ması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Besni be. 
ledi) esine müracaat etmeleri. 

9 - Müteahhit inşaat bedelini istihkak raporu aldıkça rapor 
muhteviyatını Belediyeler Bankasından alacaktır. (3291) 

Mudanya hattı 
Pazar günlerine mahsus gid iş- dönüş ten

zilath tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen 

sene olduğu gibi yalnız pazar günlerine mahsus olmak üzere 
gidiş - dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa 
çıkanlmrştır. · 

1-Kombine biletler: lstanbuldan Mudanyaya gidiş_ dö. 
tıüş birinci mevki vapur, Mud~a ile Bursa arasında gidiş • 
dön~ otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil ol. 
mak Uz.ere (385) kuru§tur. 

2 - Tenezzüh biletleri: lstanbuldan Annutlu, Mudanya 
ve Gemliğe gidiş - dön~ birinci mevki vapur Ucreti (225), 
ikinci mevki vapur Ucreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentahğımızn 
müracaat etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362. 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ~ 
üç grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilıneıc .-J' 
re 29. 5. 1939 Pazartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydal'F""', 
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık cksilt:ıı'le 
sulile satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazıl1._.ı 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eV' 
me günü saatine kadar komisyona müracaatlan 16.znndır. MW 

Bu işe ait şarbıameler komisyondan parasız olarak d35'-

maktadır. j~ 
1 - Bir det renkli işler için püskUrnıe makinesi (70 ~ 

eb'admda M. A. N. çifte turlu tabı makinesine göre) Muh~ 
bedeli 1125 lira ve muvakkat teminatı 84 lira 38 kuruştur· ,rı 

2 - 3 adet ıel teneke ve saç kordon makinesi, 3 adet ~ tt~ 
hükme ve 1 adet el saç kesme makinesi, 3 adet kabili nal<l!,rU) 
gih boru mengenesile beraber, l adet sabit ocak vantnato 1Jt 
adet saç kesmeğe mahsus kollu makas tezgahı muha.mıncll 
deli 1021 lira muvakkat teminatı 76 lira 58 kuruştur. U 

3 - 2150 kilo muhtelif kalınlıkta levha amyant, 200 ~(. 
örülmüş kor d amyant 100 kilo grafitli yağlı dört köşe Jcetl~tf 
salmastra, 75 kilo mastik manganez muhammen bedeli 1356 
25 kuruş ve muvakkat teminatı 101 lira 44 kuruştur. (3266) . . . ~ 

128 'S&+.DSQ tufıblnda- AQkaradan ve 27~939 tattııi ~ 
Haydarpaşa.dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankafi el 
Ankara - Haydarpaşa arasında 3005-3006 numralı gilı1d ,. 
muntazam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren fJS~ 
darpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya vnr8c t 
ve Ankara.dan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Ha)-d' 
paşaya varacaktır. (3635) __./ 

p BAK.ER Mağazalannm • 
sattığı kostüm ve pardesüler 1 . rı 

emsaısiz bir biçimdir. . Harıci Askeri Kıtaatı Satma ima Komisyonu ilanla f'---~ KİRALIK ODALAR.-.--:, 
J Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane , At43lye1 s "' l ...,,,,,/ a g am Diyar.bakır Kolordu 9 • cu şubede askeri binalar işinde ç$lıf 

Şık tırılmak üzere bir yüksek mühendis veya yüksek mimar allllJ~ 
Ucuz caktır. Aylık ücreti olarak mühendise 250 ve mimara 200 lira 'e· 

Halihazırda piyasamızın en rilecekt ir. İsteklilerin 1 Temmuz 939 tarih ve 161 No. lu ordtı ıt 
zengin çeşitleri, her yerden u· mirnamesile neşredilmiş olan 551 sayılr talimatta yazılı şer'-~ 

1 Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk ucuz odalar 

ı Gazetemiz idaresine müracaat 

1BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5· KURU~ 1 
1 cuz fiyat ve müsait şartlarla' haiz olmalan şarttır. Talip olanların her cins vesika, diplonııı..~ 

' 

satılmaktadır. bonservislerinin musaddak suretlerini fotoğraflı dilekçelerile 1 
fi 

nı yapan komisyon veya bulundukları mahallin askerlik şube~, 
vasıtasile nihayet 1~939 gününe kadar Diyarbakır As. 

VAKiT Kitabevi 
tmalma komisyonuna müracaatları. (991) (3227) ,,. . . 

·--

---------t ---- -""" -

YARtN ·KURACAGINIZ · EVİN ·TEMELİDİR 
= -sses• 

T. C. 
Z iRAAT BANKASI 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41-50 5 ci &eri Kr. 
41 Dö Profundls 50 
42 GUnlin hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsjyetin tesirler, 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu serinin riatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak mlite. 
baklsl ayda birer lira ödenmek 
Uzcre Uç taksite bağlanır. 

... ------Dr. Haf ı z Cemal 
LOKMA N HEKi M 

Dahiliye mütehassısı. 

t stanbul Divanyolu. 
No tn4 , Tel: 22398 ........ ... 

·Hepsine tahmin edilen fiyatı 195000 lira olan yerli veya. ,..
bancı malı olmak üzere 150 adet seyyar etüv 14 Temmuz 939; 
ma günü saat 11 de Ankarada M. 1\1. V. satınalma Ko. da J<a p 
zarf usulile satın alınacaktır. tık teminatı on bir lbin lira. ol~ 
şartnamesi 975 kuruş mukabilinde M. M. V. satmalma Ko. d , 
ahn.ır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ~ 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte bu gı 1'· 
işlerele meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte ~;..e 
lif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir sa.at e,,,..,·eıı-".
kadar Ankarada M. l\1. V. satın alma Komisyonuna. verrneterı· 

(1019) (3562) 

P .. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Lama demiri ve saire beş kalem malzeme açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. " 
Muhammen bedeli 4150 lira, muvakkat teminatı 311 lira. z~ 

kuruştur. Eksiltm!\ 26-5-939 tarihine müsadif cuma saball 
saat 10 dadır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün el<: 
siltmeye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat mal< 
buzlarile fabrikada müteşekkil komisyona müracaatları. (3~ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır . 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır ... 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık il'' 

· ı-amiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
nükafat vardır •.. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etme\''' 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girnı ış o· 
lursunuz.. 

l 
l 


