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HALK GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

ÇEMBERLA VN VENİ BİR 
KONFERANS HAZIRLIYOR 

....... 
\.-,------ı .. 
l'~Üfuz Bezirganlığı /ngiliz Başvekilinin ga-

inkılaba inanıyoruz. Aksini düşün
mek inkılabı sahne değiştiren bir 

oyıın diye kabul etmek olur. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
tt=~<he.ti istismar ve suiistimal 
içi" ıstemek kudret sahipleri 
~lıdr hekadar beşeri bir zlil ise, 
~ııs bet sahipleri ile alaka ve mü-

e et( 
Ve hı .• e bulunanlann bu alaka 

gibi suiistimaller azdır ve cezasız 
ve hükümsüz kalnuyor. 

istibdadın ve mutlakiyetin en 
kara ve zalim bir şekline maruz 
kalan şu zavallı şarliın taliine bak 
ki asırlarca en öldürücü ve bıkı 

yesi silahların tahdididir 
,. _.::::_ ---·· " 
I Milli Şef 
1 

;
1 intihap işlerile l 
meşgul oldular 

Ankara, 10 <A.A.) - Cüm
hurreisi !\filli Şef İsmet İnö- j 
nü bugün saat on dokuzda 
refakatlerinde Başvekil Dr. 
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CAGALOGLU NUBUOSMANlYE No. 54 
TELEFON: Z3300 _IS TAN BUL 

Denizbankın geni vapurları 

Almanyaya ısmarla
nan üç büyük vapurun 
mukavelesi bozuluyor 
Alman heyeti müzakereler için Ankaraya 
?-İtti. Etrüsk tipi vapurlarda tadilata başlandı 

j 
l 

ltıihti Unasebetleri de istismar ve 
lıete hı.al etmek istemeleri o nis

ilaııd tabii bir zliltrr. Kudretin in
tiıı b~ dofurduğu bu iki yüzlii ille
isu.,,:ıı~·~ namı vardır. Nüfuz sui
~ • ınsan her yerde ve her 
alıda.n bu ziıfı taşımakla maluldür. 

eı suiistinıallere maruz iken, bu 
miithiş illete karşı konulan vasıta 
ve kuvvetler onda pek mahLuttu. 
Bir kere edebiyatında ne komedi 
vardı, ne trajedi, ne roman ve ne 
de satyr! Sonra ablak cereyanları 
ve nazariyeleri asırlardanberi dur 
gun bir halderur ve sekiz dokuz 
yüz sene evvel kurulmuş kıymet
ler, balii da bakidir ve tabiati ile 
her türlii kuvvet ve nıüeyyedeyi 
de kaybetmiştir!! 

Refik Saydam bulunduğu · Denizbanlnn Almanyada yaptndı"- '"'' 
, halde Cümburiyet Ha1k Par- ; 5' AÜÇÜk vapurlardan biri 

ret ol doğ.,_ an yerde o zif ta derhal 

'Fakat • 
~ BYnı zamanda da onunla 
llııı d ~e etmek ihtiyaç ve lüzu
İlıti) 0ı:ar ve bu içtimai ve ahlaki 
~ ~t kendini muhtelif şekiller
·~terir; din, felsefe, edebiyat, 
111 .. lı vesaire bu mücadelenin 
~ te)"f 
~~ ı vasıtalarıdır. Mücadele 
le, b llrı.ııın bu kadar kesreti bi

~tlıı~ tabiatine müstevli olan 
"11 b ~ekadar tehlikeli olduğuna 
hıı b llti% 1ıir delildir. 11,_ıukatte 
ltıı._·llStalıJr • ı~ .. . ve zat başı boş hıra -
hir lıltıı 011üne geçilmezse, pek az 
"-ııııd llllda bütün bir cemaati tİı 

111> y" • c ıyıp mahveder. 

~t ::..bu hakikati çok erkenden 
lııJ1 "e İllbir surette takdir eyle -
l'ıııı 

8 
etle mücadele vasıtala -

lteseı·""ıııt haddine vardırmıştır. 
lııaııııı~ orada ta Yunanlılar za
tdebı b~ kalma comedie denilen 
~surla teşekkül vardır ki ahlaki 
llığı rilı7 ~hemmiyetsiz kamçıla
ile d ' bılha'!Sa suiistimal illeti • 

lıe,d,: uğraşmış ve u!raşmakta 
tilı· b"lltndır. On dö d"" ·· L · ı ı11o r uncu uı 
... • ın·· . 
-..~ 11 ,.. • urşıdin zamanında ya-
' "IOJıer•· k ı~ teın ın omedilerini Fran-
du· &atine ka if . . tıı kuc1r . rşı a etnuş ol -
'ıııı öl etın kadir ve kıymetini 

l> Çebilir?ı 
8kaı · · 

tarı. ~ .Yalnız komedide dqil, 
~- TaJecfj • d 
'GI, • snı e •ah-•· de, romanmd• 

ayni kaçma • ,-, ~J< ınde de 
ııı anmış aatıetiıı • v.e bu kamçı ce-
ht llıiies . ahliki tezhibinde p -
liıııılııı sır bir amil olmuştur. 
tete Yaıııbaşma b" d ahJ<L it Yaıııar ır e "" 

~rjll ~· ınl ı, büyük mütefekkir-
ır erlııj ... 1.e. • 

ıı b. • ınes~ Jıir Pas-
tesu.ı' · ır Jan Jak'ın fik" ı · · eı, 111 • k ır ermın 

l>aı. 1 0 Yunuz. 
"8( 

lıııştır 
0 
ı:arp bununla da kalına-

'ıııoıı . Ve ~e~ erken anlamıştır ki 
Yerı •• d ıılı ınürakabe olmadıgı" r· • e ll"'f 
~ıı P•opa u uz sahibi insanlar bü-
rı~·eı gandalara b""t"" · e~ l' w ' uun naza .. 
11\iiı, agnıen Yine suiistimale 
lıı1 tııayiJdirler 

nıij ve binaenaleyh 
t~· ••kabe · ·•ı, e( ~ ı ne olursa olsun 
1 Dıck · · 'i:a k •çın her t!irlü fedakar-
ı; h atıanııı t :ıki . ış ır. Nihayet mil . 
ııı·ı mı~et uı· ı li hiı1t· . us ıinü bulmuş ve 
Yeıı•rlo "'"Yeti tem ;il eden he 1 
•d efkar . • 

•ıı nıaıb ı umuınıyeyi temsil 
Ve lliifıız ııat. \•asılası ile kudret 
daiıııi sahıbi insanlar üzerine 1 
lıı ~c fiili bir .. k 
V 

hiı· n mura abe ve sı-
•kıa b'" •.~nreı tesis cylemi•tir 

lı··- utun h 1 • . 
Q"İilldeıı k uıı ara rağmen illet 

lıaı lıi aldırılaınanııştır. Fa -

tisi umumi merkezine teşrü 1 )enızbank tarafından Krup fab " ması yüzünden Nepton Verftın 

Böyle bir sahada nüfuz suiisti -
mali tabialile kollarını sallayıp 

İngiliz Başvekilinin bütün dünyada .ııeceli gündüzlü faaliyetleriıti 
durdurmağa çalışacağı silUı labrlkalarıaUıo loirlnde 

yapılan büyük toplar 

buyurmuşlar ve Genel Sek • \rikalarına ısmarlanan ve Neptun şantiyesine havale edilmiştir. 
reterle berabeı bir saat inli- Verftin şantiy~lerinde inşa edile - Fakat Etrüsk tipi vapurların bır 
ı....., işleri ve hazırlıkları üze- , cek olan VI sıstemı 5300 tonluk çok kusurları meydana çıkması ve 
rinde meşgui &larak Iaumge- üç büyük vapurun sıpariş muka - şartnameye uygun şekilde ınşa e-

ı I~• 4irektiflerini vermişler . ıvelelerı ıki tarafı~da arzu ıle diJememeleri bu tezgahların bıi _ 
dir. feshedılmek uzeredlJ'. Bu vapur - yuk vapur inşa edeeek kabılıyeti 

Saat yirmide Parti umumi ; . !ar Krup tezgahlarında fazla iş ol- (Arka." 3 uneu sayfada) 

cevelan etmekte ve her türlü tab- Paris, 10 (A.A.) - Londradan 
ribatı yapmakta idi. Le Matin gazetesine bildiriliyor: 

Zaten ahalisinin miktarı bakı - Umumiyetle iyi malumat alan 
mından üç kere garpten kuvvetli mahfillerde bu akşam elde edilen 
olan şark neden onun esiri oldu? intıbaa göre, Çemberlayn Avrupa 
Neden üç yüz elli milyonluk Hint- yatışması için önümüzdeki yaz çık 
liler yirmi milyonluk İngilizlere madan büyük bir teşebbüste bulu
karşı (İngilizler Hindistana ille nacaktır. Bu mahfillerde söylen -
geldikleri zaman yirmi milyon bi- diğine göre, Çemberlayn esas ga -

(Arkası 3 ÜtLCÜ sayfada) yesi silahların tahdidi olacak bir 

Ahmet Ağaoğlu (Arkası 3 üncü sayfada) 

MUHABBET TILSIMI 1 

BOY OK ROMAN - MUHARRİRİ: 

HÜSEYiN RAHMi 
GORPINAR 

•• • 
Büyük romancı

mızın en güzel ve 
kuvvetli eseri olan 

1 MUHABBET 
1 TILSIMl

1 

" = ,, 
Üstadın cazip 
üslubu ve fev
kalade meraklı 
mevzuile size 
zevkli saatler 
geçi rtec ektir 

••• 

Veni bir konferans hazırlamay· 

çalışan ÇEMBERLAYN 

i 
merkezini terkederlren, par
tiye teşriflerini öğrenen ha1k 

1 
me:danda toplanarak Milli , 1 
Şefi coşkuL ve candan teza- ' . 
bürl~ alkışlamışlardır. ı . 
Reisıcümhur, Danimarka : • 

elçisim kabul ettiler ' 
Ankara, 10 (A. A.) - Da

nimarka elçisi Sven Peter i 

Duurloo, bugün saat 15 bu -
çukta Reisicümhur İsmet İnö
nü tarafından, mutat mera . 

1 
· 

simle, kabul edilmiş ve ken- ı 

dilerine itimatnamesini tak • 
dim etmiştir. Kabul eı,nasın • 
da, Hariciye Umumi Katibi 
Büyük Elçi Numan Mene - 1 
mencioğlu da hazır bulun 

1
, muştur. 

"·~~- ===~"-"'-----'-" 

Üstündağa 6 bin lira 
nasıl verilmiş? 

Bu huzur hakkı için Heyeti Vekile kararı 

alınmamış olması kanuna aykırı görülüyor 

tll 
"' 
·-~~ 

Mülkiye müfettişleri dün ~elediyeden Pı<arlarken 
ONOMOZDEKI PAZARTESiDEN İTİBAREN 

'' iKDAM SOTUNLARINDA 
'' ÇIKACAKTIR 

( . İstanbul ~eledi~~sinin on_ sene- dün hep birlikte Belediyede tet 
:( !ık muamelatıru gozden geçınnek- kıklerine devam etmişlerdir. 
. te olan Mülkiye _müfettişlerinden Öğrendiğimize göre. mülettişle

f 

Franko Madrite hücum 
etmeğe hazırlandı 

Komünistlerle 
arasındaki 

lıükiımetçiler 
çarpışmalar 

Burgos, ~-O (A.A.) - Haber a -j 1en biraz sonra şiddeW bir tüiek 
IJındığına gore, Gener3l Franco ha- ateşi işitilmiş ve münakalat dur • 
zırlamakta olduğu taarruzu, Mad- muştur. 

rid hadiseleri dolayısile. tacile ka- Resmi binalara gıden sokaklar 
rar verrni§tir. Nasyonalistlerin pek arasında tanklar, dolaşmakta idi 
yakında İspanyanın hükumet mer Müdafaa meclisi, tenkil vasıta

keı.iue taarruz edecekleri zanno - !arının harekete geçtiğini bildir _ 
lunmaktadır. mektedir. Şark ordusu hükfunet 

Madrid'de harp!. merkezine gelerek asileri yan ate
şipe almıştır. Asiler, Madride tak -

Madrid. 10 (A.A.) - Dün öğle - (Arkası 3 üncü sayfada) 

Bir benzeyiş ve bir hatırlama 
Cihan Harbinde Aln1auya dört sene taarruz etti; şarkta ar . 

ta, cenupta büyük hareketler yaparak Bel•ikayı, Fra ,Lgh.P 
• • lı nsay1 1 ~ ıs· 

tanı, Romanyayı, Sabıstanı ış& al etti ve dor'" t se d"" ı .. .. .. .. ne uşman arına 
... aç.~ırmadı. Butün dunya ~ 'llllla askeri iktidıırma hayrandı. 

Dort sene sonunda ve bir iki ay ı" •inde L Al r- o .~aman man or· 
duları dağılıverdiler ve bir iki ay "ı..ind Alm d"" ı . ..--- e uya, upnan annın 
toprağında ıken kendi topraklarınd b" b""tü · al .. . . .. .. aıı ır parçayı ve u o ışı 
ettıı:ı yerlerı, butun donanmasın t ı· tt' s d • b" ı es mı e ı. on erece agır ır 

snlh muahedenamesi "un•al d İngil ·· tı fikl · • a ı. tue ve mu e erı, senelerce 
oınuıı taarruz içinde Ylw;anmasını ı bekliyerek hazırlanmışlardı· 
artık_ Almanyada taarruz kabiliyeti kalmayınca, onun orduların; 
sıra ıle dizilmiş bir iskambil kağıdı destesi gibi yıkıverdiler. 

.. Son dört senedenberi Almanya taarruz halindedir. Kan dö
~eksizin yapılan bu taarruzda mevkii karşı taraftakileri ürk(i
tüyor, ric'at ettiri ordu. 

Almanya bu sayede ve siliıh atmadan yaptığı bu taarruzlar ne
ticesinde .. '.'.'uah.~de)·i yı~t~•·. Avusturyayı ilhak etti, Çekoslovak
yadan bütun Sudet arazısını aldı; yeni taarruzlar ha?ırlaınak isti
yordu. 

Fakat birdenbire ne oldu? Almanya, bu taarruzlar >onunda 
iktı>aden yıpranmıştır; sesi kısık geliyor. Ona mukabil İn ·11 

el d b 
. . . ti1m gı ere, 

sen er en erı ışı emiş bir gurur ve emniyetle Alm " an yay .. 
meydan okumaktadır, Avrupadalı.i bu manzara Cihan Barb" · 

· "h mm son enesını atırlatıyor • 

KEMALiST 



SAYFA :t 

Bulgaristan la münasebatımız 
. .. . 

iKDAM 

/Adliye 

ıl - Mart 1~3' 

koridorlarında 
24SAAT 

Bulgar Başvekili 4 
·s.~ff,J.1~ Haberleri . . . . . . . . .· . . ' . . 

1 Seçim hazır
lıkları bitiyor 

Öcün nü faciası mahkemede 
sonra geliyor •• gun Tahlisiye ve 

diğer resimler 
Denizbank'ta 
'yeni teşkilat Hüseyin kahya 5 göç

meni nasıl öldürmüştü 
Dost devlet Başvekili Doktor Köseivanof 

Bazı müesseseler 

Partide bir komite merkezden ayrılacak 
Mart içinde memleketimizi ziya- vekili tayin olunuyor. 21 Nisan Şilep, motör ve mavna gibi de - teşkil edildi Yeni mıırakabe kanunu ile De- Bir tarlanın muhacirlere verilmesinden doğaJJ 

ret edeceğini evvcl0e yazdığımız 1935 te Andrey Toşef in kabinesin- niz vesaitinden alınmakta olan fe- nizbank teşkilatında yeni deği - ihtilafın kanlı bilançosu : 5 ölü 2 yaralı ... 

bütün siyasi hayalında Balkanlar ve dünya Badema safi tonilato
sulhu için çahşmış nıümtaz bir devlet adamıdır lar Üzerinden alınacak 

tomşu Bulgaristanın Başyekili de Hariciye naz1rlığını ifa ediyor, ner, tahlisiye ve diğer resimler ü- Mebus intihabatı Y~ • şiklikler yapıhnası kararlaşrruş • Ö . • . . ıdl. 
Köseivanof'un İstanbula geleceg·i ve 27 Teşrinisani 1935 te, kendi ri- zerinde bazı hileler yapıldığı gö - makta olmasından dolayı Y•· tır D · b nk u M .. d .. ·· Geçen Sonbaharda Çatalcanın lseyın K.i!ıya ile babası Ali ge . enız a mum u uru .. .. k .. .. de iki 1 1 H " . K'h 1. d ıııaf 
tarih kat'i ş~kilde belli olmuştur. yaseıı· altında ilk kabineyı· teşkil rü lmüş ve tedbirler alınması ka - pılan hazırlıkları incelemek y uf z · E · b h t h cunnu oyun sene evve ora- er. useyın " yanın e ın e us ıya rzm u usus a a- . k' dil . 1 uh · . d K h . .. .. geıır· 
Dost Başvekil 16 Mart Perşembe ediyor. 1936 da kendisine yeniden rarlaşmıştır. Bu gibi vesait sahip- üzere dün Parti merkezinde 1 d · · İk V k" ya ıs an e mış o an m acır - zerı var ı. a venın onune zrr a ığı proıeyı tısat e .ue • 1 1 iki k.. !" d b. hadi g lın h . b . b kk ınav• 
sabahı konvansiyonelle lstanbula kabinenin teşkili vazifes i veriliyor !eri muayene zamanla!ında am - kaza parti başkanlarile Halk· tinin tasvibine arzetmek üzere er e kmı oby u kiş8:'~ : 1

iki: . k. : e . ~z ıç ır dse dep yo Ne~ aziye 
gelecek ve 17 Mart Cuma sabahı ve buna ilaveten Hariciye Neza- barlarında tadilat yaparak burala- evi reisleri bir toplantı yap • Ank ·· ·· ·· ·· se çı ş, eş ı 0 muş. ışı zerıru yanımız a ııran ıy araya goturmuştıır. d _ alan.ar k -r· de kur . ek . 5eı 
Ankarada bulunacaktır. Köseiva- retini deruhte ediyor. ru rz mal alacak şekillere getirmek mışlardır. y . k'I' ·· bugünkü. - e agu yar a o um n - çevırer ateş ettı ve onu yere 

eknı tkeş 1 alata gore 1 tulmuştu. dikten sonra yine yanımızda dıı· 
noru karşılamak üzere Protokol Bulgar - Yugoslav anlaşmasının te ve rüsum tonilatolarını azalt - Bu toplantıda seçim faali· mer ez adro rı tamamen de _ . · ıa~ 
Umum Müdürü Şevket Fuat Ke - esaslı bir şekilde ortaya konulma- maktadırlar. Bu suretle alınacak yeti hakkında alınacak ted - ğişmekte ve bankayı teşkil Dün bu kanlı hadisenin muha. - ranl Sefere ateş ettı . Fakat sı ıı· 
çeci bugiinlerde ş~hr ınize gele • sında Dr, Köseivanof'un gayet bü- resim mikdarları daha :ız tesbit e- birler görii§ülmüş, daimi bir eden eski deniz müesseseleri bi _ kemesine Ağırcezada devam edil- pat amad.L Bu. sırada ben kortıCı\t 
cektir, yük hizmet ve gayreti olmuştur. dildikten sonra tekrar ambarlar komite seçilmiş ve faaliyete rer hükmi h . t · h . .d 1 miştir. Sulçu mevkiinde bulunan nun mavzerını almağ:ı koştwn. ~ 

şa sıye ı ruz ı are er H.. . v•L be k .. . .. ld" .. karodan ateş etti vuramadı ].fa 
Bulgar Başvekili Ankarada Rei- Kendisi 1933 senesinde Belgradda eski büyüklüğüne sokulmaktadır. geçilmiştir. Bugün ssat 17 de haline getirilmektedir. Bu arada useyın ~ya ş ışıyı 0 ıırup . . . ' ~ 1Jl 

s icümhıırumuz tarafından kabul sefir olarak bulunurken seneler _ Bu suretle büyük vesait çok za - Beyazıt, Şehremini ve Tak - Ak . iki vatandaşı da yaralamaktan zerı alıp geldığun zam~n Hus•) ay ve deruzyolları kısımları . ' Kah ka fak h • dis · ıııı· 
olunacak ve 19 Mı:.rt Pazar akşamı denberi iki komşu millet arasında man kendisinden küçiik ve daha sim meydanlarında hoparlör- birleştirilecek ve tek i !etme ha _ babası Ali ise onu bu suça teşvik- .ya çmış, at a . eyı ıı· 
hususi trenle İstanbula dönecek - kökleşm iş olan husumeti ortadan az mal alan vasıtalardan aşağı rü- lerlc halka nutuklar irat 0 • r d ·d ş . ten maznun bulunuyorlardı. na ılk haber veren İbrahım çav ın e ı are olunacaktır. Yanı bu · şu da d .. ld.. ·· t · 
ti r. kaldırmak ve karşılıklı itimat ve sum parası ödemektedir. lunacak ve seçime iştirakin iki idare eski 3eyrisefain te•ki _ Hüseyin kahya 15 senedenberi ora a 

0 ıırmuş ı... .. .;p 

af. f . lk B · t h · · d h • k. b. t·ğin · ·dd. tt· - · b. ta Bundan sonra suçlu HuseY Mis ır şere ıne i akşam An - anlaşma şeraiti tesis etmek için u vazıye azınenın e zararı- e emmiyeti tebarüz cttirile- !atı haline sokulacaktır. Bundan e ıp ıç ı ı ı ıa e ıgı ır r- • . ·ti • 
k Pal B kil n.. Jd - d al ' k d ı k l hük. • t · · ,., d· ı Kahya, muhtarın şeh1detıne ı ara asta aşve . ...,fik Say- bütün kuvvetile çalışmıştı r. na o ugun an a a ar ar re - ce tir. başka İstanbul ve İzmir liman i•- anın ume çe yenı 15,...n e ı en . . . . dl 

f · ı· • . 1 , · . be- raz etti ve muhac ırlerı ellerın 
~ -~ tor~ fından b ir akşam yemeği Nihayet Bulgar Har ici s iyasetin- simlerin bundan sonra sa i tanı a- Diğer taraftan intihabı nıe- !etmeleri kılavuzluk tahlisiye muhacır ere verı..:nesım gen • '. . h ..• 

il k b b . k . d b .. k t ı ·· · d ı k b f h . . ' ' · b. 1 tı • baltalarla tarlada kend:sıne u ver ece ve unu ır suare ta ıp e uyü hadise olan Bulgaristan o ar uzerın en a ınmasını arar- usan te tiş eycti de dün ıdarelerı de birer müessese haline memış ve ır sene evve yap gı . . .. . ol· 
Y 1 t 1 dı S f. t · ı•t ı b ı d. d ·b· h · ı d 1 d cum ettırenın muhtar Huseyın t. "" ve ugoslavya arasındaki dostluk aş ırmış ar r. a ı onı a o arın e e ıye e bir toplantı yapa- konulacaktır. İstinye ve K••ım _ gı ı, mu acır er en evve avra- . . . 

im k b 1 1 d 1 - k 1 - ğ b ı duğunu ıddıa ettı. - te•; ı>'ii n Bulgar ekisi bir ye- muahedesini imzalamıştır, ve bu_ değişti ri esi a i o madığın an . rak müntebihi sani listelerini paşa fabrika havuzları da br tek nara tar ayı surme e aş amış - . . . dill. 
h · ı ı · ·· ·· · ı · ı kt ı t • · d ·· tarlada Muhakeme dığer şahıtlerın mele verecektir, K.ösei~anofun nunla iki kardeş mill~t arasında ı e erın onune geçı mış o aca ır. bir daha gözden ·~irmiş ve müdürlük halinde idare edilecek- tır. şte hadise e o gwı le .. , .. kıld~ 

l nbulda kalacağı bır gun zar - devam edegelen eski duşmanlık ve - ----..- intihap hazırlıklarile meş.,"'tll t· cereyan etmiştir . nmesı ıçın başka gunc bıra 
fında gezdirmek ve şehrin tema - itimatsızlık bertaraf edilmiştir. BELEDiY E olmuştur, Müntebihi sani Jle- ırİıu suretle merkezde şubeler Dün hadiseye şahit olan muha- Araba a ltında ölen ~ocuk 
ıaya değer yerlerini göstermek 1 • Yugoslavyadan başka, Bulgaris- • • çimine 15 Mart sabahı baş - 18.ğvolunacak ve bııradalti memur- cirlerden Yahya oğlu Mehmet şun- Geçen gün Fatihte Kırkçeşrııe 
çin bir program hazırlanacaktır. nın en samimi ve dost olduğu mem Ramı otobUslerı seferden !anacaktır. !ar teşekkül edecek müesseselerde !arı anlattı: caddesinde idare ettiği arab• D'. 

K?'."fu ve .dost Bulg~ist~ Baş- leket Türkiyedir. Dr. Köseivanof menedildi kurulacak olan şubelere tayin e- - Sabahleyin 7 muhacir birle - Denizbank müstahdemininden ~ 
vekilıne Refikası, Kenmesı, Ka -lbu dostluğu candan kardeşlik de - . . . I I dileceklerdir. Bu müesseselerin şerek bize verilen Kızılcabayır zinin 4 yaşındaki kızı Ferih•}~ 
lemi Mahsus, Siyasi ts_ler, Bulgarjreces·ıne getır· mek maksadile bu·· - s.ır. kec.ı Ramı.h.attın .. a .. çalışan o- NH SARLAR ça ak · ·ı ·· ·· b · ı ara ayrı fen şubeleri de bulunacaktır. mevkiindeki tarlayı sÜTIDeğe git - rpar o umune se ep o an .. 
Demiryolları Müdürlerile Proto ·ıyük· gayretler sarfetmistır· . tk·ı dev tab.us. lerın hepsının çuruk .v. e .. fre .. n K d bacı H.. · · uhak · e dur. ana aya sevkedilen Bu yolda ilk adım gemi kurtar- tik. Oraya geldiğimiz zaman Hüse- useyının m emesın . 
kol Şefi ve Bulgar gazetecileri re- let arasında pürüzlü hiçbir siyasi lerının bozuk . olduğu go':'.l~uş ma işinin hükmi şahsiyeti haiz bir yin Kfilıya ile babası Alinin tarla- asliye dördüncü ceza mahkerııes~ 
{ak k d . ve muhtemel bır facıanın onune f üf li 1 1 · d evfı at etme te ır. mesele olmadığı gibi, Dr. Köseiva- k . . b.. .. b .. I f R er ffi8S8 esi müessese haline konmasile atıl _ yı sürmeğe başladıklıırım gördük. e m"§hut suçlar kanununa t 

K - . , ı f hüküm. • t· T .. ki .1 d h geçme ıçın utun oto us er se er ka b ş1 tı oseıvanof un Ankaradaki gö- no e ı ıır ye ı e a a ya- d·ı . . .. .. .. .. .. . . mıştır. Ay başında birçok şube ve Hüseyin Kahyaya hükılmetin bu n a anmış. r. . 
.. , k 

1 

k d b. te ilci. . t . den mene ı mıştır. Dunkü nushamızda Tütun Lımı H.. · dikkat · ı·k t dbit' ruşmelerı arasında Bal an antantı ın an ır şr mesaı emın et- B .. d d.. Si k . _ R . . . büroların Jağvi da bu işte bir baş- tarlayı bize verıni,ış olduğunu ve useyın sız ı ve e ~ 
konseyının· · Bulgarlstanı alak d meK emelindedir. Onun şimdiki u yuz en un r ecı aml ted Şırketı tarafından Kanadaya . ı dır ·· ğ ldi - · · · k dis . · sizlikle ölüme sebebiyet ve:ıne 

a ar t bü· seferleri a ılamamış ve k dil fT. l . Ka dalı angıcı . surme e ge gımızı. en ının . 
eden kararlarına da temas edile- 1Ankara ziyareti bu iyi münasebet- 0 0 

• .. 
1 
.. k ~ . B h sev e en u un erın _na - çekilmesi Jazınıgeldığini söyledik. suçile muhakemeye verilmiştı. 

ceği satılmaktadır.. !eri hiç şüphesiz daha fazla kuv - halk. çok guç u çe. ıştı~: u at- !ar tarafından Amerika pıyasal3:'1 Hüseyin .Kibya hiddetle bize Hüseyin çocuğun yan sokakl3~ 
· 1 d . kt. ta bıran evveı yenı otobusler bek na sürülmesi meseıesinin tetkik Dün 5 00 seyyah geldi b' d b. b .. .. ı]crıı'· 

Dört gün sonra arsmızda bulu- vet en ırece ır, k . bir küfür savurdu ve hemen koşa- ır en ıre ara anın onune ç 
nacak olan dost Bulgaristanın kıy- Dr, Köseivanof ayni zamanda lenme tedir. edildiğini yazmıştık. İtalyan bandıralı Satıırya vapu- ralı: tarlanın kenarında duran ara- t>lduğu için onu birdenbire göre • 

R y · t ·b· Bul Dün İnhisarlar Umum Müdür - il d .. li 500 k İn diğ. · h'd. · b. 1caı• metli Başvekili ve Hariciye Nazı- omanya ve unanıs an gı ı - I .. _ .. .. .. .. . r. ~ un manıımza adar - basından mavzerini kaptı ve rast- me ını ve a ısenın ır 

D kt K
.. . r b .. garistana komşu olan devletlerle EKONOM lugun'den yalnız mühurlu ve ımza. giliz Alınan ve İtalvan seyyahı gele ·· · · t tm • başla eseri oldug· un,, söylemiştir 

rı o or oseıvano un u mu - . . k 1 ık. ' .. uzerım.ıze a eş e ege - -. · t. 
nasebetle kısa bir tercümei halini de iktisadi ve siyasi münasebetle - Fındıklarım ız neden ecnebi sız bır tavzih me tubu a d Bu gelmi§tir. Seyyahlar ş2hri gezmiş dı. Evvela kardeşim Ali vurulup • Dinlenen şahitlerden Ahın(. 
kaydediyoruz: rin samimi bir şekle getirilmesi mektupta dünkü yazımız şöylece !erdir. Bugün saat 14 te A.kdenize yere düştü. Sonra Mehmet adında Servet, arabanın çocuğu altına •

1
• 

Doktor Georgi K öseivanof, 19 t- hususun~a .da çalışmakta~:. Va~Urİle S8Vked'liror? tavzih ediliyor: doğru hareket edeceklerdir. bir arkadaşımız kurşunu yiyerek dıktan sonra 2S metre sürükle<!' . 
kincikanun 1884 tarihinde Peştera Dr. ~os~ıvanoru~ en buyuk mu Harice sevkedilen fındıklarıını - el - İnhisarlarUmum Müd~ yuvarlandı. Ben bu sırada kaçma- ğini ve etraftaki feryat.laa ~~~:. 
kasabasında doğmuştur. 1905 le vaffakıyetı, Bulgarıstanın son ~e- zın naklinde güçlüklere raslanma- Mithat Yenelin . Londra seyahatı, POLI S ğa başladım, arkamdan üç el ateş cının ancak bundan sonra ışı 
Pariste hukuk tahsilini ikmal et _ neler zarfında huzur ve asayış ı - ğa başlamıştır. Buna bilhassa is- tütünlerimizin Ingiltere piyasala- etti, fakat isabet ettiremedi. Ben ğini söylediler. Hatta bunlard3~ 
tikten sonra, l909 da ayni şehirde ~inde yaşamasını temin ve dahi- tanbul limanındaki tahmil tahliye rındaki satışın1 temin için geçen 30 ev soyan bir kaçmağa baş! ıdığım 5ırada babası Hüseyin kazayı görür görmez kO. 
ataşe vekili olar~k diplomasi mes- lı sarsmtıla~ ve yolsuzlukları ber- ücretlerıfıııin pahalılığı sebep ol - seneki seyahatinde yaptığı temas- Ali Hüseyin Kiıhyaya : .Aferin oğ- şup arabayı tekerleklerinden tu • 
leğine intisap etmiştir. Bundan taraf etmesı olmuştur. maktadır. . !arın devamı mahiyetindedir ve hırsız tutuJd U !um, dördünü yıktın, ötekileri de tarak durdurmak istediği ni, ıııu • 
S"N3 nr. Köseivanof 1910 da Ha- --- • Bugün İstanbul limanındaki tah Limited Şirketinin Kanadaya sat- sağ koma, vur!• d iye bağırıyordu. vaffak olamayınca arabacıya b.1 

r iciye Nezaret~de, ve 1812 de Ro- ~ÜÇÜK ~ABERLER mil ve tahliye ücretleri Pire !ima- rruş olduğu tütünlerle hiçbir alaka- Bir müddettenberi takip ed~ - _H~disenin bund.an sonr~sını da lğırdığını söY_kmiştir.. . jjıld~ 
ına "11'1~~~~'!\esinde a teşe olarak 1 . nına göre iki mıslıne yakın ve faz- sı yoktıır. mekte olan sabıkalı İbrahım oglu koyun muhtarı Huseyın şoyle an- Ölen çocugun dava .ı me' k c~ 
l· fay.ı· •. v~We etmiştir. 1913 - 1914 • .. - .. - • • • • ladır Bu yüzden Gircsundan Yu- 2 T .. k T··ı·· L. •ted ş· k t • Recep Emniyet İkinci Şube me - !attı· bulunan babası araba sah ib!lld a • - ur u un ımı ır e ı . . b . r . . . MutıB' 

Seneler inde sefaret katibi olarak * Son günlerde bazı fırınların nan vapurlarına yüklenen fındık- t af d K d tıl t ·· murları tarafından clıin sabah Fa- - llci sene evvel bu araziyi hü- I ın ıra tazmınat ısl ıyordu. ar ın an ana aya sa an u - ı . , . f . 1 ilra .. 
İstaHfıl'lıda bulunmuştur. Mütea _ borsa haricinde un mübayaa et - lar Pireye nakledilmekte, ve ora- f' 1 hal t• • hk' tihte Malta çarşısında vakalanmış- kılmet muhacirlere ve.mişti. o ı keme, mes ul : b ılmal sı at• e . , 

.,.., ....,.., • tikl · ·· ··ım ·· bel d. b dan da ecnebi vapurlarile sevke- dunh .el: d en mevzu! ıcartıl la am tır. Memurları gören ~abıkalı he- zaman ı·andarma ile .,aittik ve mu- banın sahib ı Kiryakonun celbi ı 
k ibeır narıeiye Nezaretinde baş- erı goru uş ve e ıyece u a ı ın e ve norma sar ar a sa -ı · b k ·· b kıl 1 kfıflf>'~lr: I · 8 de Bern sefaretha _ gibi mübayaaların menedilmesi dilmektedir. Bu vapurlaı Pireden t 1 ' men tabancasına davranmış ise de hacirlere taksim ettik. Fakat o se- çın aş a gwıe ıra mış ~ 
nesinde, 1920 de Berlindeki sefa- içfo alakadarlara emir verilmiş - Karadenize çıkarak tekrar geri 

1 m.ıştır.. .. .. !buna meydan verilmemiş, kendisi- ne Hii.;eyin Kahya ve babası bu- ·· 
r ethanenin maslahatgüzarı olmuş- tir. döndükleri halde bütün bu masraf . Bız de dunku _yazımızda yolsu~ •ni sıkıştıran Komiser Vahdettin ve nu dinlemediler, tarl.ıyı yine el Peygamterferin Hayatı 
tur. 1923 te Paris sefarethanesinin * Belediye riyaseti tarafından fındıkların İstanbul limanından bır ~atış yapıldıgını ıddıa etme Sadettın sabıkalıyı yakalıyarak i - çabukluğu ile ektiler ve biçtıler, . 

n v ~ 1924 Hariciye yapılmış olan teftişler sonunda yüklenmesi sırasında yapılan tah- mıştik: Satı~ takas~a . ve elbette J kinci şubeye getirmişlerdir. İhtar ettik, aldırmadılar, Bu sene T efrıkamız 
Nezaretinin şehbenderlik ve i.lctı- temizlik işlerinde çalışan onbaşı - mil tahliye masraflarından daha u- cTıcarı ahkam• daıresınde yapıl.~ 

1 
'Yapılan tahkikat neticesinde Re tekrar tarlayı sürmeğe kalkıştık- •Peygamberlerin Upyal1• 

sat müdürlüğüne tayin edilmiştir. !arla, amele başılarının resmi el- cuza malolmaktadır. AJ.akadarlar ~tır .. Fakat .Kanadah~arın bu 1~ ı cebin Bursadan kaçtığı ve bir ay !arı günü de bu hadise oldu. Ben tefrikamızı yazmakta oloO 
. kt d tunlerı Amerikaya gondermelerı · • d B ikta M lt Ar t b · k.. k h · d t Bilahare, 1925 te Bükreş, masla- bise giymedikleri görülmüş ve bu hususta tetkikler yapma a ır- . . . ıçµı e eş ~. a epe, navu - sa ahıeyın oy a vesın e o uru- arkadaşıma Kemalettin şül<· 

hatgüzarı olmuş ve 1927 de Ha _ bunların da diğer temizlik amele- lar. memleketın 90 - lOO bın hralık köy ve Nişant.ışı ile muhtelif semt yordum. Muhacirlerden Halil İb- rü rahatsız olduğundan bu • 
riciye Nezaretinin siyasi işler mü- leleri gil;i iş kıyafetile çalışmaları - bir zararına sebep oldu, demiştik. lerde otuza yakın hırsızlık yaptı- rahim koşa koşa geldi, Hüseyin güa tefrikaya deVPm edile • 
dürlüğünde bulunmuştur, 1929 se- kendilerine bildirilmiştir. 1939 hukuk gecesini b"' a]<şam sa- Meselenin esasını teşkil eden bu ığı anlaşılrruştır. Recebin bu 30 hır Klihyıının Kızılcabayırdald tarla- memiştir. Yarın, mümkün ol: 
nesinde Dr. Köseivanof. Atinaya) * 16 Mart şehitlerini anmak at 21 den sabaha kadar Maksimde nokta meskut geçildiğine göre, sızlıkla ele ~eçirdiği eşya vesaire- da dört kişiyi vurup öldürdüğünü madığı takdirde P azarte§I 
sefir olarak tayin ediliyor, oradan için bu yıl da ihtifal yapılmasına tes'it edeceklerdir. İnhisarlar İdaresi ve İş ve Ziraat nin kıymetı iki bin lirayı tecavüz ve şimdide kendilerini koşa koşa gününden itibaren tefrikaJlll' 
1931 de Bükreş ve 1932 de Bre! _ karar verilmiş ve bunun için bir * Tepebaşındaki Aşıklar me - Bankaları Müfettişlerinin tahkik etmektedir. Recep tahkikat bittik-, takip ettiğini, biraz sonra yanı.mı - sa devam edilecektir, Okll • 
grat sefirliklerini işgal ediyor. program hazırlanmıştır. zarlığının çocuk bahçesi haline if- ve tetkikleri de bu neticeyi vermiş ten sonra hemen Adliyeye verile- za gelmiş olacağını haber veniL yucularınuzdan özür diler~ 
1934 te s. M. Kral Borisin saray * Hukuk Fakültesi talebeleri de rağına dün başlnmıştır. demektir. cektir. Hakikaten b irkaç dalı:ika sonra Hü 

,~~~~~~--------[~ 

J Emine 

Yarım saat sonra önüne konan 1 Dış kapıdaki saate baktı ve te- kahve parasını mermerin üstüne J Diye bir ses duyuldu.. Kalın di: 
iğneden hangisinin taklit, hangi- taşsız, etrafına bakarak, açılan bıraktı ve ayağa kalktı. paltolu adam: _ Hayrola ağa efendi? 

Sultanın sinin hakiki olduğunu anlıyarru - 'ı jükkAnları seyrederek Nuruos - Çarşıkapıya Q.oğru, yavaş ya • - Buyıırun, diye cevap verdL Diye istifsarda bulundu. ·.:;ait ar 
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yan müşteri hayret içinde: maniye içinden tramvay yoluna vaş yürüdü. 3olda bir sokağa sap- - Bir yetmişlik!. kenarda bir iskemleye itişerek' ·~ 
- Aşk olsun usta; dedi. Vallahi boylandı. tı. Kfırgir ederin kafesli pencere- Yetmişlik paketi sarayın meç _ _ Hayırlar, kalfacığım, şiılld~:n 

parlak. Ama sen bana bizim haki- Caddede yetmişlik bir tütün al- lerine göz gezdirerek biraz aşağl- bul adamına bu küçük peru:ere • geçmiş olsun! Baş kadın efend1 , 

ki pırlantayı da değiştirip ikı tak- dı ve bir kıraathaneye girdi. Bu ya indi ve sağa saptL Biraz ilerle- den uzatır uzatmaz kalın paltolu l:.irdenbire hastalanmasına ş~ 

Ya.zan : M. Ihsan 

.oluna güç 'dönebileceği bu dük 
- S ende var mı? 
- Artık var, yok bulacağ:z· bu-

lusturacağız. 

- Pekı, üç altın vereyim. 
Ermeni kuyumcu kaşlarını kal

dırdı ve kat'i bir red cevabı ver -
d i. 

Müşteri razı olmuş~u . İhtiyar 
kuyumcu, mücevheri eline aldı; 

tekrar evirdı, çevirdi: 
- Biraz oturup bekleyiniz, de -

dı. Şimdi gelirim. 

Ve iğneyi alıp dışarı çıktı. Si -
yah bıyıklı müşteri, onun karşıda 
bir dükkina girdiğini, oradan çı
kıp beşka dükkanları dolaştığını 

gördü. Sonra ihtiyar gözden kay -

Tefrika No. : 11 

boldu. Müşteri bir adamın sağına 
soluna güç dönebileceğib u dük -
kanda on dakika sıkıntılı l;ir za
man geçirdi. İhtiyar içeriye gi -
rince yüzüne baktı. Elinde bir şey 
yoktu. 

lit sürebilirdin. koca kır.aathanede sekiz on kişi yince sağda büyük sarı bir kapı ve adam yoluna devam etti ve kay _ delim. 
Ermenı· kuyumcu gözlerinı kal- vardı. Etrafında kimseler bulun- onda üks. k b . kal d bold ·ıı· n sonra y e ır e u - u; gı ı. Müjgan başıru salladı: 

dırdı. Gözlüğünün altından müş - rruyan bir köşeye çekildi, kahve varı geliyordu. Bıırası Emine Sul- * _ 0 tehlikeyi atlattık. bilıY0 ' 
terisine gıırıır ve emniyetle ba- ısmarladı. Kahvesini, açık olan tan sarayının arka kısmı idi. 
karak kaşlarını çattı: paketinden yaptığı sigara ile içip K t · D Bundan pek az sonra ve ög"le rum! dedi. • 

apıyı geç ı. uvarın sonuna _Baş ağa bir ,ey sordu nıU· .. , 
- Yalancının mumu yatsıya bitirdikten sonra yeni aldığı pa- geldiği zaman, ilerde çok uzalı:ta yemeğinden biraz evvel sarayın yüıU 

Kadar yanar; ben bu piyasada o- keti açtı ve mermer masanın ÜS - tirisine sesleniyormuş gibi dik en alt katındaki mermer geniş - Evet, kaşlarını çatmış, tdi. 
tuz senedir çalışıyorum. Büyu .. k tünde bir gazeteyi siper yaparak bir ıslık öttürdü·, etrafına bakma- taşlıkta setre nattoloQ.ile, mesleri- nii ekşitmiş, bııraya kadar ge ııı • 1• deva 
harekette dükkanım yıkılmasay- yeni paketten eskisine bir tutam rak iki defa daha tekrar etti. Bu le, kırmızı fesile iki tarafına sal - Ben hiç aldırmad ·m. Ha a_ . •i· 

- Olmadı mı? Bulamadın mı? ed b b ... k d ·m••1111 
b dı otuz senedir kapının köşesinde- tütün aktarma etli. Sonra ince kimsenin nazarı dikkatini celbet- !anarak yürüyen Sait ağa sondaki en ir astau için e 1 

.., lerl 
liye sordu. ki dükkanda olacaktım. Bize böy- bir kiiğlda sarılı olan iki iğneyi memişti. Çünkü sokakta zaten kapıyı aralık l!tti; içeriye baktı ve bi yaptım. Söyliyeceğimiz ş~eııi 

İhtiyar kuyumcu kendinden e- le ne pırlantalar, ne elmaslar tes- paltosunun içerisinden çıkararak , kimse yoktu. Fakat kalın paltolu girdi. söyledim, bayıldım, dediın· 5tırB' 
min bir adam hal ve tavrile.: lim etır.işlerdir!. iyice gözden geçiıdi. Taklidini do- adam ihtiyaten yoluna devam et- Müjgan bahçeye ve bahçenin inanınıyacaktı; daha da S.ı: · 11ııY 

- Yarım saat sonra gelıruz, de- - Hemen sözümden fena mana lu olan tütün paketine sıkıştırdı ti. Sonra geriye döndü. yüksek duvarlarına bakan sık ka- caktı ama baş kadınefendU1 ıuo' 
yince müşteri canısıkılmış gibi ı çıkarmab e usta! .. Yani istersen ve üstünü tütünlerle kapadı. Pa - Sarayın arka kapısına geldiği fesli pencerenin önündeki geniş !alığı ve beni istemesi işlerı yo ııöf 
tekrar: bana da taklidi sahi gibi yuttura- ketin içinde iğne görünmez ol - zaman durdu. mindere dalgın ve yorgun uzan - koydu. Malum ya, kad~efen~~ıııl>' 

- Hayrola, bulamadın mı? de- bilirdin, demek istedim. muştu. Büyük kapının, bir adam boyu mıştı. Sait ağanın ayak sesi.erini le zamanlarında benı nı 0ıı' 
di. Kuyumcu yerine oturdu ve Kuyumcu böyle medihlere ka- Paketi tekrar cebine yerleştir • yüksekliğindeki kısm~da küçük duyunca toplandı. Tombul bacak- yanında görmek ister. geııı:ıdı· 

- Yarım saat sonra ııelinız, iğ- nıksamış bir adam halile işine dal- dikten sonra gazete okumağa dal- bir penceresi vardı. Yavaşça açıl- !arını altına kıvırdı. koştum. Tahkikat ta yarını 
de hazırdır! dı ve müşteri parayı küçük pey-ı dı . Fakat gözü daima sutte idi. dı ve aralıktan il .. göz göründü: Ağanın yerden seliınına elile - Şimdi mesele iğnede!. ..,, 

Diye tekrar etti. kesme bırakarak çıktı. Kıraathane, epeyce dolmuştu ki, - Tütüncü, tütuncü! mukabele edec~lı: hafif~e gülümse- 'Ark•'" 
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Slovakyada dün örfi 
idare ilan edildi 

MARKOViÇIN Maarif kadrosu genişliyor ~-
8 E y A N A T 1 Maarif Vekaleti çok mühim bi~ oo~~ftPIADAn 

k . . h l d İçımız ve dışımız 
Sıhhiyede yapılan 

yeni tayinler 
Yugoslavya sulhun elzem 

bir unsuru halindedir 

a Il U Il p f 0 ) e $ } a Z l r a } 1 Bir suyun ta~ıp etrafını basması 
gibi, hazan bir insanın, bir hadi-

Çeklerle Slovaklar arasında 
oldu ıı•ati Ç a r p ı ş m a 1 a r 

haJı s slava, 10 (A.A.) - Bu sa-jönünde toplanauk: .Esir olmak is 
kasındaaı .. 11 de Bratislava mınta- temiyorıız, serbes bir Slovakya 

a Orf! idare ilan edilmiştir. istiyoruz. diye bağırmışlardır. 
llerJj * Vak'a mahalline polis müfrezeleri 

~a~a n, lO. (A.A.) - Çeko-Slo - sevkedilmiştir. Çek teşekküllerine 
)aq8 ö aı:~erı makamları Slovak - silah dağıtılmıştır. Bu sabah Bra • 

)dlJJı;: .1dare ilan etmişlerdir. tislavadıı müsademeler vukubul -
biıı Si 'Yet taraftarı olan birkaç muşsa da Çekler vaziyete hakim 

011
ak hükumet merkezinin olmuşlardır. 

Ankara, 10 (İKDAM) -
Sıhhiyede yapılan yeni tayin
leri bildiriyorum: 

Yeni kanunun 1 Haziran 
itibaren tatbik edilmesi 
Ankaı·a 1 O (İkdam) - Maarif 

Vekaleti mektep kadroları hak -
kındaki kanuna bağlı bir numara
lı cetvelin değiştirilmesi hakkın -
da bir kanun projesi hazırlamıştır. 
1 Haziran 1939 tarihinden itibaren 
yürürlük mevküne girmesi iste -
nilen bu projenin hazırlanma>ı mu 
cip sebepler layihasında şöyle i • 
zah edilmektedir: 

Saimbeyli hükumet tabibi 
Necati Girid Birecik hükCı -
met tabipliğine, Birecik hü -
kumet tabibi Osman Dora 
Karacasu hükiımet tabipliği

mı, Babaeski hükumet tabibi 
Ya<ar Sonat Dursunbey hü -

• .Maarif Vekaletine bağlı lise ve 
küme! tabipliğıine, Balıkesir 

öğretmen okullariy le orta okulla -
memleket hastanesi zührevi

rın talebe sayısı her yıl 12000 -
ye mütehassısı Ekrem Bay · 18000 arasında artmaktadır. 1937 / 
san İstanbul emrazı zührevi-

938 ders yılında bu okullarda 1801 

F ye teşkilatı Tophane muaye- sınıf ve şubeye devam eden 91.621 

r Akd • nehanesi tabipliğine, Zongul-

ansa Ve eniz talebeye mukabil bu ::lers yılı 2088 
dak frengi mücadele baş ta -
bibi Selim Ôze!Balıkesir mem- sınıf ve şubede 105 bin 632 talebe 

"kutulmaktadır. Bu hesaba göre 

A
l, leke! hastanesi cildiye müte-

l>~rden iz beynelmiiel bir servet kaynaow ıdır !::;:~~~::~b~~~~~d;~:;:;i_ ~~~:~~:e:~~e:k~ı1~~~:~~a la!:~: 
• '" 1 75.000 kadar çoğalacağı tabiidir. 

tiı. ~, O (A A ) p · mili. emre mezkiır mücadele baş 
"'<lll kl" .. · · - arıste Ame- şey kaybetmemiştir. Bunu 1 Her yıl mevcudu 15.000 artan tale-

)en ô. ubunde bir nutuk söyli - faaliyetin muslihane inkişafında' tabipliğine, Ayaş hükumet be için vasatı bir hesapla her yıl 

1939 dan 
isteniyor 

~i r.}Qn meclisi harici"e encüme- gösterdi"' kadar askeri müdafaa - tabibi Niyazi Ersoy Hayma--.sı ll , ts• • • yeniden 300 dersanenin açılması - Maarif Vekili 
~enberi b:r~~ger, Fransanm öte- ·smda da göstermesini bilecektir. na hükfımet tabipliğine, Ça - Yugoslavya Harıcıye Nazın na ihtiyaç hasıl olacağından önü . Ytl' 

•. 

"'li Old UYiik bir Akdeniz dev _ B , , h l nakkale merkez hastanesi o- MARKOVİÇ .. d k" b 1 .. d d h -1 HASAN ALI CEL 
hl .uğunu Ve asırlardanberi io.. onenın ıza a 1 peratörü Kazını Günay, Or- muz e 

1 eş yı ıçın e eps ane 
ettıği • Belgrad, 10 (A.A.) _ Dün me _ sayısının da 1.500 kadar arttml -ıkeyfiyet bakımından takviyesine 

ler)\ı.d . mevkii hiçbir veçhile Paris, 10 (A.A.) - Nazırlar mec du memleket hastanesi ope - busan meclisinde hariciye bütçe - ması ve bundan başka irfan ihti - lüzum vardır. Bumin içindir ki bu 
~rQ118 eııı1Yt!eeğini söylemiştir. lisi Reisicümhur intihabının 5 Ni - ratörlüğüne, Amasya mem - sinin müzakeresi esnasında Mar _ yacının memleketin her tarafında proje hazırlanmış ve kadrolar ih-
lü, ıi a, Akdenlze bir .Fransız gö- sanda Versailles'da yapılmasına leke! hastanesi dahiliye mü- kovich, şu beyanatta bulunmuş _ ş*1detle hissed'ilmesinden dolayı tiyaç nisbetinde tevsi edilmiştir .• 
1' aıı~Ue de_ğil, bütün beşeriye- karar vermiştir. . .. tehassısı Suad Atay Vekıi - tur: kazalarımızda yeni orta okullar a- Yeni kadro ile Vekalet, Maarif 
!ile b k ':lneJmılel bir servet naza- Bonnet, harici vazıyet ve mu! • let seyyar emrazı sariye ta - Geçen seneki vakayiin bilanço- çılınası lazım gelecektir. müdürlerinin sayısını 9 fazlasile 
~ a makta~·- d · h t bipliğine, Kavak hükumet "O M "f .. d" · · ""'"e uu·. tecller meselesi hakkın a ıza a sunun neticesi, son seneler zarfın- Bunun tabii bir neticesi olarak • e. aar1 mu ur muavını, mu-

ger d · tabibi İhsan Yalgın, Akhisar ili ta·· 19 f •)du
81

,L 'tııişt.ir ki: vermiştir. Fransaya iltica eden si- da Krallık niyabet meclisi tara .. bir taraftan okullarımızın idare ve a m ve s Jiyer sayısını 07 az-
~ "-"an b hükfımet tabipliğine, Balıkesir ı ·ı 6275 dahil" r· k te ~ hulu e ır teşriki mesaiye yasi İspanyol liderleri . hakkı. n_da fından takip edilmiş olan harici talim unsurları kadrolarının bu 1 ası e e, ıye şe ı se re r 
• na merkez hükumet tabibi Ziya 350 f zı il uesı ın;;b n ve açık. kap. ı ve ser hiçbir karar ittihaz edılmemış. ıse siyaseti haklı ve faydalı göster - talebe, dersane ve okul tezayüdü ıve memur sayısını . a as e 
eı ~ adeJ Emre Uzunköwü hüku~t 750 k t klif t kt 
1 

aıı F'ran e prensıplerıne sadık de meclis, Paris mıntakasına hıç - mektedir. Vakayiin evvelce yapı - ile mütenasiben genişletilmesi, eli- ye .çı armayı e eme e -
le a'1Jo- sa ne kuvvet, ne de hile bir mülteci İspanyolun kabul edil- tabipliğine, Tarsus memle - lan tahminleri bu derecede muhik ğer taraftan okullarımızda halen dir. Vekaletin teklif ettiği kadroda 

"'-'•bilir ket hastanesi eczacısı Rüvey- 90 r 1i ı 80 80 r r ~.. . memesi hakkında evvelce verilen göstermesi milletlerin tarihinde istihdam edilmekte olan yardımcı ıra as maaş ı , ıra as ı 
~•sa d" de Erişir Bursa verem mü - ı 190 70 ı· r lı 270 ' ınaınizminden hiçbir kararı teyit etmiştir. pek nadir tesadüf olunan ahval - öğretmenler yerine asıl öğretmen- maaş 1 , ıra as 1 maaş • 

enin, bir n1anzaranın içinıizin 

ıudutlarını kırarak dışarı fırladı

J;ını ve tahammül edilmez bir kud
'e!le bizi aştığını farkederiz. Va=· 
g-cçemjyeceğlınizj sandığımız nice 
alakalar, ruhun ve fikrin bir nevi 
doyması sonunda, kendi kendile
rini ifna ederler. Midenin isyanı 
gibi, ruhun ve fikrin de, ~ok iste
diğini çok yediği için müthış bir 
ret ameliyesile tutup dl§Brı at • 
ınak istemesi tabii neticedir. 

Nebatlar, esrar~ngiz bir intihar 
ile, evveHi kendilerine bayat ve· 
ren suyu zehirler, sonra onu içip 

sularlar. 
Her insan, her h3.dise, her nıan. 

zara~ canımızın suyunda yaşattı· 

ğunız nebatlar gibi, ayn ayn, fa. 
kat mutlaka dağılıp kaybolmağa 

mahkumdurlar. Hiç onutamıyaca
ğuwzı sandığımız en büyük se -
vinçlerle en unulmaz acıları bir 
gün hatrrlıyaınıyacak dertte unu
tuşunnız bundandır. 

lzt.ıraba, zevke, iyiliğe, kötülü
ğe tahammülümüz mahdut oldu -
ğu içindir ki, muayyen miktardan 
fazlasını içince, doy~ş hassaları • 
mız felce uğrıyarak bir nevi ser
semlik içinde artık onların bir gün 
cereyan etmiş veya var 011'.i<uş ol
duklarını bile düşünemeyiz. Böy 
le olmasa, insan, tabii önırü uzun 
luğunca bir kere değil, fakat bi 
kereden çok fazla ölmesi icaheden 
acayip bir yaradılış olmak Hlzın1 

gelirdi. 

··~ 
Hepimizin içi büyük bir mezar

lık gibidir. Bir mezarlık gibi, içimi 
zin topraklarında, her an yeni bir 
insan, yeni bir hadise, yeni bir man 
zara defnedilmektedlı. Dün baş -

, cadele dispanseri eczacılığı - 55 r r ı 298 .. • t 

f) dendir. Beynelmilel iğtişaşlar es -ı !er tayini suretiyle okul kadrola - .. ı".a as. 1 m~_a~ ı ~gre men ve lıırını ellerimizin ara.sn>a alarak 

enizbankın lno"n'u'nu"n nutku et na tayin edilmişlerdir. nasında memleketin mesai sarfet-jrının tayini suretile okul kadrola- k~ltijr dırektoru'.. 5.5 !ıra. maaşlı 2 derin bir mdhabbetle giizleriııl öp-
- mesine mahal bırakmayan böyle su genişliyecek olan idare ve talim kultür yardirektoru, 15 !ıra maaş- tüklerimizi bugün güler ve biraz 

Yenj vapurları rafında b'ır Alman u·· .. d " 6 b. bir siyasetin meziyetleri bidayette .unsurlarının 1702 numaralı kanun lı 318 öğretmen ve kültür direk - sonra, ayni ellerle başka şefkatle-stun aga 10 nazarı dikkati celbetmez, fakat bu hükümleri dahilinde terfi işleri - t~rü, ~-5 .lira ~aaşlı 2 kültür .. yar - rin simalarını çevreleriz. Ba~ınm. · 
~"İl (811§ tarafı 1 inci sayfada) f • • • • • siyasetin bilahare milli inkişafta nin gereği gibi yürütülmesi zaru - dırektoru, 40 lira maaşlı 416 oğret- dan geçen ve geçtikleri zaman 
~lioJıı:ıadığını göstermiştir. E- oaze esının yazısı lıra Verılmış hasıl ettiği neticeler, hakiki ve de- retleri karşısında hiılen tatb~ e~I men ve kül.tü', direktörü,.~~- lira sanki ebedi İ"._'işler ~eh.ahın. veren 

ıu~ llıllkavelenin imzasından U· Berlin 9 (A.A.) _ D. N. B. bil- (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) vamlıdır. . . . m~kted ki~ıa9n39az194am0 id kadro
1 

ved on ut. - ~aaşlı 4 kullu'. yardırektor~.' ~ saadet :
1
e fel~k1etıer~'."deıt hrp;i 

llıtldd . .. . ' · .. · d d kl 1 Bu mezıyetler Avrupa tarihın- muz e ers yı ın an ı ı- lıra maaslı 770 oğretmen kültür uçup gı memış er mıdır? 
~Q et geçmesıne rağmen uç tlirıyor · . rın uzerın e uraca arı mese e - ' • . . ' ' G""zl . . . .. .. 

llllfdan . . . .. : . . .. İ !er arasında Muhittin Üstündağın de hiçbir zaman siyasi tekamülün baren ihtiyaca kafi gelmıyecektır. direktör ve yardirektörü, 30 lira . o erımızın onundcn geçen bü-
«~a it daha ancak bırının tez - ~r~ıye :ıteısı~~mhuru, . s~~-bul- hakkıhuzur diye aldığı 6000 küsur ahengi ve vakayiin dinamizmi bu Okullarda talebe sayısının her maaşlı 2020 öğretmen ve stajiyer, tiin şehirler, dağlar, oruıanlar, dc
llıe~d O?ıuJması da vaziyeti açıkça d~. u~ıvenıte ~untesıplerı onunde liralık bir para meselesi de vardır. kadar kuvvetli olmamış ve hiçbir yıl gittikçe artması VP. ders vası - 25 lira maaşlı 1720 öğretmen ve reler, baharlar, yezl8J', kışlar, yağ-

bt <llla koymuştur. Turkı~~nın politıkas'."ın esası .. ve Alak d 1 ara da y t ğı zaman şimdi olduğu gibi kararda talariyle okul kütüphanelerinin stajiyer 22 lira maaşlı lıO öğret • murlar, karlar, güneşler, aylar ve 
tı~. 118at Veıt"-t• b . t k _ prensıhı hakkında hır nutuk soy- tahkiak arta a~. bsınalt b" aplirı mı~ sürati iltizam etmemiş olmasına bu inkişafla mütenasip olarak zen il men ve' staı'ı"yer 17 5 lira asli ma- göğü dolduran sayısı:r. yıldızlar, 
·~qıd ""' ı u vazıye ar 1 . t' a gore u ı ın a me . .. ük" .. ginl . ilin . ' , . . d k a ınu .. . emış ır. 

1 
. d . bınaen, çok buy tur. eştır esı, okul sekreterlerile, .. .. genmız e alan bütün %aJna.D ve 

llıe.ıııde aYYen muddetin geç - Bu nutuktan bahseden Kores - se esı şu : · ıkm d 
1 

Bizim memleketimiz gibi nisbe· memur kadrosunun da genişletil - ~şlı 60 oğretmen ~e staııyer, 45 mekan, renkleri UÇJDllJ eski re-
lı.ı \~ ve ~ezgfthlarda da- 1>9ndans Diplomatik diyor ki: Bar~m anunu. ç a .an r.':vv~ ten genç olan bir memleket için mesine ihtiyaç gö,termektedir. lira maaşlı 5, 40 lira maaşlı 5,35 simler gibi, artık hafıum.ızda gc-
ııeı.,. vapurlann dahi matlfıp Eğer İsmet İnönü Türkiyede de- Beledıye Reısle:ıne,. ~~.h1I' ec - siyasi kuvvetler arasındaki müna- Bundan başka direktörlerle yardi- IJra maaşlı l0.30 lira maaşlı 15, rünmez bir fond olmuşlardır 

~ı.ıde ;,,.. • . . . b h di sine rıyaset ettıklerı ıcın -azalara .. . . . 25 lira maaşlı ı5 dahil" f 45 • do. ~ edilem....,ic olmasın _ mokrası ıdealınden a se yorsa, . . . .b. b" h kk. h sebetlerde vukua gelen bu sürat- rektorlerın terbiye, tedrıs ve ınzı- ıye şe ı, Her giin, küçük bir hav= gibi 
~• ""- -·....,. ki O lı to verıldığı gı •· ır a ı uzur ve- . .. . . . . . : . • lira maaşlı 5 40 lira maaşlı 5 35 . . . . , 

~ı...:"llp fabr'Lalar te-'- bununla es sman ımpara r - ·ım kt . . F k t 1 d"l k li degışmeler ıçınde kendisının ya- bat ışlerıle daha yakından alaka· ' ' ıçunızın eski sularla dolup ta•tı-
~ıu JA mı pro D"' • k f k b .. .... rı e e ınıış... a a ea u a- . • . . . . . . . lir lı ı5 30 1. • 7 
. § ve Ilı k . luğu ıle olan açı ar ı te aruz .,,- . .. ratıcı mıllı faalıyetının devam ve dar olabılmelerı ı.çın mali ve mad- a maaş ' ıra maaşn 15, 25 ğını ve sonra yeniden lıo§aqıp. ye-

•ıııı . U avelenın feshedilme- . • b .. Tü ki nunu muhtelif yerlerde maaş, uc- . . .. . . . • 
ıstemi•t· tirml§t.ır.Eger ugun r ye garp t h kkı h 1 ki inkişafınl halelden masun olarak dl işlerde kendılerıne musmır ve lıra maaşlı 100,22 lira maaşlı 100, nı sularla clolmağa baflaolığıw 

.., 7 ır. . .11 . • tib k t re veya a uzur a aca arın . · . . . 
••ıııı-. demokratılt şekı erme ın a e - . ti . . b tl b 

1 
idame etmeğe muvaffak olmak son müessir bir surette yardım edecek 20 lir amaaşlı 150,12,5 lira mall§lı seyredip duruyoruz. Her şey 

... ~ <en tetkikı d .. 1 . . k lm vazıye erını azı şar ara ağ a - . . . . , 
·~,. ""- er en sonra ge - miş ise, Türk dev etının uru a- tı V b d B 1 d" .

1 
.ıerecede mühıın bır keyfiyettir. olan sekreterler ve memurlar kad '200, 14 lira maaşlı 110 sekreter ve uzun, kısa, tabıi önuüııii yaşar ve 

., '"llp ve L .. .. k kı libe 8 mış r. e u ara a e e ıye ı e . 1 ak b"t 0 .. 
~ıı ~ gere,.se Neptun Verf- sının onune geçece yı cı r • v·r t . 1 . . b' 1 t••· vil3 - .__.. rolarının hem kemmıyet ve hem işyar bu unm tadır. ı er. nun ıçın in>anda hiçbiı 

~Olttai tiyeJen de ileri sürülen bullizıni almamıştır. Türki~be~e,deto~a- y;t~:rede ıı:~:ı: B:ıe~;!' Reisleri: Frank o M ad r ., de N f B ı hissin hakiki olmadığına, çünkü 
~a" 11&..?arı haklı gör ""şle e !iter memleketlerdekı gı ı, ve- . h kk h 1 al V k"l •• • A ..., devam etmediğin• hükmeden .1• 

~urı mu r v . ı· t kil nın a 1 uzur a m arını e 1 - u uz ezırgan ıgı . 
lerdir. arın inşasından vazgeçmiş- :e:::cı;:~y=~~ç~:~;~e:y~st~ar ler Heyeti karar~na bağlamışhr-. h'u'cuma hazırlandı siz filozofa hak vermek lazmıgelir. 

ı. . . T ihi t '"b . için Vekıller Heyetı Ankara Valisı - A. N. KAR ACA .. 
""llka. tisı vardır. ar ecru esı ' ; h kk ·1m . . . (Baştarafı 1 inci sayfada) tahammülü gayricaiz ve pek va - i' --------------

tak 1lelenin feshi hakk da mü Türk" ihti t tedbirler almalı - ne huzur a ı verı esıne mü - (Baştarafı 1 ıncı sayfada) le degı""ldiler) duramadılar- him bir arızadır. Hiobir dakika 
li ereıerd b ın , 

1
Y1! ya . . 1 saade ettiği halde İstanbul için . 10 kil lik b" ' c . b ı • b • 

,.llıiZde bel ttlunmak üzere şeh-,d}r. Diğer memleketlerı~. genışhe - böyle bir müsaade verilmiş değil .. rıben. oml etre l ır mesafede. Fakat nihayet şark ta anladı ki unutmamalıdır ki böyle bir mu . ı em er ayn yenı 1 r 
•e-. U ıınan Krup ve Neptun me siyasetinden bahsedilırken, er . . . Ü .. Madrıd - Va ans yo unda durarak fiili ve ameli bir mürakabe kur • bit için yegane güvenilecek ve is· 
• ·•un 1 • • d 1 dır. Fakat Muhıttın stundağın akl" t • · ı kt "d"l J ti d"l bil k k f 
~lınaıı h§'.1'1-tiyeleri müdürlerile,halde cebirle kendılerın en a ınan son senelerinde İstanbul Belediye n '!a a manı o mba a ı ı er. maktan başka çare yoktur ve o da nat e ı e ece kuvvet, manevi on erans hazırfıyo r 
·~" b ükumetin" t .1 d yerleri istiyen memleketler kas - . .. . . . Naklıyat bu sebeple aşka.. yollar - milli ha"kimiyetı" temsil eden mec- percstijdir. Bu )>ere•tij beheınıe· 

,ş ank: 1 ~msı e en . .. . muhasbesıne şoyle bır emır verıl- . . 
gjtın· mümessili Ankara a ·tedilmemektedir. Nitekım Türkı- . . . dan yapılmakta ıdı. !is ve milli efkarı aksettiren mat- hal korunacak, behemehal her 

l§lerd · y nf tl · ihl' l t- mıştır · · tü' ı·· •- d \' ır. ye de, yabancı me aa erı a e A k V 1. . h kk h ihtilal komitesinin terhinleri buat vasıtası ile bu mürakabeyi r u arıza an masun tutulacak. 
aıııı t d .. . - n ara a ısıne a ı uzur . . B"· yük' b" . ., __ 

la,.,. acak müzakere! Al mek istemeden sken erun uzerın- 'idi ". .. İ 1 b 1 d ı hapsettiği Madrıd'ın şimalinde ka- görmeğe koyuldu. u ır ŞU><ran ve ümitle 
• .,1 b ' er man- h f t k ven gıne gore s an ıı a a ve - 1 k d d 1. ki b h ki 101. ıze kayb tt" d'k . deki hukukunu mu a aza e me - .1 . in Chamartin maha lesinde de b" . . b ay e e nn u a "kat önder-

(Bil§ tarırfı 1 fnci StLyfada) 
büyük devletler konferansının iç
timaını temin için şimdi.ki saHih 
devresinden istilade etmek ar _ • n 11 e ır ı len zaman İ İ .. .. , .. .. 1 . rı sın... Hele ızim ıçın u miirakalıe- 1 t fı d k 

İiı erecekie . t tedir. smet notıu nun soz erın - B . . b' t çarpışmalar olmuştur. . lru 1 b" h er ara n an ta dir edilmiş ve 
er;nd rı azminat mikdarı . . . . , 1 b ... _ u emrı verenın ızza o zaman .. . . . . nııı ru ması ır ayat ve me- icabına balulmaktad~. Nihayet z':'5undadır. Bu hususta iptidai tet 
:ı.t e Cereyan edecektir. den, ken~'. _mılletın'. me~-~ . ~.'. ';_Jki İstanbul Valisi bulunan Üstün- Mudafaa meclısının emrındeki memat meselesi idi. Çünkü asır - b" d d h k . kıkata pek yakında başlryacak ve 

ilç 11llkaveıe feshedildikten tı~bale g?türmek .. 'S:edıgım 0~ 1 dağ olduğu iddia olunmaktadır. kolordu Canillejas üzerine yürü - lardanberi zalim ve cebbar bir ız tığe. e er es ınanmalıdır ki netice belli olur olmaz Başvekil 
gi •ııııı- derhal b _sonra nıyoruz. ismet İnonu, bunu dıger Bu emir üzerine Belediye muha - düğü esnada komünist kıt'aların - mutlakiyetin türlü türlü tazyik - yap ı ya~ında kalmıyacaktrr, kararını verecektir 

ıı,..,a:ış edilecekti aşka tezgahlara sistemlere hürm:t ederek . yapıp sebesi keyfiyeti Ankara belediye - dan firar edenlerin adedi gitti~çe !eri altında ezilen bu memlekette, hesap ve kıtap günü gelecek. Ne f 1 . 
uığe r. yapmıyacağtnı soylememıştır. Fa- • l kt ·d· .. . • . Ekrem König kaçıp kurhılabile • ranSIZ - tafyan jhtjfafl <I r taraft .. . .. .. . . sine sormuş ve oradan Ankara Va çoga ma a 1 1• nufuz bezırganlığı Adeta hır kaide 

a Çık an Etrusk vapurun- kat İsmet Inönunun prensıplerı ve . . • . , . . . cek, ne onunla ta evveldenberi Lo dr 10 
h an arızalard k' b '!isine huzur hakkı verıldıgi ceva- Saat 16 da şehrın başlıca mahal- olmuştu. Mılletın ve devletın en n a, (A.A. ) - Salahiyet-
u ıı,., an sonra yine büyük selefinin hare atı, unun .. .. d • 6 b ' 1. 1 1 . d .. k . 1 h .. k .. .. k 1 f""ll . f 1 • 'd beraber çalışmış olabilenler ya - tar mahfellerde dün ak=m tak • .. \>apurı d k kt hını alınca Ustun aga ın ıra e erın e su une u um surme esas ı u erı ve men aat erı a eta ,... 

"aP,,-~ ar an olan Tırhan • hakkında şüphe hıra mama a - . . "d ' A d d .. il .. k kayı sıym_ı bilecekler ... ve ne de riben iki aydanberi .._.,elmilel -unun d · kada para vermıştır. te ı ı. ra a sıra a ışıt en top ses muza ereye koyuluyor ve mütea- k _ ~~,, 
0lınaınası ~ '..1'atluba muvafık dır· İddiaya göre, Ankara Valisine !erinden ve infilaklardan komü - k1ben de ecnebilere s~tıbyordu. yalnız Denu:ban ta degıl herhan- vaziyette husule gelen salaha işa -
1•sliııı al Yuzunden Almanyada Houre'n nutku verilen para, Heyeti Vekile kara- nist ocağının zaptı için surların İşte b'unun içindir ki, tarihin baş· gi devlet işinde karışık işler gör- ret edilmekte ve İspanyol mesele-
"e ., •nnıaması ·· · Kr ·d· F k t ı· t . . . 1 d b"l · müş olanlar hesapsız ve cezasız sile Fransız - İtalyan ihtilafı mus-< ••eptu V uzerıne up p . 10 (AA) L J ga- rile olup kanunı ır. a a s an- harıcınde muharebenın devam et_ angıcm a ı e Roma ımparator• L-J b"l ki 
'le n erfti · · .. arıs. · · - e our · · ..., a 1 ece erdir. Biz buna inanı- lihane bir şekilde halledildiği tak-
< ndisleri d n Şantıyelerı mu- t 

1
• de Robers Hore'un nutku bul için Heyetı Vekıle kararı ol- tiği anlaşılmakta idi. Muharebe luğu kadar vüs'at bulmuş olan Ç"' k ' 

"<Qa 1 e Tırhan va ze es n • d · k ·d· An d 1 t kü" .. 1 kii' .. 1 b "'nkö" yoruz. un ıi inkılaba inanıyo • dirde silahların tahdidi için müza-
. narı .• purunun t f d satırları yazıyor: madıgın an gayrı anunı ır . - şehrin şarkında Barraı·os CanillasJ ev e çu e çu e ugu Ak •. 

rınd Ve dıger ta fi ·· e ra ın a şu · 1 t k'l d ' h d . · • d ruz. sını düşünmek, inkıliibı kereye başlanması derpiş edilebi-
lar~e tadilat Yapm • ra barı! uze - İki nutuk, mevzularının başka- kara !bir mBıslad' eş .' e emez.. lik ve Canillejas kasabaları civarında u ut ıçıne sıgın ı. sahne değiştiren bir oyun diye leceği tahmin olunmakta i<ii. 

"''· Va . aga aş amış - l • ag·men biribirlerini tamam Hiı en e e ıyenın on sene cereyan etmekte idi Fakat yine bereket versin ki kabul etmek olur kı" Allah b'-ı" 
"af Purdakı bu t dTt ıgına r ' t kt 1 M"lk" · l ~ Salahiyettar mahfelleri Fransız-

.. ık neıicele .•. a 
1 

a mu - lamakta ve izah etmektedir. İn - icraa~~nı ~raş ırmb a a 
0

1
an. u ı- Madrid'in içinde aralarında te- b'.iyük ~nkılabımız bizi 0 mut 8 : böyle bir ruh zihniyetinden mu • t 

rus){ .
1 

r verdıgı takdirde Et .
1
. h"k. t" . Akdenizdeki va ye mufettışlerı u mese eyı de tet .. . . kiyet kabusundan kurtardı ve bı- '"afaza eylesın" . talyan ihtilafının dostane bir şe-

1. ı e hen·· gı ız u ume ının 1 d" sanud olmıyan hır çok kımseler .. kilde halledı'lebil .. .. . b 
ıtıde b•" uz Almanyada inşa ha- ziyeti muhafaza hususundaki a .. kik edecek er ır. ..d f 1. . . k 1 . .. ze maddi ve manevi inkişaflar im- Ahmet AAe-Alu ecegıne ... anı u-

d o.uunan . . --· __ mu a aa mec ısının as er erı uze- k . . tfr b . k" 111 .,11 lunmaktadırlar. 

<I aıı }(•de v ay_nı tıp vapurlar - zim ve kararı, ~er hal ve ihtimale 1939 PIAnı r ine ateş etmektedirler. anını tem~n e . , . ~ ım anlar a- En mllhı·m haber 
e taıı 'k ş e dıger eşi üzerinde karşı koyabilecek derecede muaz- . . . rasında dıkkatımızın en büyük 

< •ı edil k . İ . ) y . Saat 20.45 te bırdenbıre top, mıt "ddi k · . .. 6 ayfam ızda ''•nuz ece tır. nşaatları zam bir kuvvetin mevcudiyetini Berlın, 10 (A.A. - arı resmı .. . . . . • ve cı ısmını, temızlık mtıcade- ncr s 
eş'.niıı ~::m ol,an Kadeş ve diğer göstermiyor mu? meha.fil, dün bir Fransız gazetesin- ralyoz ve bomba seslerı ışıtılmege !~sine ve ~er tür!~ s:ıüst~ale ':.e 
ı;:Unk " P ~.ması durdurulmuştur. Petit Journal gazetesınden: de bahsolunan ve 1939 senesınde başlanmıştır. Bu sesler, şehrın mer bilhassa nufuz bezırganlığı ıle mıı- B , h f t ı k 
ları. ':lu ~enuz makineleri ve kazan- Berlin bugün artık virmi sene Almanyanın yapacağı harekata "1- kezinden gelmekte idi. Fakat bir- .'barezeye lsarfetmek olmalıdır. 1 r Q Q 1 
<lak; :rı~': konmadığı için bunlar- evvel olduğu gibi İngilterenin Al- it olan muhayyel planı, . Hayal kaç dakika sonra sükfınet avdet İnlornp yapmakta olan bir mu- R d 
k 1 adı]a\ başlangıçta ve daha manyayı gafil avladığını sÖyJiye - mahsulü iddialar> tliVP tavsif et · etmiş Ve gsiJeri teslim o!mağa da- hi! için· zaten her türlü haJ Ve Va- a yo programı 

Nev-York, 10 (A.A) - Hpre 
Belisha'nın harp halinde Fraıısa -

lya 19 fırka gönderileceğine dair o-

· et eden sesler i itilmi tir. ziyet için mühlik olan bu illet • i
lan beyanatının Münih itilabndan 
beri Avrupadan gelen el'! mühim 
haber olduğunu Nev-York Tiınes 

'llııllllı.ıll--lllllıı.ıı.-.ııııııııı1111ı1111ııııııı_,, gazetesi yazmaktadır. 
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İKİ KIZ KARDEŞ 
Yazan : Ml!azzez Tahsin 8 7 RKAND 

Anneleri öldükten sonra Naile !sade ve tatlı güzelliğine, iyi huyu
ile Naime koskocaman evde yalnız J na ve saf kalbine meclup olsalar 
kalınca, Naimenin ilk işi evin ida- da, Naime ile görüştükten sonra 
resini ablasına bırakmamak için onun güzelliğinin ve şakraklığınuı 
para çekmecesile kilerin anahtar- büyüsüne kapıldıklarını isbat et. 
!arını kendi çantasına koymak ol- miştl 

Tefrika Numara•ı. 10 

YENİ BUENOS 
Ali Naci KARACAN 

- AİRES 
Sesli sinema. sessiz sinema~ı 
nasıl ortadan silip süpürdü 1 

du. Bugüne kadar, annesinin üstle-

Hayat ve maişet derdi ile harp endişesinin mevcut Sesli sinema meydana ilk çıktı~ 
sıralarda, 1 O sene evvel sineJlla olmamasından doğan istirahat, bu insanları gıbta 

aleminde neler oluyordu? Sözde, ablasının üstünden bir rindeki himaye ve otoritesine rağ
yük kaldırmak, fakat hakikatte va- men Naime, ablasının önüne çıkan 
ziyete hakim olmak için, daha ta- kısmetleri uzaklaştırabildikten son 
ziye ziyaretleri bitmeden, henüz ra, bugün serbestçe en büyük al-

çaklığı bile irtikap etmekten çe -
kinmiyeceği tabii idi, 

Naile ilk acı günlerinın !;uhranı i
çinde, zavallı bir halde iken evin 
bazı itiyatlıınnda değişiklikler yap Naile, bütün bunları bir taraftan 

mıya, o vakte kadar annesinin ver elleri makine üzerinde bir kuş çe-

edilir, ideal bir cemiyet haline getirmiştir . 
10 sene evvel Paris'te sinema 111 f. 

"ıakar ve o ışık- leminde şöyle bir haber şayi ol- 1. 
ıarın daha ileri- muştu: Maurice Chevalier sinema-! 
sindeki nehrin ya intisap etti ve Holivut'a hare· ı 
üzerinde ya gü- ket etmek için bavullarını hazırla· · 

Buenos - Al· 
res'in inkişafı 

otuz kırk sene • 

denberi ve git

tik~ öyle baş 

diği direktifler dahilinde hareket vikliğile dolaşarak yazısını yazar
eden hizmetçiyi şaşırtacak emirler ken, uzun uzun düşündü ve bu de
vermeğe başlamıştı. fa, icabında biraz hile yapmak su-

Naile, kard<!şinin ne derece ha
ris ve kıskanç olduğunu ötedenberi 
biliyor ve annelerinin ölümünden 
sonra onun birçok pazarlıklı ve 

bayağı düşüncelere kapılacağını 

tahmin ediyordu; fakat daha içle· 
rine dü~en büyük ateşin iizeri ha

füçe küllenmeden evvel onun böy
le çirkin hareketlerde bulunacağı
nı hıç beklemiyordu. Maamafih, 

en hassas yerinaen vurulduğu hal
de, yine Naime'ye karşı bir şey 
yapmadı, onun büyük felaketini 
unutturacak kadar ev hanımlığı 

retile, saadetini müdafaaya karar 
verdL 

Akşam paydosunda, Mithatın o
dasına girdiği zaman, yüzünde 
kat'i ve azimkar bir ifade vardı. 

- Mithat Bey, bu sabahki sözle 
riniz beni birdenbire pek şaşırttı
ğı için size bir cevap verememiş • 
tim. Şimdi biraz size kendimden 

bahsetmeme müsaade edin. Ben, 
dünyada bir tek kardeşi olan bir 
klZlIIL Annemizden kalan bir ev -
den başka hiç bir servetim yoktur. 
Bu evi de, cihaz olarak Naime'ye 

döndürücü bir 

hız peyda et • 
miştir ki bu 
müddet zarfın • 
da şehri birkaç 
kere ve hemen 
hemen baştan • 

Arjantlnin na • 
kUmet merkezi 

neş batar, ya ay dı. Heyecan içinde ilave ediliyor
doğar. Burada, du: 

dünyanın bir u- Beyaz perde yalnız görülmiye
cuna asılmış bu cek, dinlenecek te! Chevalier çe· 
asma cennette vireceği ilk filminde bir İngiliz, 
Arjantin mehta- bir Fransızca iki şarkı söyliyecekti. 
bını seyretmek Artık Amerika havadislerinde ses
hiçbir tarafta gö siz filmin son günlerini yaşamakta 
rülmesi.ne im - olduğu yazılmıya başlanmıştı. A

" 

merika'da afişlerde filmlerin isml 
' görünmüyordu. Yalnız büyük harf

lerle, itina ile yazılmış şu kelime: 
Sözlü film ... İlk çıkan filmler, afiş
lerde sözlü diye ilan edilmesi ac 

{ rağmen hiç te baştanbaşa sözlü d::>
{ ğillerdi. Bazı gürültüler, köp~k 

havlamaları, düdük sesleri gibi 
şeyler işitilebiliyordu. Bu bile 
müthiş bir hayret ve alaka ile 
karşılanmakta idi. Bununla bera

vazifesine dalmasına itiraz etme-
dl Bunu, geçici bir kapris gibi te -
Jakki etmeyi daha münasip gör • 
müştü. 

vermeğe kat'iyen azmettim. l 
-- Bu sözleri bıı:ak Naile, benim 

olan Buenos-Al
res daima güzel 
leşmektedi:r. Re 
simle, şehirden 
üç manzarayı 

tesbit etınekte· 

ber, hakikaten az zamanda sesli sene daha 
• film dev adımlarile ilerledi. . . - li · eııı•Y• " param ikimize de yeter; icab eder

se kardeşin de bizimle yaşar; sen , 
sadece bana .Evet!• de. Ben sen

Ancak, gün geçtikçe Naime'nin, den bunu bekliyorum. 
yalnız eve ait işlere değil, ablası- _ Bundan maada, ben şimdilik 
nın hususi hayatına karışacak de-

sizi nişanlım olarak eve davet e -
recede ileri gitmesi, N aile'yi, kar· demiyeceğim; annemizin ölümün-
deşile kavga edecek yerde, bazı den birkaç ay sonra bunu yapar -
tedbirler almıya mecbur etti. sam, Naimeyi rencide ederim di-

Mesela, annesi sağken her hafta ye korkuyorum. 
arkadaşları cumartesi günleri onu _ Bunun da ehemmiyeti yok; 
ziyarete geldikleri halde, Naime- seni nasıl olsa burada görüyorum. 
nin. sırf kendisinin evdeki tah~k-) İstersen bir müddet için nişanlan
kümünü belli etmek maksadile, dığımızı herkesten saklı,ar!Z. 
ayni gün kendi arkadaşlarını da - Mithata karşı vazyeti bu suretle 
ve ,meğe başladığını görünce, idare ettikte nsonra, akşam eve 
kabul gününü pazara çevirdi; hiz- geldiği zaman Naime ile de konuş
metı;iyi, sözde işinden memnun tu : 
olmadığını bahane ederek, fakat _Ben birknç ay sonra evleniyo

hakikatte onun Naileye karşı olan rum Naime ... 
sadakatini kıskandığından, kovmı· _ Evleniyor musun? Bu da ne 

ya kalkışınca, ihtiyar kadını, Nai- demek? Yani buraya, baş;ma b\r 
me'ye, ablası aleyhine sözler söy - enişte mi getireceksin! Dünyada 
!emeğe teşvik etmek suretile bu e- kabul etmem; çıkar buradan gi -
mekdar kalfanın evde kalmaısnı dersiniz ... 
temin etti. - Niçin? Bu evde benim d~ 

Jir. 

Bugünkü Bu enos • Aires'in tayyareden alınmış bir resmi 

Fakat, asıl büyük diplomatlığı, hakkım yok mu? Sen evlensen ko
annesinin ölümünden altı ay son- canı buraya getirmiyecek misin? 
ra Mithat'ın onunla evlenmek iste· _ Bunu 0 zaman düşünürüm. 

diği zaman yaptı. Şimdiki halde, malCımun olsun, 
başa denecek şekilde yıkıp ye- dilen inşaat parası hakkında bir fi- kan olmıyacak derece efsanevi, Mithat, çalıştığı müessesenin sen buraya blr erkek getirdiği!I 
niden inşa etmek .Uızım gelmiş - kir edinmek için senede hususi rüya gibi bir şeydir. Asansörle muhasebe müdürü idi ve dört beş gün, evdeki hissemi satarım! işte 
tir. On seneden on seneye, metro- eşhasın yalnız otuz binden fazla çıktığınız bu taraça vazın serin, senedenberi maiyetinde çalışan bu kadar. Seni alacak zümrüt an- ' 
polün muazzam inkişafı yen• de- ev yaptığını söylemek kafi değil kışın sıcak, her mevsım aüşunu-: N aile'yi beğenir ve takdir 'ederdi. ka kuşu kimmiş bakalım? - , 
ğişikliklere lüzum gösteriyor ye midir? Şimdi, eski zamanın bir !erek yapilriııŞ soğuk ve sıcak ha-

Onun annesinin ölümünden sonra - Bizim dairede çalışan yaşlı · 
binaenaleyh on sene evvel y~pı , •- katlı İspanyol ·evleri yerinde ha- va bonılarile insana ılık bir alem-· 

yüzüne çöken' büyük yeisi, bu u - bir memur... L ğ yıkıl k ı kik uh k. ,_ · h'- ' 
7.ak ve takdirkar hissini derin bir - Güleyim bari... Seni başka 

!anların ... irço u ara yer e- · aten m teşem aşane..,r J.:Ük- de olduğu ıssinı verir. Tabiatın 

rine yeni projelerin emrettiği seliyo~ ve bu kaşanelerde yaşı - eksikliğini tamamlamak için, Ar-
sevgiye kalbetmiş, genç kıza şe(. , kim alırmış? Kırk lira aylığı olan yollar, binalar, parklar ve diğer yanlar, cidden çok Avrupa şehrin- jantinli, ta evinin d~mına çıkmak 
katle karışan hakiki bir aşkla bağ:· elli yaşında külüstür bir adam! · 

birçok büyük tesisat kuruluyordu. de. çok Avrupa zenginlerinin sü- lüzumunu hissetmiştir. 
lanmıştı. - Ne yapalım, benim de kısme- b ı · · 

Seneler ilerledikçe u değişik ik- remedikleri bir konfor hayatı Ancak e,vinin damına çıktığı 
Hiç beklemediği bu büyük saa - tim o imiş kardeşim. Sen ınşaallah !er hem daha pahalıya mal olu - içinde yüzüyor. Medeniyetin bir zamandır ki hiç olmazsa . şehrin 

det müjdesi Naile'yi çılgın bir hul- bir iyisne varırsın. yor, hem daha güçleşiyordu. Ya- eve bağışladığı nekadar istirahat taşlar haricindeki krsmıru, suyu, 
ya içinde yaşatmıştı; fakat ilk he· - TabL. yoksa, ben de bu güzel- p:lan tadilat ta gösteriyordu ki o 1 vasıtaları varsa, bunları, bir ıa· ~ bol ağacı, ufku, ·semayı görebilir. 
yPCan dakikaları geçtikten sonra, liğlmi blr kalem efendisinin titrek zamana kadar vuku bulan bütün 1 boratuarı seyreder gibi, modern Bu taraÇaıarda Arjantinlilerin 
Naime'yi hatırlayınca bu saadeti kolları arasında soldururum mu inşaat binnisbe küçük mikyas ü- Arjantin evlerinde hayretle te - tertip ettikleri •kokteyl parti. !er, 
siyah bir bulut arkasında kaybol- sandı? Aman, aklıma geldikçe yü- zerinde ve gelişi güzel vukua gel- şa etmek kabildir ve her gördü - danslı suvareler, harp ve darptan 
du. Milat gibi gerek tahsil, terbiye reğim kapanıyor; sakın nişanlımı mişti ve bu da gayet tabii idi. ğünüz tesis, ışığı, karanlığı, so- haberi olmıyan ve dünyanın gü
ve ahlak, gerekse servet bakımın- eve getirıeyimde me.. kıymetleri Çünkü kimse bu şehrin otuz sene • ğuğu, sıcağı, rütubeti, kuraklığı rültüle.ri11den .. uzak yaşıyan bir 
dan cidden kusursuz denecek olan koparırım vallahi... içinde gerek nüfusunun, gerek e- ve havanın her nevi tesiratını dü- milletin. nasıl <!ndişesiz, gamsız 
bir adamı, evine nişanlı olarak ge- Hazırladığı planın bu kadar kO: hemmiyetinin bu derece büyüye- şünerek yapılmış tertiplerle teçhiz bir hayat sürdüğünün sanki sah-
tirmek, birçok patırtılara, belki de !aylıkla tatbik edilmesi, Naile'yi bileceğini tahmin edemezdi. edilmiştir. neleridir. 
felaketlere yol açmak demekti. pek memnun etmişti. Artık rahat- B .. bil b' b k t · • • • 1 Hayat ve maişet derdinin ve ugun e, ır a ış a ınsar.ı 

- Naime, kıskançlık saikasile ça saadetine gömülebilir, düğün teshir ed.en ve her tarafı mima _ Fakat bu modern evlerde benim yarın öbür gün bir harp patlıya -
Mithata karşı ağır bir muamelede haz!rlıklarını yapabilirdi. Onun a- rinin ve servetin en yeni ve ileri en çok hoşuma giden bunların en rak bin .türlü belaya uğramak en
bulunur ve onun henüz kökleşme- lelade bir kocaya varacağını duy. telakkilerinden doğma eserlerle üst kat~arındaki camlarla çevrili ı dişesinin kat'iyyen mevcut olma
miş olan sevgisinin sarsılmasına duktan sonra, Nailenlıı yüzü bile donanmış bir şehir vücude gelmiş taraça bahçeler oldu. Zengin Ar- masından doğan istirahat, bu in
sebep olabilirdi; gülmüş. hatta ablasının öteberi ha- olmasına rağmen, hala, geceli jantinlilerin hepsi evlerinin üs - sanları, bu servet içinde, yarattık-

- Sırf bu genç adamı eblasın - zır lamasına yardım bile etmeğe gündüzlü inşaat ile boyuna yapı- tüne l:ıir taraça bahçe yapmağı lan medenijtct dekoru ile, gıpta 
dan ayırmak maksadile bazı r.,üna- 'başlamıştı. Hele, koca evin kendi- lıyor, boyuna yapılıyor, boyuna bir zaruret addederler. Bu tara - edilir, ideal bir cemiyet haline ge-
sebetsizlikler yapabilirdi; sine kalacağı haberi, onun hulya- yapılıyor! çaların camları şehrin ışıklarına tirmiştlr. (Arkası var) 

- Her zaman zengin bir izdivaç !arını kamçılıyor, ümitlerini artı- Elan dahi Bueııos-Aireste sarfe- r• " 
yapmak emelinde olduğu içni, kar- rıyordu. Dğer taraftan Naile, mi- 1 @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0- I Gözlerinizle Gördüğünüze inanamıyacaJtınız Sahne[ r 
ş•sına çıkan bu bulunmaz avı elin- tat'la her gün blı·az daha iyı anla- nın hücum ettiğini hissetti. Hele Sinema T• Jı ıiJtinin En Son Sözü Sizi Hayret Ve 
den kalçrmamak arzusile' ablası - şıyor, ona kars_ı itimadı artıyordu. . t . . t k d' h liı Dehşet le, inde Bırakacak Bir Şahe•er 

enış esının, am en ı aya ıe 

nın saadetini ayaklar altına alarak Nişanlısile müstakbel apartman muvafık, ideal bir koca olduğunu K A s ı R G A 
Mithatı kendisine çekmek için gü- !arını döşeyip süsledikten ve dü - gördüğü vakit hu·sından bütün vü-
zclliğinin ve fettanlığının bütün ğüne ait bütün hazırlıkları ikmal cudü titredi ve: 
cazibesini sarfedebilirdi. ettikten sonra nikah gününü ka - _ Eyvah, nasıl oldu da böyle bir 

N aime'nin, kendisjnden çok da
ha güzel olma~ı. onu henüz tama
mile tanımadığı ve itimat edeme
t\iği Mithata karşı da mükyakk•z 
davranmıya mecbur ediyordu. Şim 
diye kadar birçok tecrübeler, onu, 
rrkeklc>rin ba~lanıııçta kendisinin 

rarlaştırdılar. 

N aınıe, için içın gülerek, ve alay 
safirlerin Belediye dairesine giltiğı 
zaman nikiıh için davet edilen mi
safirlerin hep seçme insanlar oldu
ğunu görünce basına 81Cak bir ka-

partiyi kaçırdım 
Demekten kendisini alamadı. 
Fakat artık iş işten geçmişti; ço

cukluğundanberi en büyük bir can 
düşmanı gibi nefret eWği ve kıs
kandığı ablası, artık saadet deni -
zinde yüzüyordu. 

Eaş Rollerce : Oorothy . Lamour - John Hall 
'fıJrkçe Sözln Rllglln Halkım1z1n Rnhalça görebılmesi fçhı 

iPEK ve SARAY sinemalarında birden 
Fransızca Sözlü Nüshası Yalnız MELEK sinemasında 
Bu~iin şaat 12 45 ,-e ı 30 da tenzflatlı matineler. (Dikkat tenzilatlı 

bllellı>r sanı IAm 2 3? A kadar \•erlUr.) Filme llAve olarak: 1. MllU 
Şefimiz lSMET l1'0NO Ünlver.ltedc. 2. B•lkan Antantı. 3. Y•nl 

lngiliz ı:.:f'ffrf AnkarAda. 4. Jurnal 

Warner Bro; şirketi -zaten sesli skıue~a yerın_ı sdes :~nçok şö~re: 
. • 1 b 1 k ara ve peşın en .. bÖ'' 
fılmde ılk adım ar, ~ ş t ette . a- r!, isimleri sürükllyerek bus ~ 
tılmıştı- Sesli film vucude getır· b' k tıldı d ha doğrul~ 

k 1 h. ti d" ır enara a , a 
mek için mü emme teç ıza ı or- ih k t 
d

.. .. t"d .1 la ·r e arışı. uncu s u yosunu mı yon rc.ı 

frank sarfederek kuruyordu. Artık 
sessiz sinema son nefesini vermek 
üzere idi. 

İlk mükemmel sesli, şarkılı film 
olarak Al Jolson'un .caz şarkıcısı. 
nı zikredebiliriz. Bu film sinema
larda gösterildiği zaman kendin
den evvel gösterilen bütün öbtiı· 

filmlerin rekorunu kırmış, sahiple
rine en büyük hasılatı getirmiş, si
nema aleminde bir hadise yapmış
tı. 

1928 senesine doğru Holivut tam 
iki yüz sesli film vücude getirmi~ 
bulunuyordu. 

Binlerec salona sesli makineler 
yerleştirilmişti. Bütün şirketler, 

yeni ve güııel sesli filmler hazırla
mak için biribirlerile yarışa gir
mişlerdi. Sesli sinema yüzünden 
birçok meşhur gözde artistlerin 
birdenbire sönüp gittikleri ve yer
lerine başka yeni isimlerin geçtik

' !eri görülüyordu ve aradan bir iki 

• •• crfJf * On sene evvel Gar)' 11ıı~1 

~e!l<l daha güzclc'li, fakat Jllr~' 
d.,ğ]di. Cole1'!l M., ırJ'le b~ol
•·<'"irdiği filmin afi~lerindc rPf 

Moore ismi büyük, GraY Crılµı' 
ismi ise küçük harflerle Y 
yordu. ,j 

Enteresan birkaç not: O~eJil~ 
evvel sesli sinema yeni ke; r"'' ~ 
ği sırada, şimdi binlerce haY 9ıı~· 
lan bazı meşhur yıldızlar ııe 
d 'dil ? ' eı er. Jıi 

İt Joan Crawfor.:I ıl~ poug ~l 
oifl,ınun evleneceği r;vayel~ı~~ 
vut'un en mühim lledık"d 
dan !;irini teşkil ediyordu· 1 ,r 1 . 

+: Ginger Rogers o sırad~ i;ı:' 
şınila idi. Ve hiçte L;,yu~ ııır.0~; 
hali olduğu ümidini verJ11

1
Y ,eri 

* Daniel~ieuı<, be'
1

1iir 
deniz banyosu almak için· 58 

ye çıkan küçücük bir ıozd~ 

Ar1ı-.t: restmlerl 

~IMO]lj :s1MON her zamanki güzclliiile 



il - Mart 931 

Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

\'azan: M. Sami Karayel No. 10 

ekirdağlı Sarı Hafız 

ıı,;;- Burada pehlivan kahvesi var 

t'o\is· 
tı • sarıklı, cübbeli karayağız 
YaJı 

b;. 't seyrek sakallı genç hocayı 
ve~ ~n a.5ağıya süzdü. Onu nalbant 
~!ii~~tyehlivanlara muska yazan 

. fi çu bir hoca zannederek: 
\ n k oeam, ne yapacaksın pehli
lıı•d· ahvesini? .. Hiç Selaniğe gel

' ın nı·• ~un• ı. Buralara bilmiyor mu-
;·~ııa··· Iiem nerelisin sen? .. Ne ış 

tsm? 
Bir al 

~al ay sorgu, sual karşısında 
"aııan M:uınin hoca hangisine ce

Vere ... · b cegını şaşırmıstı. Mahcup 
ır haid ·· ·· dan e onune baktL Dudaklann-

Şu sözler döküldü 

P:liB~n pehlivan un ... 
Sofı 8

• h~yretlere düşmi.ıştü. Genç 
"'• •yı hı!: te pehlivana benzete
"'''llırt· y ti § 1· a! .. diyerek Beyazkule 

Hatta; ben bile yanımda oturan 
meşhur Filibeli Kara Ahmede sor· 
dum. Bilmiyorum, dedi. 

Sarı Hafız'ın yine tahammiiFı 
kalmamıştı. Deli Murad'ın lafını 

kesti ve: 

dum, dedin ... 

!ll:DAll 

ispanyanın bir parçası 

KATALONYA 

SAYFA ~ 

tnı;Uz Kral ve Kraliçesi yakında Kanada'ya rldecekler. Resim de Kral ve Kraliçe ceçenlerde 
yapı lan büvilk dini merasimde görillil yor. 

Şapka modası bor (Ün deiişlyor. Kuşlu şapkalardan IOllH tim•I .. reslnı•e ırörillet1 
tUl ppluWır çok mo4a oı•u 

ıat nralnne ye başladı .• Resim tayyareler• kar şı maskelenmiş bir Japoa 
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DİLBER ASPASYA Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Yazan: M. Ra•im ÖZGEN Tefrika Numarası: 11 -Ankara 
Aspasya hülyasından Akropol, gölgelerinden 
sıyrıldığı zaman ayıldı, gözleri karşısında beliren 
geminin çirkinleşen manzaralarını kucakladı .. 

~Türkiye Radyosu Radyosu 

Pır©gır©lm 

DALGA UZUNLUGU \ 
14 Mart Salı yetlerinden memnuniyet duy

makla beraber, lbahtiyarlığının 
11 Mart Cumartesi ------asıl derin zevkini, müsabakayı, 1639 m. 183 Kcs./120 Kw. Saat 12.30 Program 

Saat 13.30 Program. pi 
~l:~:du~ir zaferle kazanmasından Sa~t 12.35 Müzik (Çigan vesai - T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. ~::: ~~:~~ ~~~le~~;i~~a~ a;ar 

Lesbos,tan Atinaya kadar süren re - Pl.) T A p 31 70 9465 K / 20 K · t 1 .. h b 1 ri 
Saat 14 Memleket oaat a'yarı a- . . . 

1 
m. CS. W. 8Jans, me eoro OJı a ere · •zİ 

seyahatin tadını arttıran diğer bir 0 

' Saat 13.15 Müzik (Dans ınu • 
amil de vardı: Lesbos müsabaka- jans meteoroloji haberleri. ' · Pl.). d 
sında ikinciliği kazanan dilber ve Saat 14.10 Türk müziği (Fasıl Andante, 2 - Kalman • Çardaş ı Saat 13.45 _ 14 Konuşma (J{• 

1 

müstesna bir kız, Targeli'de Atina- heyeti). Çalanlar: Vecihe. Ruşen prensesi operetinden potpuri. 13 Mart Pazartesi saati). 
nın cazibesile, Aspasya ile Frini'se Ferit Kam, Cevdet Kozan. Oku - Saat 13.00 Memleket saat ayarı. 1 Saat 18.30 Program. ]" 
iltihak etmişti. O da, istikbalini, yan: Melek Tokgöz. ajans, meteoroloji haberleri. Saat 12.30 Program. Saat 18.35 Müzik (Senfonik P' 
orada aramıya gidiyordu. Saat 14.10 • 15.30 Müzik (Caz - Saat 13.15 Müzik (Küçük orkes- · Saat 12,35 Türk müziği _ Pi. ılar). . ı)' 

Bu, emelde müşterek üç yolcu, band • Pi.) tra · Şef: N~cıp Aşkın(.3 - Sor - Saat 13.00 memleket saat ayarı, Saat 19.00 Konuşma 'filr~ 
-- Milet'ten, oranın tüccar eşyasile ı Saat 17.30 Program. ge - Kaı evınde ışıklar vals, 4 -:- ajans, meteoroloji haberleri. postası). 81 

gelen ve Lesbos'tan şarap, incir, Saat 17.35 Müzik (Dans saati Munkel .- Barbele polk2., 5 - Frı- Saat 13.15 _ 14 Müzik (Karışık Saat 19.15 Türk müziği (l!e~ 
zeytin ve zeytin yağı ve buğday Pi.) es - Leıyaner asker vals, 6 - program _ Pi.) musikisi • Tanburacı Osman P 
yükliyen yelkenli gemide, bir kö - Frick - Ren kıyılarında ben evim- livan) 
şeye sıg"ındılar,· biribirini anlıyarak ' PERİKLES'in yarını heykeli Saat 18.15 Türk muzıgı (Fasıl deyim. Moledi. 7 - Trapp • Fu- SSaat 1188.330 PMr~gram(.D . (J{af.şı 

heyeti - Celal Tokses ve arkadaş - . _ .. . 
1 

aat . 5 uzik ans müziği Saat l9.35 Türk müzığl ,r 
konuşmakla ve tatlı hulyalanna Yine bu mabedde, Neptün'ün, ıı - Sanın etrafında muzik sese - l) program • Hakkı Derman ve 

SOKRAT'm ölümü 
dalmakla vakit geçirdiler ve böy- çapası ile yerden fışkırttığı tuzlu !arı.) ri - Fantezi. - PSaat 19.00 Konuşma (Doktorun kadaşları). · 
lece seyahat yorgunluğunu hisset- su çeşmesi vardı. Saat 19 Konuşma (Dış politika Saat 13.50 Türk müziği. Çalan - t') Saat 20.00 Ajans, ıneıeoroloi 

Aspasya, gözlerini saran hayali- &etmeden Atinaya yaklaştılar. Akropol'deki Pandros mabedin- a ıse erı · .. .. .,. lar: Vecihe, Ruşen Ka.m. Cevdet Saat 19.15 Türk müziği ( Halk haberleri, ziraat bors~sı. (!lal· 

1 

h 'd' ı ') saa ı . ) 

ne okadar dalmıştı, ki yelkenli ge- . . . . * . de de, Minerva'nm denizler ilôhı Sa.at. 19.15 Turk muzıgı (Halk Kozan. Okuyan: .Necmı Rıza, 1 -:- musikisinden seçilmiş melodHer). Saat 20.15 Türk mıızoğl. Ç~ 
minin, Pire limanına yaklaşmakta Şımdıki .Atma, Atık ovasını~ or- ıue mücadelesi esnasında yarattıi;ı musikısı) . Orta Anadolu koşma ve Osmen .Bey - Nihavent peşrevı, Sadi Yaver Ataman. Iar: Vecihe. Reşat Erer, CeV 

0 
olduğunun farkında bile değildi. tasında Likabet dağının etegınde zeytin ağacı muhafaza ediliyordu. türküleri. ~az ş~iri Sivaslı aşık 2 --:- Arıf Bey - B~n bu.yi ve~a bek- Saat 19.35 Türk müziği (Saz e _ Kozan, Kemal Niyazi Seyhull· 0~ * ve Akropol kayalığının şimalinde- 1 * Veysel ve Ibrahım. lerıken .. 3 - Nun .Halil - Bır gon- serleri, taksim ve oyun havalan). k'.",'yanlar: Sadi Hoş.ses, Melek 1" , 

O, Lesbos fahişeler mektebinde, , dir. Eski Atin~, Akropol'un cen~p Aspasya, hulyasının dalgınlığın- Saat 19.30 Türk !11üziği. Çalan _ caı te:dir. 4 - Arıf Bey - Saçları- \lakkı Derman, Eşref Kadri, Ha _ goz. ı - Osman Bey - Saba ~ 
ne kadar sevgi ve alaka ile karşı· ve şarkında İlissus Rmağının iki dan, Akropol gölgelerinden sıyrıl- !ar: Vecihe, Ruşen Feci'. Kam, Cev ~a b.aglan'.'11, 5 - Arıf Bey - Şarap san Gür, Hamdi Tekay, Basri t)f. revi, 2 - l:>ed~ - ~aba şarlı~ • 

0 !andığını, gene ogünkü heyecanı- tarafında ve birçok tepelerin üze- dığı zaman ayıldı. Gözleri, karşı - ıret Kozan. Mes'ud Cemıl. Okuyan: ıç gulfemınde. 6 - Yusuf paşa - !er -eyle gel bülbullerı. 3 - }lusn ;ır 
nı duyarak hatırlıyordu. Muallim- rinde bulunuyordu. sında beliren ve geminin her ham- N · Hal'l p 1 Saz semaisi. · . · ! fendi - Bestenıgar şarkı - Çok ı 
ler, talebeler, onun güzellik, zekA Bu tepelerin isimleri şöyle idi : lesinin sonunda daha ziyade çizgi- urı 1 

oyraz. - ·B······:· - Saat 14,20 - 14.30 Müzik (Neş'e- beSlaa~ 20:00 At ıboans, metlef~rot)lojt ha medi. 4 _ Tanburl Mustala - 6• 
Ar · Pn'k M" p · 1 1 Zavil peşrev;, 2 - Faik eym - r erı zıraa rsası ıa rı•" ve bilgi, cerbezesinin Lesbos mek eopaı, ı s, uze, erı epe e- !eşen manzaraları, büyük bir işti- . , . .. . Ji plaklar). ' .. .. . . · esmere gönül verdim. 5 - ,. .. 

tebine kadar erişen şöhretinin te- ri ... Buraları, bugün, yalnız hara- yakla kucakladı. Zavil karı : Yakdı canu bezmL Saat 17 30 Program. ı Saat 20.15 Türk muzıği. Beste • Erer _ Taksim. 6 _ S Kayııııl' 
siri altında bulundukları için, onun belerle dolu yerlerdir. O, Propile'yi, Partenon'u .. altın Güfte Nedimin. 3 - Haşim Beyin- Saat 1i.35 Müzik (Pazar çayı). k°: cLemi~ nin 70 inci doğu~ yılı .Şevkefza şarkı • Durup ta bir~ 
gelişini, coşkun bir sevinçle kar- Akropol, Yunanca , Yüksek şe - ve fil dişinden olan Minerva hey- Zavil Şarkı: İstersen gel gidelim. Saat 18.15 Konuşma ( Çocuk sa- munasebetile eserlerınden IDW"~- kışın. 7 _ Şait dede _ ŞevııeJt 
şılamışlardı. Sonra, o, bütün şehir hir• manasına gelen iki kelimeden kelini görmüyordu. Bunlar, ancak, 4 - Dedenin - Mahur şarkı: Gö - ati). 'kep prograpı. Çalanlar: Vecihe saz semaisi, 8 _ Khım u~ · J( . 
halkını, müsabaka gününe kadar, mürekkep bir isimdir. Eskiden her verdiği ilham ile daha sonraları, nü! adlı bülbülüm var. 5 - ...... - Saat 18.45 Müzik (Pazar çayı Deryadil, Reşat Erer, Refik ve Fa- değil. 9 _ Rahmi Bey _ .Bir sil1

1 

büyük bir tecessüs ve merak için- Yunan şehrinde, böyle •Yüksek Perikles ile Fidyas taraflarıİıdan Köçekçe türküler. devamı). hire Fersan, Ruşen Kam, Cevdet tarap ıo _ Muhlis Sabatıattl~ ~ 
de arkasından sürüklemişti. Her şehir• denilen bir kale vardı. Bu- yaptırılınışlardı. Öyle iken, tepe - Saat 20 Ajans meteoroloji ha - Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl Ko~an, Cevdet Çağla, Kemal Ni r Bahar geldi. ıı _ ......... - ssı' 
evde, her yerde günün mevzuu, o rada, mabedler, resmi evrak depo- !erdeki binalar, mabedler, ağaç - berleri, ziraat borsası (fiat). heyeti(. Safiye Tekay ve Tahsin yazı Seyhu:ı. Okuyanlar: Ankara maisi. rı 
olınuştu. Adanın zenginleri, kibar- ları, devlet hazinesi, mühim me- tan Minerva heykeli ve diğer ara- Saat 20.15 Temsil (Füzuli gece- Karakuşun iştirakile. IRa)dy::u ~e oku~uc~l:rı C (K~1- Saat 21.00 Memleket saat AY' 1 
ları, ona .serbest 21'kadaş• lık tek- bani, düşman taarruzlarına k;ıırşı 1zi oymaları .. sonra daha yakında si). Tertip eden: İbrahim Delide- Saat 20.00 Ajans, meteoroloji ro · are. e en: eS'.~ .. emı · Saat 21 .

00 
Konuşma (lluk'ııl< 1 

lif ediyorlar .. Meşhur kumandan- emniyet altında bulundurulurdu. ı Pire limanına kadar uzanan surlar . T .1 Ank d k" haberleri 1 - Karcıgar şarkı - Husnune et -
nız. emsı e ara ra yosu .. u - · .. .. .• . arma. 2 _ U arkı _ Sı' ah mi yayma kurumu). 

danlar ve devlet adamları, Onun- Atina Akropolü, Aeropaj tepesi- varoş ve sahil, onun hafızasında, me okuyucuları Mes'ut Cemılın i- Saat 20.15 Turk muzıgı. Çalan • Yb ul . 
3 

Bşşak tş b Y Saat 
2115 

E b t hvılal. ~· 
la yaşamıya can atarak, önüne, ne bitişikti ve eski zamanda, bu - yakın tarihten açılan bir canlı yap- . F R K e r erın. - aya ıara an - şar- · s am, a 

daresinde iştirak edecektir. !ar: Refık ersan, uşen am, kı _ Bakasız hüsnün. 4 _ Karcı - biye - nukut boısası (fiut). 
bütün ihtişamlannı, debdebeleri- rası, mühim bir rol oynadı. Bura- raktı. • I Cevdet Xozan, Okuyanlar: Sema- 11· 
ni yayıyorlardı. nın ilk ismi, müessis .Kekropis• in <Arkası var) Saat 21.15 Memleket saat ayarı. Ö K d ğar şarkı - Çeşmanı o mehveşin Saat 21 .25 Neş'elı plakla• 

hat zdenses, Mahmut arın aş, • . .. . rlı''s 
Aspasya, bütün bu parlak vaad- ismine izafetle cKekropya• diye Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam- _ P . 2 _ F . eladır. 5 - Hıcaz ş;ırkı • Sorulma· Saat 21.30 Muzık (Radyo 0 ... ı 

T E Ş E K K O R 
1 _ ......... eşrevı, aız , . 

6 
F hf Ş f Pr . 1 O•· 

lara, bütün bu göz kamaştıran tek- yadedilirdi. Onun başlıca dikkati biye - nukut borsası (fiat). K H" k B"k sın bana ye sım. - era eza trası - e : aetorıus). - ..,, 
apancı • uzzam şar ı - u - . 1 . d" M B 1 .. · · ) TaJll"" 

liflere, yalnız tebessümle ve hazan celbedıiın yerleri: Propile, bunıa Merhum Şair Melı,met Akif Saat 21.25 Folklor saati (Halk lüm büklüm, 3 _ Arif Bey _ Kür- şarkı - . Dm endı başım un g~e. r~ - etti : a et suıtı. a. 2 
da teşekkürle mukabele etmiş, sağında denize hiıkinı cZafer ma- h . . h Ar'f H 'k musikimiz ve Garp musiki tekni _ d'J' Ş k Dil . 4 7 - Hıcazkar şarkı • Pembelikle rın, b) Menuetto. c) Gıgue. .« 

. d . .. elll§ıresı ve mer um ı ı - ı ı ar ı - şer mı şanına. - . . 1 . . 8 Nih t Anto . v· ld' C ft g!!P' 
müsabakayı kazanmaktan başka bedı., karşısın a ve tepenın us· Çob .. 1 . N . . ği) Halil Bedi Yönetgen Sadi Ya- C t H k' d d k ımtızaç e mış tenın, - aven nıo ıva ı: once o .0 
b'••ey "''""'nma~'"'' t'" d b d p met anog u eşı urıye, Arıf · • ıvan us a - er ım e var ır aş k B" .. 1 k dı J . .. 3 N 2. Ad&f 
~~ u .... u ~·....-- un e eyaz mermer en • arte. H'km kız H 1 1 d dı F . ver A laman Cemaı Reşit . il' 5 R fik F Bır· şar ı - ın gu ç1 arır m sana, so mınor, op. , r. 10 . · ı et ı a e , ama eyzı ' · ıpt ası. - e ersan - het 
Ohhh.. Korenı mektebinden, non•, bunun da solunda yme be - ı ·-lan ·ı, .. . K- il Çoba ğ S 1 22 H ft lık 1 k 1 , 6 G"J' 9 - Rast şarkı - Yokmu cana, tpiccato - Allegro - Lari J p 

rd h . h' . ...., gı yegenı am e no - aa a a pos a u usu. ·neşe yarat. - ......... - u ızar k S 'b' 
11 

H "•Jl o 
Milet'den gelen ve bilhassa Les- yaz merme en ve şe rın amıye-

1 
S 1 22 30 M" 'k (K" ük k .. . d .1 . 10 - Rast şar ı - azın gı ı. - Allegro. 3 - J. aydn· .,.. d 

bos fahişeler mektebinden yetişe11. si olan Erekteiyon'a izafetle vücu- u, merhum Arif Hikmet Çobanoğ- aa · uzı uç or es- şarkı - Gözlerım e~ ~1 mJ~· Mahur saz semaisi. do mlııör Nr. 95. a) Allegro ıııo 
en güzel, en mümtaz kızların işti- de getirilıni§ olan büyük mabedi !unun cenaze merasımme iştirak , tra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Koch- 7 - ......... Huseynı şar • e • 1 k fı rato b) A d t c) Menueııo f 

teşkl·ı eden bın' . Neptü'n'e, dig"en· eden akraba ve dostları en samimi mann - Her zaman ıçın dost tap dalgın. 8 - S. Pınar - Kürdili Saat 21 ·00 Meme et saat yan: Tr" ' ) FinnalanVeıv.' ace • _ c. 
rak ettiği bu emsalsiz müsabaka- teşekkürle.ri 0:1nar, merhumun u- G" şarkı - Ellerine kimler yakdı kına- Saat 2l.OO Konuşma (Tayyarecı 10' ç ' ' " (4 !P 
da, edebiyat, tarih, hitabet, musi- Minerva Polya'da ait iki ibadetha· (Marş). 2 - Blume - uneşte .. .

1
. kon.,.,•yor) Malıp' iero: Dört invansyOJI _,,, 

zun zaman süren hastalığından yı, 9 - Rakım - Kurdı ı şarkı - -.- · . aıi.,... 
ki, idman, bilhassa güzellik ve şe- ne idi. (Vals). 3 - Thaler - Kukuk pol - . h ' k' . 10 2115 Esh tahvil•t lı:ambi _ venzıonl). a) Allegro gt c 

f ölümüne kadar kendisine ve aile- Demedım ona ıç ımsın. - ~ · am, ~ • .;nso, 
re ve inıtiyaz büyük mük.İlfatını Propile, Perikles tarafın - ka. 4 - Vollgraf - Kalbim aşk.la _ Saz Mmaisi yo _ nukut borsası (fiat). legglero, b) Allegro gnı..- • 
kazandı.ğı kit a1kı.ş ğn ğı d t lın zarif bir def- sine hiçbir yardımı esirgemiyen • . ......... ~ . And te ) All festosO· " 

va sa a an yapın ış •İstanbul Kasaplar Şirketi Reisi ve doldu (Agır vals). 5 - Bızet - Saat 21 00 Memleket saat ayarı Saat 21.30 Müzik (Küçük orkes- an ' ç egro yeuıt 
içinde kulakları uğuldadığı ve he- !izdi. Buıaya, dolambaçlı bir · · . Manıel Poot: , Uverture jO 
yecanından kendinden geçtiği za- keçi yolu takip edilerek gidi _ erkanına sonsuz minnettarlıkları- Arlezyen süiti No. 1. a) Prelude. Saat 21.00 Neş'eli plaklar - R. tra - Şef: Necıp Aşkın) 1 - Gent- (Şe tÜ ) 
man duyduğu zevk ne büyük bah- lirdi. Propile, altı büyük sütun üs- nı arzederler. b) Menuetto. c) Adagietto. d) Ca- Saat 21.10 Müzik (Riyaseticüm- ner - Bana daima söyle (ağır Sn ;";; 50r ·M .. 'k coııeretl'r 
tiyarlıktı! tünde yükseliyordu ve beyaz mer- rillon. hur Bandosu - Şef İhsan Künçer). vals). 2 - Paul ~incke - Olur. O- Pi. •a · uzı 

o, Lesbos'da bir müddet daha mer külçelerinden tavanları var _ HALKEVLERINDE Saat 23 Müzik (Cazbant - Pi). ı _ Brun - Küçük geçit resmi l~,'· O~ur.:.3 - Fischer • 1 - Tatil Saat 23.45 _ 24 Son ajans bBııt!' 
kalınası için edilen ricalara, yeni- dı Beşiktaş Halkevinden: Saat 23 45 - 24 Son ajans haber· (Marş). 2 - Pares - Menuet - Cap gunlerı suıt, l - İşte dağlar, 2 - Bek 1 . ki 

· • • le ·ım· b' t d"f 3 S 1 en Vt! yarın program. 
den etrafını saran ve kendisine Erekteiyon mabedinde, meşhur Evimiz halk dershaneleri lise !eri ve yarınki pro~am. rice, 3 - Beethoven - Egmont (u· .. nı ıy_en ır esa u • - _u ann 
servetlerini, hatta hayatlarını fe- heykeltraş Fidyas"ın altından ve fil · kısmı Matematik öğretmeni Sa- vertür), 4 - Louis Aubert - Kısa sukÜnetı, 4 • Avdet. 4 - Kunne • ı b 
da edeceklerini ilan eden peres- dişinden yaptığı muazzam ilahe' dettin Tuğrul tarafından 14/3/939 [ süit: a) Menuet. b) Ninni, c) Bale ~e - Mai elbiseli he~şireler opere- 15 Mart Çarşam B 
tişkarlara iltifat etmeden, Ati- heykeli vardı. Bu heykel 0 kadar Salı günü saat 17 de Evimiz kon _ 12 Mart Pazar müziği, 5 - Loui.ıky - KorsakO'W- imden marş - Ar. Final. 5 - Gru- , __________ __....,,,. 
na'ya h2 ekcı edecek olan gemiye yüksekti, ki Minerva'nın mızrağı- ferans salonunda yalnız lise lale • An tar (Senfonik parça)· 3 üncü naw - Bertin ve Viyana valsi. Saat 12.30 Program. 
bindiği gün, ne kadar hararetli ve nın demiri ve serpuşunun tepeli- beterine (Matematik kültür ve na- Saat 12.30 Program. kısım. Saat 22·30 Müzik (Opera arya - Saat 12.35 Türk miiziği - J'l. ,,, 
coşkun bir teş'yie mazhar olmuş- ği, Atinadan beş fersah uzakta bu sıl mesele halledilir) mevzuları ü- Saat 12.3R .Müzik (Küçük or - Saat 22 Anadolu ajansı ,Spor !arı - PJ.). Saat 13.00 Memleket $3at sY~,) 
tu! lunan Sünyom burnundan görüle- zerinde ilınl bir konferans verile- kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - servisi). Saat 23.00 Müzik (Cazbant • -~ı· 

Dilber kız, bütün bu mazhari- biliyordu. cektir. Künneke - Raksan süitten Blö Saat 22.10 Müzik (Cazbant -Pi.) Pl.). CLutfen karşı sayfaya~ 
~=================================== 

46 
Çünkü, sen de herkes gibi onu 1 bitirirken içini çekerek: 

benim vurduğuma eminsin... - Tuhaf şey, dedi, Yusufun se-
Kapı açıldı, Ferda heme? sustu. vinmesi lazımdı. Çünkü bu ne 1.a

Gelen hademe kadındı. Ibrahim mandanberi düşündüğü birşeydi. 
Lfıtfinin geldiğini söyledi. En büyük arzusu tahsilini Avru-

Avukat içeri yalancı bir neşe ile pa'da bitirmekti. Müsabakaya da
girdi, oturdu. Hep şuradan, bura- hil olduğu zamanki heyecanını hiç 
dan bahsediver, asıl meseley e, unutmuyorum. Kaç geceler ·Aca
mahkeme işıne lıiç temas etmiyor- ba muvaffak oldum mu. diye uyu
du. Ferda ile Hacer de kabil oldu- mamı.ştı. Halbuki giderken onu 
ğu kadar tat.ii görünmiye gayret çok perişan ve muztarip gördüm. 
ediyorlardı. Bira2 evvelki konuş- . Karısına baktı: •Öyle değil mi 

Hacer?» 
malarını unutmuş gibi idiler. 

Bir aralık İbrahim Lfıtfi karısı
La döndii. Gülümsedi: 

- Ferda'ya Yusuf'un selamları
nı söy !edin mi? 

Genç kadın, başını .Evet. de
mek ister gibi eğdi. İbrahinı Lfıtfi 
Ferdaya kardeşini nasıl yolcu et
tiklerini anlatmıya başladı. Sözünü 

Genç kadın dudağını bükmüştü: 
- Tabii ilk ayrılışı bu. Yusuf 

belli etmiyor amma çok içli çocuk .. 
Ayrılık ne de olsa güzel birşey de
ğil... Sonra. 

Genç kadın Ferda"nın yüzüne 
korkak bir bakış fırlatarak ilave 
etti: 

- Yusuf, Ferdaya da çok sıkıl· 

dı.Garda birkaç kere bana bu üzün !ursa olsun, konkura iştirak etmek 
tüşünü söyledi. •Uğursuz bir gün
de yola çıkıyorum yenge, fakat in
şallah ferah haberini orada alaca
ğım .. diyordu. 

istiyorum. 
Hacerle İbrahim Liıtfi bakıştı · 

!ar. Karı kocanın yüzü acı bir ma
na ile gölgelenmişti. Aralarında u
zun bir sükiıt oldu. Üçü de ayrı ay-Ferda yavaşça mırıldandı: 

Y fi k d · · ld - . rı düşüncelere dalmıslardı. Ferda, - usu a ar eşınız o ugu ı- • • · 
çin iftihar etmelisiniz enişte. 0 ka- artık mahkum olacaeını daha.~~-
d d .... t fak' · k' vetle hissediyor, duyduğu buyük ar urus ve ve ar ınsan ı... ı . . 

İbrahim Lfıtfi gülümsedi. Hacer k:dere resmın ~ademıye. kabul e-
kö•ede d .. 1 bakı d dılıp edilmıyecegını duşunmekten , ur:ın şova eye yor u. • .. .. .. . . 
Kocası da başını çevirdi. Ferda ka- dogan uzucu bır endışe de karışı-
rı kocanın şövalye baktığını gö - \yor. Onun ıztırabını fazlalaştıran 
rünce dudaklarını ısırdı. Gene on- şeylerden biri de, kımseye sorama
ların resmi göstermesi için israr dığı bfr sual.di.: cAcaba Akif C~ma01 etmelerinden korkuyordu. İbrahim ı tamamıİbyle ıyı 01'.,"uş mubyduk .. b' 
Liıtfi ile Hacerin gözlerinde gi2li- sırada. . rahim Lutfi de aş a ~ 
yemedikleri bir merak vardı. Ha. azap ıçınde bunalıyordu: Haceı, 
cer gözleri hep ayni noktada ya- ı Ferda'nın defterini okumuş ve i-
va;ca: çinde son hadiselerle aliıkadar tek 

- . . . . _ bir satıra tesadüf etmediğini söy-
- Senın esrarengız resım bıttı 1 · t ' G k d v dı 
'? d d' 1 emış ı. enç ız a • urma m. 

mı. e ı. b k b .. 1 . d deyip aş a irşey soy emıyor u. 
Ferda ~oraki bir tebessümle ce- Peki mahkemede ne yapacaktı? 0-

vap verdı: lnu müdafaa için ne söyliyecekti? 
- Bitti. Dün Kerim Namığa be- Zaten kendisi ne söylese ağzından 

ni gelip görmesi için haber yolla-
1 
vaziyeti aydınlatacak bir tek keli· 

dım. Hocamla konwıacağım, baka- ime çıkarmadığı için Ferda'nın 
lım bir çaresini bulacalı mı? Ne 0 • j mahkfım olınııaı muhakkak gibiy· 

di. Bunu gayet iyi biliyor, fakat 
karısına, kayın validesine üzülme
meleri için söylemiyordu. Genç kız 
mahkiım olunca içlerine yeni ka
rıştığı bu temiz, şerefli ailenin uğ· 
rıyacağı büyük elemi, sarsıntıyı 

düşündükçe büyük bir keder için
de kalıyordu. Köşedeki şövaleye 

bala dalgın dalgın bakan Hacerin 
de aklından başka şeyler geçiyor· 
du. Genç kadın. kendi kendine me
rakla soruyordu: .Ferda niçin res
mi bize göstermiyor?• 

Uçü de böyle düşünceye dalmış 
sükut ederlerken kapı aralandı. 

Hademe kndın başını uzatarak: 
. Bir ziyaretçi var.. dedi. Ferda, 
gözleri parlıyarak; .Hocamdır. di
yerek ayağa kalkmıştı. Hacerle İb
rahim Liıtfi de kalktılar .• Biz gide
lim, sizin konuşacaklarınız vardır• 

dediler. Ferda. hayretle onlara ba

karak: ·Gizli bir şey konuşmıyaca 

ğız ki!• dedi. Fakat Hacer: cAnnem 

evde yalnız. hem senden haber 

bekler> deyince kaimaları için ıs

rar etmedi. 

Kan koca, Ferda ile vedalaştılar. 

Kapıdan çıkarlarken genç kız ar- - Evet ben.. fı' 
kalanndan mtti. Titremesini sakla- Eşikte bir erkek dııruyordV· .. ,o• 

b" ... ıır 

yamadığı bir sesle: kat bu genç kızın beklPdig.• jı.J<ıl 
- Gene beklerim, dedi, beni yal. retçi, Kerim Namık d~ıtıJcfı. 

ruz bırakmayın çok... CemaldL ııır 
1 . bil . .. !il< b• brahim Lfıtfi •• Tabiı, ta · • di- Ressamın esmer yuzu .. . rd~· 

yordu. Hacer birdenbire geri dön· ta farkedilecek kadar sozl!'l çet·· 
müştü. Onu kucaklıyarak saçların- Koyu mavi gözleri bu esil'''\ ~.i· 
dan öptü: .Kabil olsa her gün ge- rede daha büyük, daha parl• ,,ı· 
leceğim yavrucuğum, dedi. Yalnız rünüyordu. Genç kızın ycriııd~ giit' 
sen çok üzme kendini olur mu? lanır gibi olduğu kahve reJlgı 1ıc 

Yre 
Her şey geçer .. buradan hep bera- leri, çılgın bir heyecaıı ve hB "r~P' 
ber çıkacağız inşaallah.... açılmış kendisine bakCığJ1'11 g~cs ' 

.. Ferd~'n1:'1 ~özleri ıslanmıştı. Yü- ce dudaklarında acı bir ı: ;çeri 
zunde umıtsız, acı bır mana vardı. süm kıvrıldı. Ağır adımJarl ·ıeP 
Hacer kirpiklerinin ucuna topla- girdi. Hayretle kendilerini sıı -c• 

1 .. t k · · h ..,av•l nan yaş arı gos ermeme ıçın e- .hademe kadının yüzüne " 
men başını çevirdi. Kocasının ko- kapıyı kapadı or• 

. kt . ~ !una gırerek dışarı çı 1• İçeri girer girmez hemen .nı· 
Onlar çıktıktan birkaç dakika da duran iskemlelerden birioC l "t' 

sonra kapı açıldı. Ferda ayakta gü- b' h k ti turmııştıı. oo . gun ır are e e o ·d~· 
!ümsemiye çalışarak Kerım Namı- . l baiul'o' .. ~ 
ğın içeriye girmesini bekledi. Fa- len bulanık, bulanı t tu 5ör~ 
k t b . d b' .. 1 . b" "'d" b'. Yüzü bembeyaz olmuş · a ır en ıre goz erı uyu u, u~ 

yüdü. Etrafında dayanacak bir yer bir sesle mırıldandı: :J{urtııl· 
aradı. Dudakları titriyerek açıldı: - Evet ben, gene be~· ıe ııı~· 

S. - ı mak için öldürmek isteyıp - ız, sız .. . 
Titrek bir erkek sesi buna ce ~ vaffak olmadığın ad~kıl"' 11,.ı} 

vap verdi: 



İKDAM 

ljaııs 
S ' ıneteoroloji haberleri Saat 21.00 Memleket saat ayan 

ban~at l3.15 - 14 Riyaseticli.ııınur Saat 21.00 Konuşma. 
!.j0, osu - Şef: İhsan Künçer. 1 - Saat 21.15 Esham. tahviiat, lı:am 
~ T ANKARA 

lıots • ~- ürk marşı , 2 - Lere - biyo - nukut borsası (fiat). 8 _3_1139 h 1 kl 1 1 ? 
(Obııa Go_ı kenarında bir akşam... Saat 21.25 Neş'eli plaklar. ICAPAl'IŞ Ba ar ı yiyece er ne e< yapıyor ar 
liıas _•çın faneti). 3 - A. Tho '< Saat 21.30 Müzik Küçük orkcs-

1 
STERLiN Eski zamanlarda baharlı Sıcak memleketlerde ara-

liirü. 4 ll.ay:ond operasının uver- tra - Şef: Necip Aşkın). 1 - No -
100 

DOLAK 12!".:~ yemeklere, baharla yapılmış sıra yenilen baharlı ycmekle-
~'•nse . - alman - Cambazhane ack - Köy hikayeleri, 2 - Borche-

100 
FRANK 3_3525 sulara, ilaçlara çok önem ve- rin iştah verdikleri gerçek -

Saat5~8°f~rpetinden potpuı:i. ri - Bir gecenin ro1mbandı h (tvals). 100 LİRE'\' 6_65 rirlcrdi. tir. 
Saat 18·

35 
M~ogram. 3 - Leopold - Kar~ a a ~-~ı- 100 İSVİÇAB 28.7475 Baharlı kabuklardan, yap· Çok sıcak memleketlerde 

letto), ' uzik - Pl (Bir kon- 4 - Pachernegg - Vıy~na. suı ı. lOO FLORİN 67.1850 raklardan, çiçeklerden çıkar- her yemeğe bol bol bahor k~ • 
Saat 1 - Küçük geçit resmı. 2 - O - 100 BAYİŞMARK 50.7375 dıklan yağlarla, ruhlarla bü- tanların galiba bir düşünce -
Saat 

1:9°~5 Konuşma. perada balet müziği, 3 - Grabende IO BELGA 21.2725 yük işler görürlerdi. leri daha var: Sıcağın tesirile 

SAGLIK ÖGÜTLERİ PARA BORSASI 

SAYFA 1 

~~T§~&~~~Q 

Berlin - Roma mihveri 

Kont Ciano Varşova sGyahatindeJ 
heklediği neticeyi aldı mı? 

hey•ti • · • Türk müziği (Fasıl gezinti, 4 - Paraterd~ atlı. karın· 100 DRAHMİ ı.o825 Sıhhi öğütlere ehemmiyet yemekler çabuk bozulmasın· 
larıı. Ceıaı Tokses ve arkadaş- ca, 5 - Lehar ? Eva operetınden-

100 
LEVA 1.56 verilmediğinden dolayı öte - lar, ekşimesinlcr. Bilirsiniz Beck - Hitler mülakatını takiben 1 Fakat Varşova manevrayı peşi-

Saat 2 . Potpuri. .. . . 100 ÇEKOSLOVAK 4.3275 de beride husule ı:-elen fena ki, bütün baharlı otların, a - Von Ribbenttrop'un l•JI retinden /nen önlemiştir. 
ha1ıt,~ri O.o_o Aıans, meteoroloji Saat 22.30 Muzik (Çığan vesa-

100 
PEZETA 5.93 kokuları bastırmak için ba - ğ•çların, çiçeklerin en kuv • sonra Varşova Kont Ciano ile ma Evvela, Polonya sömürge husı.:-

Saat 20 zıra~t bor~_ası. (fiat). ire - Pi.)). .. . !O<.' ZLOTİ 23.815 harat kullanırlardı. vetlileri sıcak memleketlerde yetindeki İtalyan gazetecilerini sundaki dileklerıni arazi istemek 
lar: C ·15 Turk muzığı. Çalan ı Saat 23.00 Muzik (Cazbant • Pi.) LOO PENC.O 24.9675 Aylarca, senelerce yıkan - çıkar. Acaba bu yaradılışta misafir etmiştir. Bu da, .Mihver• suretiyle ortaya koymaktan istın-
1\enk ~Vdet Çağla, Fahire Fersan, Saat 23.45 - 24 Son ajans haber-

10 
LEY 0_9050 ıruyanların vücutlerinde hu- ne hikmet var? azalarının Polonya unsuruna ne kaf etmektedir. Sadece ham ma;i. 

fa Çağ~;san .. Okuyanlar: Musta- !eri ve yarınki program. 
100 

DİNAR 2.8375 sule gelen pis kokuları bas - :. kadar ehemmiyet verdiklerini gös-

1 

d~lerin iıdi~e b~ . tarzda taksııni-
~ f'ersa~ Safşıye Tokay. 1 - Re- 00 YEN 34.62 tırmak için nekadar çok ha - Ben bu meseleyi çok tetkik terir. ru ve fazla ışçilerı ıçın dostane bır 

... F' . - eddiaraban peşrevi. 17 Mart Cuma 
100 

İSVEÇ 30.53 hara! kullanırlardı. Avrupa- ettim. Herhangi bir yerde, Fakat, bu arada .Mihver. in hal tarzı istemekle iktifa ediyor 
3 ... ~ze - Badei vuslat içilsin. 

00 
RUBLE 23_8525 nın birçok memleketlerinde, herhabgi bir iklimde husule bahtı bir hayli kararmıştır. Talebe- Bu iki şekil arasında harple sulh 

lerııezse rn Uz - Gam seni terkey - hatta Fr•nsada küçük yaşta , ~len hastalığa karşı Cenabı lcrin Alman aleyhtarı nümayişle· arasındaki kadar mana farkı var-
&onca · 

4 - Şemsettin Ziya - Ey Saat 12.30 Program. Esham va Tahvilat (vaftiz) olmuş bazı insanlar, Allah ilacını da orada yaratı- ri Leh milletinin duygulannı ha- dır.Onun içindir ki, Polonyanın ta 
Ol~ açıl, 5 - Bimen Şen - Gül Saat 12.35 Türk müziği - Pi. mukadde' saydıkları bu yı • yor. Size bir nümune göste- kiki mahiyetiyle belirtmiştir. Bu sarladığı hal şekli büyük demokrat 
1.._,; s __ Cevdet Çal'la - Taksim. Saat 13.00 Memleket saat ayarı, Türk borcu k .. tl . d "d re bilirim: nümayişlerin, Polonya'yı, mihve-, devletler nezdinde gitgı'cie daha 
ı..... ''efık .,, - . . 

1 
. 19 50 anışı vucu erın en gı er • 

~ıiıı. 8 - ~ crsan - Yakdı cihanı a- ajans, meteoroloıı .. h~ber erı: 1 peşin . mek için ölünceye kadar yı - İstanbulda bol bol göğüs rin güvenebileceği bir istinadgah müsait yankılar bırakmaktadır. 
leni, 9 ll.efık Galip - Her lahza Saat 13.15 - 14 Muzık (Hafif sen- Sivas • Erzu. kama7'ardL nezlesi. ve öksürük vardır olarak görmiye alışkın olan İta!- ı İkincisi, Polonya hükümeti İtal-
lıen sa - Şemsettin Ziya - Olalı fonik plaklar). rum 1 19.30 19.225 Bu gibi akıllı (!) adamlar değil mi? Bu hastalıklara kar· yan mümessillerinin derin surette ya'nın taleplerine karsı bir aliıka 
lan • 01\a bende. 10 - Refik Fer Saat 18.30 Program. ,·ücutlerinde husule gelen şı da bereketli olarak ıhlaımrr c~~ını sıkmış olacağı tahmin edile- 1 göstermemek şöyle du~sun bunla. 

Saat :aun havası. Saat 18-35 Müzik (Dans müziği '~ 112 
E f 

1
" T LE R 

1 murdar, fena kokuları bas _ ağaçl?nnı halk etmiştir. bilir. n tasviblen kat'i surette istinkfıf 
Saat 2iOO Memleket saat ayarı. - PL). hr•f s. tırmak için baharattan çı - Sıcak memleketlerde hara- Diğer taraf.tan, silahlanmalarını ettiğini bildirmeyi ihmal etmemı;r 

ıı.tıar) .oo Konuşma (Güzel sa - Saat 19.00 Konuşma. 30 - karılan güzel kokuları bol relin te>irile herkesi bir iş - hızlandıran Ingiltere ile Fransa, J tir. Kont Ciano'nun Polonya hükÜ· 
S · Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl Araka bol kullanırlardı. tahsızhk sardıgı" ndan baha _ Şarki Avrupa'ya yeniden ve gitgi- 1 met merkezine gelişinden önce ya· 

ı. aaı 21 1 · · ı· akil Bezelye · . • 32 - 'k ·· k'-~ "'Yo · 5 Esham tahviiat, kam heyeti). Celiıl Toksesın 1§ ır e. • rat çok yetişmektedir. de artan bir ala a gosterme ...,.,.ir- n resmi Lkra Ajansı şöyle diyor-
Saa~ nUkut bors~ı (fiat). Saat 20.00 Ajans, meteoroloji ha- Lahana • • • ' 

3 
- • • Sıcak memleketlerde ve ler. B. Hudson'un reisliğindeki İn- ı du: cA.kderüz havzası Polonya' dan 

Saat 21,25 Neş'eli plaklar. berleri, ziraat borsası (fıat). Pırasa 2 - Uzun müddet yıkanmıyan hatta Türkiyede her zam•n giliz ticari heyeti Moskova'ya gi- uzaktır ve onun yakın menfaatleri-
le" 21.30 Te il ( d h 20 15 T" k üzig"i Çalan- Ispanak 3 - hastaların vücutlerinden ya - derken Leh hükü.ıne\ merkezinde ne teması yoktur. Şimdiye kadar 
, sellin . . ms yur um, er Saat . ur m . . Yer elması 6 - yıfan pis kokuları da bahar - çok baharlı yemekler yiyen-

~Cerna ıçın!. .. ) Yazan: Teyıne !ar: Vecihe, Cevdet Çagla, Kemal lerde karacig" er hastQlıg"ı art- tevakkuf edecektir. Nihayet, kolo- İtalyan matbuatı tarafından ileri 
" 4,_ 0 Şalgam Z - lı sularla örtbas etmeğe ça • 1 B k · ·ı· F h"'k" 

Saa "'-'<lncı. Niyazi Seyhun. Refik Fecsan. - tıkça artar. Barsak bozuk ne ec , ıngı ız ve oransız u U· sürülen iddiaların Fransanın milt 
~- t 22-0() •• - R · Patates 1 50 lışırlardı. metlerinin davetlerine icabet ede· t fik" ı p 1 d t 1 1 
:Stra _ müzik (Küçük or - kuyanlar: Radüe, Haltik ec~. Havuç 6 _ Şüphe yoktur ki su içinde lukları çoğ•lır. Kan bozuk - e ı 0 an ° onyayı os P 0 an • 
~~. T Şef: Necip 'Aşkın). 1 - 1 - ......... - Peşrev. 2 - Refık Kereviz kök ( - eritilrlliş bazı baharlarda lukları bereketlenir. rek bu ay içinde Londra ve Paris'e talya'ya muanz bir mevkıe koy-
on.. ernpo lem G 1 2 F Muh yyer •arkı - Her İtı'raf ve kabul etmelı"yı'z gidecektir. , duğunu farketmek tazımdır.• 
~~•ıı S po - a op, - · ersan - a ' Kereviz yaprak 2 50 yani (an ti - septik) yani mik- K c· v • · . traUSs 1 3 Al ' fendı" . ont ıano arşova yı zıyare· ', S Fransız ittifakı namına orta-(\r - Sabah havadis - gu"zlin bağında. - 1 e - ··ıd.. k h d ki, baharatın hepsi bahi kud-' •'-) rop o urme •ssası var ır. t d ordu• Bunu tah ''''l ..,. 3 T "'· dı'm yı'ne retı' kamçılar. ın_ en ne um __ uy .. . ·. • ı ömürge meselesi bu suretle W! •Ya•- · - oman - Viyana Nihavent şarkı - ur.v · - F K f'l • -
~n "'l"ı (\Tals) 

4 
ı . ..

1 
d - araza: aran ı yagırun mm etmek guç degıldır. dan kalkınca, kolonel Beck'le Kont 

p les ~ar· · - Kalman - 4 - S. Kaynak - Bın gu ag - sevda ne tatlı yalan. 6 - Rahmi binde iki nisbetinde yayılmış Bence gençler, yeni evle - Varşova'nın, nüfus fazlalığı için Ciyano ba.ska hangi mevzular üze-
~i, 5 _ z: operetinden - pot- larında. 5 - Muhtelif şarkıla:· Bey - Servinazı seyre çıkmış. 7 - bir suyu bile bazı mikropları nenler ve bahusus ihtiyar - ham maddelere ve ma_hr_ eçlere ihti· ı rinde konuşmuş olabilirler? 

3nr · l>U,~ der - Bolka, 6 - Saat 21.00 Memleket saat aya- Şemseddin Ziya - Şu gülle bir ba- öldürür. lar çok baharat kullanma • yaç vardır. İtalya gıbı, Almanya Bilhassa, iki memleketin menfa-
Saat 23.oo ?.f·'.11~rşı. rı. kın. 8 - ......... - Saz semaisi. Tarçın yağının binde 4 nis- malıdırlar ki baştan çıkma- Jgibi, o_ da tatmin edilme~ .. bir' atleri muvazi olan Tuna meselele-

1.! ... aat 23.45 UZik (Cazbant - Pi.) Saat 21.00 Konuşma (Haftalık Saat 14.40 - 15.30 Müzik (Dans betinde yapdan mahlülü, su· sınlar, hastalanmasınlar. mıllettır. Alman • İtalyan somurge ri üzerinde. 
'' Ve - 24 Son ajans haber- 1 ıl k ı d YarınJti spor servisi). müziği • Pi.) da bulunan birtakım mikrop· He e yat ı me tep er e, ço· taleplerine imzasını katmıya davet İtalya, Macar dostu, Romen ve 

program. Sat 21.15 Esham, tahvilat, kam - Saat 17.30 Program. ları öldürür. cuklu ailelerde karabiber, etmekle beraber, onun hırsını u- Yugoslav dostlara karşı getiren a-

16 "1 biyo - Nukut borsası (fial). Saat 17.35 Miizik (Dans saati - Ilalbuki ayni te-;iri vermek tarçın gibi baharat kullanıl - yandırmak kabil değil miydi? ~C~· ı razi meseleleri üzerinde oynadığı 
art Perşembe Saat 21.25 Neş'eli plaklar _ R. Pi.) için İngilizlerin <karholik mamalıdır. Çiinkü zaman bında Madagaskar adası onun ıçın mutavassıt role Polonya'nın da iş-

Saat 
1 

Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm- Saat 18.15 Türk müziği (Halk asid) dedikleri eczadan bin - gittikçe, çocukları mezar mükellef bir lokma olamaz mıydı? tirak etmesini ister. Bu meseleler, 
Saat 1~·30 Program. hur Flarmonik orkestrası). Şef: ?'usikisi). Sivaslı 8.şık Veysel ve de 5 - 6 nisbetinde yapılmış lığa kadar yuvarlar. Başkalarına ait olanı eşe, dosta ik· jpek dikenlidir ve şimdiye kadar, ne 

.Saat 
13

-3S 'l'üı:k müziği_ Pl Praetorius. 1 w. A. Mozart: Klari- Ibrahim. .. .. . bir mahlül olmak lôzımdır. l ckman HEICIM ram etmek pek kolaydır, ve dün- İtalyanın' ne de Polonya'nm m~ 
1Ja!\ı, .OQ JYı:erp\eket saat ayarı net için konçerto Lamajör, op. Saat 18.35 Turk muzığl (Fasıl yadaki sömürgelerin yeniden tak- saisi bu güçlükleri yenmiye mu-
Saaı ~teoroloji haberleri. 622. a) Allegro, b) Adagio, c) Ron- •.ıeyeti) Saf'.y~ To~ny ve Tahsin simini istiyenl<-r için bu pek kiirh vaffak olamarmştır. 

Ptogra \ _ ~4 Müzik (Karışık do, Allegro. Solist: Hayrullah Duy Karakuşun ıştırakıle. . . bir pazarl:k değil mkbr" Fa~ist hükümeti, bir nevi Roma. 
Saat~· :t'ı..) gun: 2..,.. A.Glazou_now: 8 inci sen-, Sa~t .19.00_Konuşma (Dış polıtı- • 8elgrad · Budapeşte müsellesin~ 
Sa 8.3o Progr . foni M. bemol maıor. op. 83. a) Al- ka hadıselerı). lı panyanın p~rc~~J !riyaset etmey .. i arzu etmekt·ed· ir_. 

1 at 18 3 am 19 15 T" k .. · - · (F lk U U U v B kre b er, Soı· · S M~ik _ Pl (Molodi· legro moderato, b) Mesto, c) Al- ( Saat · ur muzıgı 0 - ı arşova ve u ~ unun tabu bı-
Sa IStler). · 1 d) M derato soslenuto _ Al- lor - Halil Bedii Yönetgen). (Baş tarafı 5 inci sayfada) rer imtidadı olacaktır. 

4li) aı 19.oo .,. . egro, d 
0 

t Saat 19.30 Türk müziği (Mual - mayı istihdaf etmı~tir. Endüstri- Bu emeller Polonya'nın Alman-
. "\Onuşma (Zıraat sa-· legro mo era o.. . . . 

Sa S 
22 45 

M" "k (O era seleks· lım Nurı Halı! Poyraz ve arkadaş- le~menin gittikçe yayılıp genişle- ya ile Rusya arasında kalan mil-
l at 19 . aat . uzı P . 'kal . •ıe 15 'l' ) l ları) mcsi, Anal"'ji "m ile sendı izmın !etlerin teşkil edecekleri üçünc.i 

' 
Yeti) ·.,, \İde müziği (Fasıl vonları. uvertürleri vesaıre · ı · 

20 00 
A" t ıo·· 

ı,. • •ah . · .. . (C b t Saat . ıans, me eoro ıı •• - radikal temayüllerini kuvvetleı.- mihver fikrine oldukça uygun düş-
!ta~llıan, !tefi~·; Karakuş, Hakkı Saat 23.00 Muzık az an - haberleri, ziraat borsası (fiat). ile s A 8 AH' o G LE ve AK s A M dirmi,lir. İspanya, 1898 de SOi sö- mektedir. 

S di Tob · ersan, _Hasan Gür, Pi.) . b Saat 20 15 Müzik Neş'eli pliik - mürzelerini de kaybettiği zaman, Fakat Varşova.'nın, daha önce, 
aat ~y, Basri Üfler 3aat 23.45 - 24 Son aıans ha er - · Her yemekten sonra gü ıde 3 dela muntaz,man dışlerınizi lırça•avınız S 20 QO . • . lar _ R. Katalonyalıbr, birdr.n 'ıire bir sö- Katpat Ukraynası üzerinde Polon-

' .aat 20.İs 'J' /\.ıans'.. _m_eteoroloji /eri ve yarınkı program. Saat 20.20 Esham. tahvilat, kam- mürge muamelesine tiibi tutulduk ya - Macar müşterek hududunuıı 
t:a' \reci!\~ ç \Irk muzığı Çalan - blyo _nukut borsası (fiat). . . . llarını iddia etmiye başlamışlardır. vücude gelmesi lazımgeleceği mü-
~~ clt~ ~e ' evdet Çağla, Eşref 18 Mart Cumartesi Saat 20.35 Memleket saat aya - assaaı. 2 Ludwıg van BEETHO 1 mahcuz o_lup paraya cevıılmesıne E:vvelii mukabil tedbirlerle bir ha! taleasında butunduğu söyleniyor. 
%a~lar: ~:ı N~yazi Seyhun. o _ rı. VE~ - Sonata N. 9,_ opus 47 (La karar verılen gazıno eşyası satıla- çaresi arıyan f\!adrid, 0 derece ta- Bu proıeyc Almanya'nın muhale· 
~ e~ cını Rıza, Semabat maıor) (Krcutzer e ıthaf edılmış), c1ktır. 1. nci açık arttırması 16 vi71erdc bulı.nmak zaruretinde fetini herkesten iyi bilen İtalyan 
':Al;~- 1 

-;- .. ,...... - Peşrev. Saat 13,30 Pr:gram. . _ Gala Programı Adagio sostenuto - Presto Andan- Mart 938 e tesadüf eden Perşem- kalmıştır ki, nihayet 1914 de, iş ka- bakanı, acaba buna ne cevap ver-
i "- ga • Uşşak k D · S at 13 35 Muzlk (Kabare, çı t · · · F. ale (Presto) 1 b .. · · · · • · . · · [a4' veıı ara 

1 
şar ı - aım a · Saat 20.30 a) Takdım , b) Tem· econ varıazıonı. ın · ı e gunu saat 9 dan ıtıb3ren ılan c- nunlarını çıkaran, yol ınşası, bele- mış olabılır? Şu halde, Kont Cia-

~i ~li~ Paşa~~- 3 ~ Mahmut Ce- gan - Pi.) 
1 

kPt saat iıya . sil ve Tiırk miızigi, Bınbir gece Saat 22-00 Haftalık posta kutu - dilen mahalde muhammen kıyme- diyeler maliyesi, tedrısat ve buna no'nun Varşova seyahati, Leh • 
5 ay - Tut 

1 
arı firkat. 4 - Şev Saat l4.00 Mem le.: h. be !eri masallanndan - MARUF - Yazan: su. 1 t.n '{, 75 şi bulmadı~ı takdirde benzer işlerle meşgul ol.an bir Ka- Fransız ittüakının kuvvetlenmesi-10; SııPhi zu du damı zülfiyare. rı, aıans, mete?ro oıı __ ~- Çala~- Ekrem Reşit, Temsilde Tüık mü- 2 inci arttırmanın 2!r193g Salı talonya diyet meclisi bile mevcut- ne ve Alman aleyhtarı nümayişle-

h .. er;ıııe 6 ıya - Gücendi biraz Saat 14.10 Turk muzıgı. R ·g·i· Küme okuyucuları (Koro). İstanbul 4 üncü İcra Memurlu - .. . ' . ' tu. re şahit olan İtalyan siyaseti içı<1 
'~ • 'l' · - Rem 1 N' . S 1 . y 'he Cevdet Kozan, uşen zı · • gJnu mahallınde ve aynı saatte . . . • . . . 

Ct;- .. aksim. a . ıyazı ey- ar. ecı • . r tıkar. 1 __ idare eden: Mes'ut Cemil. gundan: . . . . Ancak, 1931 de cümhurıyet ilan bır muvaffakiyetsızlik olmu~tur. 
»e lrstııııde k 7 - RPfık Fersan - Kam. Okuyan. Muzaffe . 

2 
Saat 2115 c) Meşhur virtüoz Alacaklı: Baker şırketı .. ıcra kılınacaktır. İhale bedelı pe- edildikten sonra çok geçmeden Bu sey8.'hat ananevi İtalyan. Leh 

9 tsaıı • ; açıp_ gittin. 8 - Fcfik Rauf Yekta - Mahur Pcşrevı.lif ~ ztNO FWCESCATİ'nin Keman Borçlu: Franz Wimor. ş.ndir. Taliplerin 39/537 No. lu Kat.alonya'nın g:rek ekonomik, ge'. 'dostluğunu:ı basit bir tezahürü, ya-
._ ... Dede y benım gonca gülüm. Latif ağa - Mahur şarkı - Te E: R ·tali 1 _ Johann _ Sebastian Borçlu: Tonita: Beyoğlu istiklali dosya ile mahallinde hazır bulu - rek mali bakımdan İspanya'nın di- nı pek mahdut şümullü bır hadise 
""'l ıo -San 1. .. . 3 Rahmı Bey - sır esı , 
eli · - ş a ayık mı ey gul - debılsem. - K _ BACH _ Konçerto (La minör) Al- caddesi Akat lokantası No. 461. nacak memurumuza müracaatları ğer kısımlarına sıkı bir surette ol.arak kalacaktır. SeTge Saba.tier 

ndeıı. 11 :nısettin Ziya - Bıkdım eltin beni- 4 --::_ c:_vdet ··za:~~u legro moderato, Andante, Allegro Bir borcun temini istifası için ilan olunur. (15874) bağlı olduğu anlaşılmıştır. La Tribune des Natıons 
~ ........ - Saz semaisi. Taksim. 5 - Şukru Şeno . .. .. .. .. .. ' . . •. .. .. . .. . . . . .. . . .. . _ = 

lmeyi dedüşündiim. Apartmanın üç ~eı_ı, ken~ı .. gulunçl~ğüme _gu~- - Yıyecek, ıçecegı duşunmedık? Fakat, umı~ızlığı çok sum:ed~: lbırşey gozlerınden kaçmıyordu: 
a !ık kirasını vermiştım. Kontur•· muştum. Gulunç olçlugumu bılmı· - Adam sende. Kapıcıya aldırtı- - Bu gecelik, eksiklerımızı iğ- _ Yine düşüncelere daldın, bey-

' t y senelikti. Geri kalan dokuz aylı· yor değildim; fakat, o akşamki ka- rız. reli buluruz. Yarın, sen, köşkten, ciğim. Evini mi düşün·· , 
0 1 h. h" t · t· G k d k 1 ld ı· l.anlar · · · uyorsun. ğı verecektim. Gö!ümde birşe,v dar kuvvet e, ıç ısse memış ım. enç a ının aş arı çatı ı: azım o ı getırtırsın. Çocuk gibisin! 
. ktu Ferideyi, pastacıdan aldım. Genç - Olmaz. Biz çıkıp alalım. Hemen kapıcıyı çağırdı; bardak, İn 

) 
0
Bu ~ni sarsıntı, çok sürmedi; ça- kadın: Apartmandan çıktık. O, köşe· şürahi, çatal, bıçak, tabak istcd·- . k" anmı_yacağını bildiğim halde 

Aıııırtı - 46 - buk kendimi topladım. Hafif ol- - Belki gelmezsiniz, diye kork- başı bakkalına u~amayı '.s~emedt; , Kömür bul~urttu. Mutf_akta bir m ~r ettım1: • _ 

~~Çti'- ll'lanın bir b"" "k 'k" d . 1. Yatak odamın iki yanın· mak hafif görünmek istemiyor- tunı! dedi. caddedekı mezecılerden bırıne gır- yandan ocagı yakarken, oır yandan _ .. Hayır. En !azım olan şeylen 
b "' Od uyu • 1 1 e n ge ıyor. ' o b"ld k k hkah h t d"k lın k 1 · F "d b - d klilt · · ld ki duşunm · · · •r ç 1 ası, dört k" · b f d k" k" "'k odaların birini oturma dum Feride beni bir pastacıda tomo ı e i a amı a ır- ı , a aca şey erı erı e ege- a yeme ıçın a ı arımızı, me- cyışımıze şaşıyorum. 
f ~ o •lar oşe ır so ası. a l uçu . , ' hkal al 1 ül . . . . . . d 
agı b· •na nisbetı . t od !on· öbürünü de yemek 'J- bekliyecekti Eğer dönersem, be- !adım, tekrar ka ' ara g· - nıp seçıyordu. Ellerımızde bır yı- zelerı hazırlıyor u: - En çok ben kendime şaşıyo-

\' ' lt d e genışçe mu ası . so. • ·. d"' - k 1 d"· d"" B bö' 1 lm y "b·· ' ' ar e Yine geni b d 
1 

aptım. rüm gelmedığimi görünce merak:ı um: gın pa et c apartmana on uk. - u, Ye o az. arın, o ur- rum. Sen, düşünmiycbilirsın. Bun-
şçe anyosu as Y k · ı N .. ı·· • F "d tf ğ · d" k · ·· k t g lm hafta · d b'I C . k b 1 e vemek odası düşecek kö>ke telefon edece tı. - eye gıı uyorsıınuz. erı e, mu a a gır ı, pa etlerı gun, pe uza mıya e ez, ı· a da haklısın. Çünkü, ı mıyor-

l eıııs 1 Fa at, u sa on v . • · . . k . . ı . d b" k k al <ar.. - Odada ta _ • t aları itibari bir Ona cevap verirken kekelıyecek· - Gelmem, dıye kor unuza... açtı, bır çıglık kopardı: çın e, ır aç avanoz ırsın. Zey- sun bu hayata daha yeni giriyor-
'' ·ıola 1• ya ca.,.ım Lake vapış, mevcu eşy • . k d d" k b. d B . . . r b 'b" h -"- . ' 
'<~ek • ake gardr J". · _ · 

1 
d" ltişle oldu. tim. Sonra, bu, çocukça bır korku Ben, o a ar one ır a am mı- - eycığım, darılma amma, bız m, şu, u gı ı, eve er zaman ıçin snn. Benim hatırlatmam icabeder-

lQ.,. 0 ll'lodin ve .. otp.' kake la~abo, sırta ayış, ı_ıze 1 g""ireceoim? ı"di Artık ok yaydan çıkmıştı; geri yım? Hakkımda, ne tuhaf düşünü- dalgın da değil, çok alığız. elzem olan şeyleri koyarsın. di. 

Vaıı.. e ' ıkı koltuk b' , . J(" kt gözlerim yaşlı, sessizce dönemezdim. yorsun! Şaşırmıştım: ' soy er en, ben, hazın hazın Teselli eder gibi omuzumu okşa-
·••asa . . us u adıfe ortu- lk geceyı nası _, ~ . ' 1 O .. 1 k . . 

ÜQallı tınların ben-' ıkr sor:ı>e dı· oş en,V ra binerken uzun Köprüye ayak basarken, ken- Feride, kolumu, hafifçe çimdik· - Neden? yemek meselesini düşünüyordum. dı: 
t ın e ' ım endı yatak cıkmıştım. apu ' ' · . 1 d' 0 ik' r b"ğ .. d .. ·· b Feride'nin d diki · · d alsa 
afla~ ~Yalarına be t. k - k b. ahate çıkıyormuşum dimde birçok düsmanları yenmış, e ı: ' ı e ı o run e, yuzume a- e erını e m, - Aldırma, beycı'g·ı·m, bu da g~ b ., Yok nzer e ta- uza ır sey • · · .. y -· ki . . ~ 
ak18 ·Yerdeki 1 k h 

1 
. . . sed' bırç' ok rakipleri atlatıp yere vur· - Bugun, sabahtan mısın? kıyordu: emegı m pışırecek, bulaşıkları çer. 

,._ ·.lllıda . so u a ı her gıbı garıp ım. b h ., H · d" ·· d"k d' kim ık k .. . . · ı 
··~Ve . • gözlerime f k" r ' .. . . l'ğimi muş bir kahraman gururu duyu- - Nasıl sa a tan mıyım. - erşeyı uşun u , zanne ı- Y ayaca , oteberıyı kım a a-

lı tıyor. 8 ır ık hu>· O akşam, h~ya_ttakı g~:•P 1 k ' rdum _İçtin mi? yorduk. Halbuki, en liızımlı olan cak, evi kim temizliyecekti? - Zaten fazla düşünmiye değer 
bir mesele değil. ls~ıı.. bu oday yalnızlığımı, but:ün acılıgıle te rar yoy· e ·

0 
gururla bir otomobile - Hayır! şeyleri düşünmemişiz. Feride: 

ııı.a a ısınacak mıyım• duydum ın - · Elb tt S d.. .. B · il ll\uısa.nı, kö k .. .· · . · • bindim. Arabada, kafam, yine k.ı· O da neşeli bir kahkaha attı: - Mesela neleri? - Hiç merak etme, ben.' senın ev - e e. en, uşunme. ır-
lııe 11 dtışünce, beş_ e doneıım!. . Yenı dostlarım, ahbaplarım, ar tı. Bir kahkaha atlım. - Öyle ise mükemmel. .. Demek Elile mutfaktaki rafları, ocağı işlerini görürüm, demıştL kaç gün, belki, yenı yerini yadır-
l' ısı.ndırı nı, yenı muhıtı· kadaşlarım vardı. Fakat, bunlar da rışmış .. k d . k' keyfin yerinde gösterdi· Fakat her gün mü? Onunla garsın. Sonra, buna da alışırsın. 
•Ya d Yor. Fakat b in 1 ğ d ld !ardı. Şoför hayretle donere sor u. ı ... · 

~tıı•- eııu, kendi k u _ısınış, eş· ya ız ı ımı_ ~ urmamış b"" B ;şey mi söylediniz beyim? Apartmana girdiğimiz zaman, - Bardak, çanak yok. Sen, bura- .Metres hayat" mı yaşıyacaktım? Ben, serü, yalnız bırakmam. Ga-
" k uvvetıme güve- Vapur Kopruye yaklaşırken us - ı · ' . · d · . o b · b b aks tla 

!'(!~ ' endi kuvv t" ..... .. .. . . . . ' _Ha ır hayır' Feride, clını alnına vur u: ya, herşeyı tamam bır pansiyona . eııı, uraya, u m a mı riplilı: hissettirmem. 
ı., · llıııhı·t· e ımden ogune- butun garıpsemıştım. Benı, ne U· Y • · Ç k d 1 . 1 ı· 'b" ı· Ocak · · k"' g•t mı·şı 1·• ""'8&irı ıme tah kk" . d k' Şoför şöyle bir baktı sesini çı- - o a gın ınsan arız. ge ır gı ı ge ıyorsun. ıçın, o- c • • 

den, be . a um ~dıyorum ğurlayan olmuşt~, ne -~ ırrıse ' ' _Neden? 'nür, çıra lazım. öyle uyanık kadındı ki... Hiç 
lkı de vehmınden ile- karşılayacaktı. Bır ara, köşke don- karmadL 

( Arkım ycıntl) 
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Terkibinde IYOD ZAFI UMUMi, KANSIZLI 
ROMATiZM A, S iR AC 

TANEN KEMiK, SiNiR 
hastal ıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çı 

karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol 

gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUVVf 
SURUB'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir GLISERO 

FOSFAT 
1 lstanbul Belediyesinden 

Bir metresinin mu-
Ada hammen bedeli Sahası İlk teminat 
No. Lira K. M. S. Mu. Lira K. 

Aksaray yangın yerinde 
955/3 harita numaralı ar-

_ sanın arkasında yüzsüz ,.,,.. 
sa 24 
Cihangir yangın y · de Fi
ruzağa mahallesin e Ter
likçi sokağında 533 ve 426/1 
harita numaralı arsalar a
rasında 15 santim yüzlii 
arsa 

8 00 216,00 

10 1,50 

Yukarda semti, mahalle ve s~kağı, numarası, sahası ve muham

men kıymetleri yazılı bulunan yerler satılmak üzere, ayrı ayn açık 

;ırtırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde gö

rülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu

bile beraber 14/3/939 Salı günü saat 14.30 da Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (B.) (1276) 

Karnesiz nakil vasıtaları idare edenlerden alınmakta olan beş 

liranın yirmi beş liraya çıkarılmasına umumi meclisin 20/2/939 ta

rihli içtirnaında karar verilmiştiri. İlan olunur. (1633) (B.) 

* 
Beyoğlunda Taksim nahiyesi dahilinde Şehit Muhtar mahalle

sinde Çöplükçeşme ,akağı isminin cEskiçeşme. olarak değiştiril

mesine, Umumi Meclisin 17/2/939 T. li toplantısında karar veril-

miştir. han olunur. cB> cl634. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi İdare meclisinden : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketinin 28/2/1939 Salı günü 
saat 11 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumiye içtimaında 

matlup ekseriyet hasıl olmadığından esas mukavelenin 52 nci mad
desi mucibince, hissedarlar heyeti umumiyesi, birinci içtimada mü
zakere olunmak üzere hazırlanan ve metni aşağıda yazılı olan ruz
nameyi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 27 /3/1939 Pa
zartesi günü saat 11 de Ankarada İş Bankasındaki hususi dairesinde 
toplanacaktır. Şirket mukavelesi mucibince laakal yüz hisseye ma
ille hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini veyl bunu müs
bit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket Mer
kezine, İş, Ziraat Bankalarına veya Sümerbank'a tevdi ederek bi
rer duhuliye varakası almaları rica olunur, 

RUZNAME 

1 - Şirketin 1938 senesi mudmelat ve hesabatı hakkındaki 

Meclisi İdare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdikı ve 

idare meclisinin ibrası, 
3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hak

kında karar ittihazı. 
4 - 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri, 
5 - Münhal Meclisi İdare azalıklarına muvakkaten sPçilmiş ~lan 

zevatın intihaplarının tasdiki, 
6 - Esas mukavelenin 26 ncı madd~sine tevfikan müddetleri 

hitam bulan Meclisi İdare azalarının yeniden intihabı ve huzur 
haklarının tayini, 

7 - Meclisi İdare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü 
maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebın ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo ku

zu eti açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Singer 

apartımanındakı Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 

18/3/939 Salı günü saat il de yapılacaktır. İsteklilerin belli saatten 

evvel Liseler Muhasebeciliğıne yatıracakları 49 lira 72 kuruşluk 

ilk teminat makbuzu ve diğer kanuni \'esikalarla birlikte eksiltme 

saatinde komisyona müracaatları ve şartnamevi her gün adı geçen 

ınuhasebecilikten görüp öğrenmeleri. (l 620) 

• 
şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edil111t 

içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruptur. Küçük 

büyük her yaşta istimal edilebilir. 

1 

vardır. · 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
MERKEZİ:ANKARA 

ambiyo işle r i· 
v e salır 

Banka Muamelatı 

ş u B E L E R 
ANKARA B OJ,U t STAN B UL 

ADAPAZARI BURSA İZMiT 
BAI\ DJRMA ESlt..İ~EHİR SAFR ANB OLU 
BARTJN GE.ıtıLİK TEKiRD AG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edi len 

''GECE KAS AS 1,, 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat a lınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu-ı 
ğundan: 

J Bir alacağın temini kin hacze -

J dilip paraya çevrilmesine karar 

f verilen sandalya, masa, büfe, halı, 

Beyoğlu İstiklal caddesinde 220 

numaralı Turkuvaz içkili lokanta

sında 17.3.939 Cuma !(Ünü saat 16 

da birinci açık arttırma suretile 

satılacaktır. 

Her güzel kadının yegane dü
şüncesi 

KREM PERTEV dir 
O: Senelerdenberi cinsi !ati.re 
verdiği vadi tuttu ve tutmakta -
dır. Ne mübalağa ve ne de inki-

sarı hayaldir. 

K REM P ER T EV in 
Cilde yapacağı tesir herhangi bir 
kremin işi değildir. Bin bir isim
le türlü mübalağa ile size teklif İşbu birınci arttırmada kıymeti 

muhammenesinin yüzde yetmiş 

beşin~ bulmadığı takdirde 20/3/ 

939 Pazartesi günü ayni saatte ve 
a ni mahalde ikinci açık arttırma 
ııuretile satılacağı ilan olunur. 

edilen kremleri ihtıyatla 

karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti beyhude değildir. 

Ceza 

2,35 

-,78 

11,00 
-,87 

-,00 

Eminönü Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda ismi. işi ve eski adresleri \yazılı eŞhas yeni 

adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösteri

len senelere ait kazanç vergisi ve zamlarını havi ihbarnemeleri kendilerine bizza,t tebliğ edilemernij· 

tir. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddesi hükmüne tevfikan, ~bliğ yerine 

geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (1608) 

Hasta
lrklann 

KEŞiF 
KOLU 

K 
1 
R 
1 
K 
L 
1 
K 

Neş' en izi ıöndüren, çalışmanıza mini 
olan kırıklığı 

GRİPİN 
ile izale edin iz. Bu sayede birçok büyük 

hastal ı klara tutu lmak teblikeıini de 
önlemiş olursunuz. 

BütOn afn, s ı zı ve ıancılan keaer, baf, diş, Nezle 
grip ve romatizmaya karşı bilha11a mOeuir-iir. 

icabında gUnde 3 kaşe alınablllr. 
Aldanmayıınız. Rağbet gören 
her şeyin taklid ve benzeri 
vardır. GRfPiN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle redded~ 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi İdare Meclisınden : ,,e 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim şirketinin 9/3/939 Pene~., 
günü saat 11 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumiye 

11 
maında matlup ekseriyet hasıl olmadığından esas muka,-e!Cır'' 
52 nci maddesi muciblnce hissedarlar heyeti umumiyes;, bır" 
içtimada müzakere olunmak üzere hazırlanaıı ve metni aşa~ıd• ı~r' 
zıh olan ruznameyi müzakere etmek ve karara bağlamak 0 

8 • 

27/3/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Yenışehırde J{~tıf 
fil sokağında kitin hususi Dairesinde sureti adiyede toplanaca~ 
Şirket esas mukavele~i mucibince laakal yüz hisseye malik h,e,ı' 
darların, hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu müsbıt ' 1pt 

iki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada Şirket :rvıerk~hv' 
İş, Ziraat Bankalarına veya Sürnerbank'a tevdi ederek birer 
liye almaları rica olunur. - R U Z N A M E . 1eeı,; 1 - Şirketın 1938 senesi muamelat hesabatı hakkındakı 1> 
İdare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki. . 

1 
,.e 

1 2 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının ıasdık 

1 

idare meclisipin ibrası, . h8~· 
3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti te,·zıı 

kında karar ittihazı. .. . . . . . . takdir• 
4 - 1939 senesı murakıplerının ıntihabı ve ücretlerır.ın .. ı11•.l 
5 - Meclisi idare azasına Ticaret kanununun 323 ve 324 ncO 

delerinde yazılı salahiyetlerin itiısı. __-/ 

Oolmabahçe Hava Gazı 

Kok Kömürünü 
Tercih ediniz. 

. • U ı;acl ::.; 
Sahip ve Baş Muharrırl. J. 1· d•"" <'~ 

....;~atı ·ıGP 
RACAN. Umumi N .... - iJll 0 t> 
Yazı İşleri Müdürü: M. ~ ııasıD'' 
Basıldığı Yer: Son Teli" 


