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TELEFON N: 23300 - İS T AN BUL 

RUZVELTİN BİR TELGRAFI 
r " 
Amerika· Gümhurreisi Hitler ve Musoliniden diğer 
devletlere dokunmıyacaklarına dair teminat istiyor 

•===========================================-::============================================~ 

ftsağıdaki müstakil milletlerden hiçbirinin topraklarına taarruzlingiltere ve Fraıisa 
Veya istili etmiyeceğinizi temin etmiye hazır mısınız 1 Tancayı işgal, İspanya 
-------·--ı . . Fasını istila mı edecek 

Salaha doğru GARANTİL~R lngilizler Cebelüttarıkta huyuna 
tahşidat yapıyorlar Balkanlar şimdilik daha müsterihane teneffüs 

edebilir ... Fekat, sulhla beraber, benliklerinden 
mahrum edilmiş 

mukadderatlarını 

hakiki surette 

milletler de nihayet kendi 
ellerine almalıdırlar ki sulh 

temin edilmiş addol unsun. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Nihayet, İnpılz ve Fransız bil· Bunlar ilk sırada, yakınlık ve 

k&roetıeri metanet ve ll2İm ali • komşuluk itibarile herkesten zi • 
lletleri ııöstermeğe başladılar. Bu yade tehlikeye maruz kalan dev • 
hdar emri vakilerden •onra, Ar· Jetlerle anlaştılar. Lehistan, Ro -
ııavut •emri valili• artık kimsede manya ve Yunanistaıila beraber 
lliçblr .taahhüt• ve •teminat• a İ· hareket etmeğe karar verdiler ve 
tibar ve inanç bırakmadı ve İtal· bu kararlarını da bir mukavele 

)aıı hükfunetlniıı bundan sonra şekline soktular. Şöyle ki, bu dev
lliçblr yerde gözü olmadığı ve kim- letler herhruıgi hayati bir tehJike
ıenin ne hakkına ve ne de mül • ye maruz kaldıkları dakikada yanı 
küne tecavüz etmiyeceğine ait başlarında İngiliz ve Fransız kuv
~esml ve gayriresmi tebliğleri her vctlcrini göreceklerdir. 

~afta dudak bükmeleri ve omuz Son gelen haberler, Sovyet Rtıs· 
1ilkmeleri ile kar ılandı. yasının da bu kombinezona i~tirak 
Beşer denilen bir varlık vardır 1 edeceği ve İngiliz ve Fransızlarla 

ki, nefret ve istikrah hisleri işba beraber, Balkan milletlerine ve 
haline geldiği zaman vicdanı kaba· Akdeniz •tatükosuna \ aki olacak 
rır ve her tarafta azim hiddet dal· tecavüzlere k~ı hareket edece • 
taları yapar. Oku~'llnuz bütün dün ği ümidini veriyor. Zaten böyle 
l'a matbuatınL Faşizme ve naziz. hareket etmek onun kendi hayati 
lııe anlaşılamaz iplerle bağlı olan menfaati icabıdır. 
ha>:ı istisnalardan başka, bütün 

Fakat bun,uz dahi şimdiden el
dünya, derin bir iğrenti ve kızgın. 

de edilmiş netice bize nisbi bir it. 
hk duyguları ile mütehassistir. 

minan verebilir. Behemehal bu • 
ller taraftan nefrin ve tel'in sada-
1 glinkü vaziyet, on gün evvelkin • 
arı yükseliyor "° her tarafta ar- den kıyas kabul etmiyecek kadar· 
tık bu •be•eri rezalete• nihayet • emniyetlidir. 
Verilme;i talep olunuyor. 

Bu kadar kunetler ile zavallı llu umumi çalkantıdır ki, hükı'.ı-
lııetleri dahi ahenktar bir tavır ve Arnavutluğun üzerine yüklenmiş 
Vaziyet alınağa . evkediyor. olan dc,•let, o çıplak Arnavut dağ. 

Avrupa işlerine karışınaktruı bu larında kalmak için elbette ki gel

ltadar dikkat ve titizlikle içtinap e- menıiştL 
den her iki Amerikadan gelen sa- Arnavutluğun yan taraflarında 
dlllara kulak veriniz. Günün işare· zengin Yunanistanla Roınruıya 
ti, •zorbalara karşı tedbirler!• ni· ,·ardır. 
daiarıdır. Şimali Amerika Cüm - Açıldı iki eğer geçmişteki gibi . 
lıtırreisi Ruzvelt Amerikan birli • betaet ve rehavet devam etseydi, 
Kine hitaben söylediği nutukta bir müddet oyııladıktan sonra, İtaJ. 
lorbalara karşı gelmek lüzuıtıun - ya Yunanistana ve müttefilti AI • 
dan bahsediyor. Onun Hariciye manya da, ötedenberi hedef itti • 
ltlazırı ise, bitaraflık kanununun haz ettiği Romanyaya doğru sar • 
ıorbalnr aleyhine olnıak üzere de- ' kacaktı. 
iİşıneı;i için lazım olruı tedbirleri Fakat verilen kararlar ile, şim-
elıyor. dilik bu planın önüne geçilmiştir. 
Doğrudan doğruya tehdit edilen Balkanlar şimdilik daha müste-

\le tehlikeye maruz kalan Avrupa- rihane teneffüs edebilir. 
l1a gelince, bu umumi çalkantı o

. •ada derin fırtına halini almıştır. 
ltcjiın ve zihniyet itibarile yekdi -
ğerine tamamen zıd olan Rusya -
daki bol~evizm muhiti ile İngilte
tcdeki hurjua muhiti ara~ında bu 
lıusıı,ta ufak bir fark :voktur. 

llu umumi ,·aziyet .tabiati ile 
larp hükUnıetleri üzerinde tesiri· 
ili l:ii, terdi ve bunlar nihayet seri 
Ve sarih karar almak yolunu tut • 
tutar. 

Fakat, emri vakicilere ve müte
ca\•izlere karşı beşeriyetin birlik 
yapma ameliyesi devaın etmekte
dir. Rusya, Danimarka, IIollanda, 
İsviçre bu hareketin çerçevesi için 
dedirler. Şimali Amerika ile ce • 
nubi Amcrikadaki birçok devlet • 
!er de ayni mih\·er etrafında ha • 
rekct etmeğe aınadedirler. 

(Arkası 3 iincii sayfada) 

Ahmet AAaoğlu 

Tarihi bir resim: l>'ransada Nazırlar Meclisi İngilizlerle anlaşarak 

son garantileri vermek kararını ittihaz ettikten sonra, 

toplantıdan çıkarlarken ... 

Ruzveltin Hitler ve 
Musoliniye telgrafı 

Vaşington, 1.5 (A. A.) - Amerika Reisirümhuru Ruzvelt, 
Bitler'e ve Musolini'ye bir telgraf göndererek diğer devletlere 
dokurunıyacakforma dair teminat \erip "\ttmiyeceklcrini sor· 
muştur. 

Ruz,elt, yüz milyonlarca iıısanın mütemadiyen bir harp v• 
hatta harpler silsilesi içinde yaşadıklarıuı kayt ile dünyann 
ınutlak surette böyle bir akıbete uğrıyacağına inanmak isteme
diğini bildirmektedir. 

Son seneler içinde tecavüze kurban gitmiş olan ınilletled 
zikreden Ruzvelt, bugünkü gergin vaziyetin bir felakete mün· 
cer olacağı zamanın yakla makta olduğunu söyliyerek şöyle 
demiştir: 

Benim kanaatim şudur ki, eğer bütiin milletler, kendi hü
kı'.ıınetlCJCinin şimdiki ve ilerdeki siyasetleri hakkında samimi 
beyanat elde edebilirlerse dünya sulh Ja,ası ileri bir aıdım at· 
mış ohır. Avrupadan uzak bir milletin şefi.."fııtil~.Ruzvelt, Bit· 
ler ve Mmoliniye şöyle diyor: 

Aşağıdaki müstakil milletlerden IHç birinin topraklarına 
veya müstemlekelerine müsellah kuvvetlerinizin taarruz etmi-,. 
yeceğine dair teminat vermfğe hul{ mısınız? O memleketler 
şunlardır: 

Finlandiya, Estonya, Litonya, Lituaııya, fsve~, Non~Dani· 
marka, Hollanda, Belçika, Büyük lJritanya, Fransa, Portekiz, 
1spanJa, İs\•içre, Llikseınhurg, Polonya, l\.facaristan, Ronıanya, 

( Arkas 3 iinca sayfada) m 
- = 

MÜTEKABiL 
PAKTLAR 
HALiNE 
KONUYOR 

Tanca, 15 (A.A.) - Stefani a • I İngiliz amiralinin sayfiyesinde 
jansı bildiriyor: bir kaç gün evvel yapılan içtimaa 

Bir kaç haftadanber: göze çar - büyük bir ehemmiyet atfedilmek
pan bazı alametler Fr~nsa ile İn- tedir. Cebelüttarık emniyet rervts
gilterenin beynenlmilel Tanca mın !erinin şefi ile beynelmilel Tanca 
takasını işgale hazırlandıkları ka- idaresinin yüksek memurlarından 
naatini tevlit etmektedir. (Arkası 3 üncü sayfada) 

Fenerbahçe dün doğansporu 
Kodıköydeki sahasında 5 -1 yendi Paris, 15 (A.A.) - Selahiyettar 

bir membadan bildirildiğine göre 
Fransa ve İngiltere tarafından şar
k! Avrupa devletlerine verilen şinı. P aşiktaş 
diki garantiler muvakkat bir müd-

Ankarada Demirspora 2 - O mağlup 

det için muteberdir. Bu müddet 
zarfında bir takını iki taraflı pakt- • ' 
larla daha geniş bir mütekabil em
niyet sistemi vücude belirebilecek , 

tir. j 

ı Romanya Başve- ~ 
kilinin beyanatı 
Bükreş, 15 (A.A.) - Rador a -

jansı bildiriyor: 
Başvekil Armand Kalinesko, İn

giltere ve Fransa tarafından Ro -

• 

İki sınıf askerini terhis ettiii 
bildirilen Romanya Kralı 

KAROL 

manyaya verilen garanti hakkın
da matbuata aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Romanya, İngiliz Başvekilinin 
ve İngilterenin icabında memle -
ketim.ize bütün kuvvetile müza • 
i\eret ededeği hakkındaki beyana
tını büyük bir memnuniyetlt kar· 
şılamıştır. Keza dostluğunu ispata 
daiına amade olan Fransanııı da 
bu suretle beyanatta bulunduğu 

ayı{; memnuniyetle haber alın -
mıştır. Müsmir terakkiınizin ve 
bütün devletlerle iyi münasebet -
!erimizin tabi bulunduğu barışı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Dünkü Fenerbaht;e - Do/janspor mat;ından bir manzara 

Ankara, 15 (AA.) - Ankarada biyetile neticelenmiştır. 
bugün yapılan Beşiktaş - Demir - (lstaııbuldaki maçın tafsılıih 

spor maçı 2 - O Demlrsporun gali - ·6 ıncı sayfamızdadır.) 

Rüşvet ve sui istimal • 

İstanlıul komiserlerinden, muavinlerinden ve memurlarından 
bazıları rüşvet almak suçile adliyeye ~vkedildi ve bunlardan yal
nız ikisinin suçu sabit görülerek tevk~crine karar verildi. 

Rüşvet alanları, suç üı.tünde yakalamak kolay değildir. !\lina· 
reyi çalan lı:ılıfını hazırlar. Fakat rüşvet tahkikatını son derece de
rin yaparak suçluyu mutlaka cezalandırmak, başkalarına fena mi
sal olan cürmünü burnundan ıretirmek lazımdır ki, onun yolunda 
yürümek istidadını gösterenlere bu bir gözdağı olabilsin. 

Başka memleketlerde memurların yalwz resmi hayatı değil, 

hususi hayatı da takip ediliyor ve bu yoldan da rüşvetin, suiistima· 
lin bir dereceye kadar önüne geçilebiliyor. Elli lira aylığı olan bir 
memur her gece nasıl eğlenceden eğlenceye, masraftan masrafa 
atılabiliyor? Koskoca apartımanı değil, hatta u beş odalı evi bile 
na ıl yaptırmıştır? 

Bu suallerin cevabı gizlice araştırılarak, hatta kendisinden İs· 

tenerek birtok hakikatler ortaya ~ıkabilir. Yok a sade bir tahkik 
ve bir isticvap ile, bl!Ş on günlük .bir zan altında kalmakla birtakım 
suçlular serbest kalarak öıniirlerinin sonuna kadar ferih ve fahur 
yaşıyabildikse bizde rüşvet n suiistimal azalmıyacaktır. 

KEMALiST 
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Sıhhat seferberliği 

Gıda maddeleri için 
ayrı teşkilat yapıldı 

Süt işi için bir 
heyet kuruldu 

ır. " , ihracatımız 
Kalazarda yalnız gıda maddelerini tetkik ve Belediye meseleyi kat'i 
teftiş için "mürakıp hekim ,, ler bulunacak şekilde halledecek 

· · · \ , Vali ve Belediye Reisi L(ltfi Kır-Yaz mcvsımının yaklaşmakta ol- atlı arabalara ılaveten 3 kamyon ı 
ması ve şehrin ekseriya bu mev - daha satın alınmış ve bu suretle dar İstanbuhın süt işini esaslı bir 1 

simde tifo ve diğer bulaşık hasta - yalnız bulaşık hastab ki arla müca-I şekilde, hallet.meğe. kar~r. . ver~iş 
lıklara kısmen maruz bulunması dele edecek olan üç ekip hazırlan- ve bu ışın etud edilmes• ıçın sala -
dolayısile Belediye S;hhat Teşki - mıştır. hiyettar mütehassıslardan mürek
latı şimdiden seferber edilmiş ve Bundan başka hastalıkların mü- ke_p ~ir heyeti İstanbula dave'. et -
bir çok hekimlerin vazifeleri değiş vellidi addedilen gıda maddeleri • mıştır:. 8,u heyet, .. Ankara Zıra~t 1 
tirilmiştlr. nin kontrolü için ayrıca bir teşki. En~tıtusıı Pr~fesorlerınd~n _sut 

Belediye Sıhhat Müdürlüğü, l lat yapılmıştır. Yukarıda ismi ge • , :rvı:u.tehassısı ~ıhtenberge .. ıl~ Sut -
~imdiye ~rndar şehrin Sıhhi vazi - 1 cen kazalarda (Mürakip hekim) çuluk Doç~ntı Ekrem Ruştu, Dev
yetini alakadar eden adi hastalık- : ler bulunacak ve bunlhrın vazife- !et Ziraat Işletmeleri Kw·umu Süt
larla, gıda maddelerinin imal ve si yalnız gıda maddelerini kontrol çülük Mütehassısı Fıkret Çağlar, 
satı.şile, otel, han ve bekar odala- . _ . . . Belediye Baytan Esat, Ziraat Mek 
rının teftiş bütün memurların 3 \l:et tet ftıfş alolacatktır. B~I ıkmt~ı teBşki· tebi Sütçülük Muallimi Rifat, Fa • 

• a a a ıye e geçırı ınış ır. un- 'h 
ayda bir muayene edilmesi. mek - · 1 tı Hayvan Hastanesi Laboratuar 

. . !ar her gün muhtelif mıntakaları ş f . u.. dah b tep talebelerının aşılanması ve bu- .. e ı veys ve a azı zevattan 
tıışık hastalıklarla mücadele ile uğ dolaşmağa ve aldıkları gıda nu - müteşekkildir. Bu heyet dün Va -
raşıyordu. j ~unelerıni tahlilhaneye ""..v~~~e- linin riyasetinde Belediyede bir 

Yeni teşkilata göre, bu işlerin ıge .. başlamışla_rdır. Cuma gunu dort içtima yapl"lıştır. Mütehassıs -
kontrolü lçln yeni tedbirler alın -1 murakıp hekım. tarafından 26 sa • !ar heyeti İ•tanbulda iki ay çalı -
miştir. Belediye hudutları içinde lam ve 26 yağ nümunes! alınarak şacak ve südün ilk istihsal ı unsu· 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşik. tahlilhaneye sevkedilmiştir. Bu nü ru olan hayvanlardan başlıyarak 

tekrar hızlandı 
Almanya. ve İtalya.

ya ihraç edilen 
mahsullerimiz 

Son günlerde hafif bir te • 
vakkuf geçiren ihracatınıız 

tabü hale gelmiş bulunmak -
tadır. Bilhassa Ahnanya ve 
İtalya ile normal tkarl temas
lar başlamıştır. İtalya mcm -
leketlıni:ı;den mühim mik • 
tarda yulaf, çavdar ve yu -
murta çekmekte ve keten to
hwnu talebinde bulunmak • 
tadır. 

Almanyanm ise en istediği 
maddeler arpa, tütik, susam 
ve barsaktır. Almanyaya olan 
kuru yemiş ihracatı ise bü -
tün hızile devam etmektedir. 

"'=======· 
taş, Üsküdar ve KadıkOy şubele - munelerden menfi netice verenler ilmi tetkikat yaptıktan sonra ra - DE N 1 z 
rinde bulaşık hastalıklarla müca - ı' derhal ve süratle ~~.as'. i?.in tele- porunu belediyeye verec~ktir. ----
dele işi münhasıran tephirhane he fonla ve Sıhhat Mudurlüğu vası • Bu heyet İstanbulun sut işi ü • !~kenderiyeye Vapur 
kimlerine verilmiştir. \ ıasile Belediye Başhekimlerine bil 7.erlndc bir de teşkilüt projesi ya- işletilmesi isteniyor 

Buralarda mevcut kamyon ve 1 dirilerek ceza kesilecektir. pacaktır. Bu proje ve ilm1 ra • . 
por esas tutularak !stanbulun süt Mısırdan Denızbank'a müracaat 
işi esaslı şekilde organize edilecek- edilerek İstanbul - İskenderiye a-

l tir. rasında yolcu postaları yapılması 

-<><>--- istenmiştir. Müracaatta bir çok 
Adaya Nafıa Vekili su 

E!n· alı suyu bostacıya Heyetimizle beraber V 1 LA YET zengin Mısırlıların yazın İstanbu-
l -· _ la gelmek ve mevsimi şehrimizde 

varıyor 1 dün akşanı Berline gitti Ya~an adliye binasının geçirmek ıistedikleri \ılldlrilmek-
Bu yıl .. n~ayet Haziran _ortasın.a I Almanya'=. .. D_evlet. Reisi Hit- enkazı ne Olacak tedir, 

kadar Buyükadaya su verılınesı ı- lerın yıldonumu munasebetile Fakat Den!zbank, elinde fazla 

İnhisarların 
kadrosu • 

yenı 

Müddetleri dolan me
murlar tekaüt edilecek 

Adliye 

• 
16 - Ni""n 1939 -

koridorlarında 
24SAAT 

~ >1.-· • • ' ' • 1 • 

' ' . . ", - ~. -.. 

Beylerbeyi faciası 
Katil İsa, kansını ve kaynana

ö l dürmüş? sını 
• • 

nıçın 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü - "Ceviz ... l d k 1. .nün Haziran bıışında tatbik edi - agacı a hn a arısını aşıkı po ıs 
lecek olan yeni kadrolarının ha- memurile görünce bıçağını çekmiş ve ..• ,. 
zırlanmasına başlannuştır.. , .. 

Yeni kadrolar ııe bir çok beca _ Bundan bır ~rnddet ~vve~ Be;y-r miş, kaynana da araya katışaralı 
yişler yapılacağı ve müddetleri l~rbeyınde Ce:vızlıkte bır aile f~- damadını karakola davet etmiştır. 

ı gelmiş bazı memurların tekaüde cıası olm~ş, ~·~. adam yabancı bır İşte bu vaziyet üzerine gözü kıt" 
sevkedilecekleri söylenmektedir. erkekle gördllğü karısı ve kayna - raran İsa bıçağını çekerek karısına 

Umum Müdür Adnan Halet Taş- nasını. bıçaklıyarnk ö!dürm~ştür. ve kaynanasına rasgele saplaın1ı: 
pınar yakında Ankaraya giderek Denız amelesınden İsa bır mUd- ikisini de cansız bir halde biriblrl 

!
Vekaletle bu hususlarda temaslar dettenberi _ayrı yaşadığı karısı Sa- üzerine yığmıştır. Bundan soıır3 
Yapacaktır adetin polıs memuru Hakkı ile d U d k lı b ğ' I k kola . . . . . . . a e n e an ıça , e ara 

Sadıkzade vapurunun 
Finikedeki mezarı 

sevıştığını hAber almış, bır kaç gld k h.d. 1 1 t teS" . . ere a ısey an a mış ve 
defa kendısıne ihtarda bulunmuş ı· im t 

ım o uş ur. 
ve aralarındaki boşanma davası • , ·n 
nın bitmesir>den e el bö 1 h _ Bu kanlı facia muhakemesını 

vv ye are d"nkü 1 · d · /i k • 
ketlerde bulunmamasını söylemiş- u ce sesın c ş:ıhıt ara ıı: . 
t . F k t s d t b"t'l b ihta !is memurlarından Osman dinle 
ır. a a aa e u t n u r ıe 

V ... ... ve ısrarlara aldırış bil~ etmemiş. miştir. Osman bildiklerini şöY 
apurun ugradıgı ha- polis Hakkı fle tesis C'ttiği müna - anlatmıştır: Iı 

sar bedeli tüccardan sebete devam eylemiştir. - İsa karakola ~!inde bir kan 

t h ·ı d•l k İsa bir gü~ işinden çıkbktan son bıçakla geldi ve tesliır. oldu. Karı· 
a Si e 1 ece · r H kk ·ı . ve ra tl'skildara geçmiş, karakola mil sını po ıs a ı ı e yan yana 

racaat ederek karısuıın başka bir kaynanasının da biraz ileride ~~ : 
erkekle düşüp kalktığım ve bu va- ları beklediğini gördüğü için iki 

ziyeti tesbit için cCü• mü meşhut •. sini de öldürdüğünü söyledL Usu: 
yaptırmak istediğini söylemiş ve len üadesini tesbit ettik. Başka bil' 
refakatine iki polis memuru ve - şey bilmiyorum. 
rilmesinl istemiştir. Fakat o sıra- Bundan sonra maktül SaadetiJI. 
da karakoldaki memurların hepsi , kız kardeş! dinlenmiş, o da hadi• 
vazifede bulunduğu ic;in İsaya bir jse hakkında bildiklerlni söyledik" 
iki saat sonra müraca1t etme..i bil- ten sonra muhakeme d:ğer şahit • 
dirilmiştir. !erin çağırılması için başka gilne 

İsa, bu iki saati geçirmek için et- bırakılmıştır. 
varın mesire yeri olnn Cevizliğe ----00-----

doğru yUrümüş ve tam buraya gel 
diği sırada büyük bir ceviz ağacı
nın altında karısı ile polis Hakkı -

MecidiyeköyU kazasının 
muhakemesi 

çin çalışmalara başlanmıştır. Bu-ı Berlinde yapılacak olan büyük Evvelce Y_anmış _olan Su!tanah • vapur olmadığından bu teklifleri 
nun için lazım gelen J 50 bin lira merasime hükCımetimiz namına iş-1 mette~ adliye . bınası enkazın':'.1 f yerine getiremiyecektir. Alınanya
belediye tarafından hazırlanmış - 'tirak edecek olan heyet dün An • ,mahallınde tesvıye olunamıyacagı 1 da inşa edilmekte olan büyük va· 
tır Bugün!' erde Adava bir su is karadan şehrimize ge'~'·tir He - yapılan tetkıklerden &nlaşılmış ve l ı. yıl 1 . d !im . . - m... . . ' pur ıı>'Jnuz .. ıı çın e anımı· ı 
kelesi in"" edilecek ve borularla yete dahil bulunan Nafıa Vekili Malıye ~ ekAletl bu enkazın . ., 

-,- . l k · k za gelmiş olacağından gelecek ı.:..-
her tarafa su naklolunacaktır. is- General Ali Fuad Cebesoy dün Va- ne surete ve aç para ıle aldın- . , 

1 · d · t t · !abileceğini Mılli Emlak Müdürlü bahar !skendertye ile Köstence ve 

nm dlzdize oturduklannı, kayna - Taksim • Yenimahalle arasınd 
nasının da biraz daha uzakta on - işleyen 1413 sicil unmaralı şofÖ 
!ara adeta gözcülük yaptığını gör- Remzinin idaresindeki otobüs'' 
miiştür, Beyninden vurulmuşa dö- evvelki gün Mecidiyeköyünde Sii 
nen lsa hemen karısına doğru iler- leyrnan adında bir gence çarpar• 
!emiş, yaklaşınca kocasının geldi· çiğnediğini ve ölümüne sebep ol• 
iğini , farkeden Saadet: cAman ko - duğunu dün yazmıştık. 

kelenin Maden tarafına mı yoksa 
Nizam tarafına mı yııpılması hak
kında hasıl olan tereddüt üzerine 

ıyı maKamLn a ztyare e mış ve • . . 
kendisile bir müddet görüşmüş • ğünden sormuştur. Enkaz veki\le- Pıre arasında harıct p()stalara baş 
tür. tin emrine göre kaldırılacak ve !anacaktır. 

Heyet azaları, Erkanı Harbiye parası müteahhidinden tahsil olu
İkinci Reisi General Asım Gün • nacaktır. 

tetkikat yapılmıştır. Maden tara -
fındaki sahil kumluk olduğundan 
iskelenin burada daha ucuza malo- düz, emekli General Saylav Per-
lacağı tesbit olunmuştur. Lodos ve Atetv, Ançk~ı.ra mebbusu Falih hRıfkı BE L E D 1 y e 

KÜÇÜK HABERLER 

. . . ay, o•"'ım me usu ve mu ar • * Denizbankın Den!zyoll~ U-
fırtınalara ıkarşı _hangı ~ahı!~ da: rir Hüseyin Cahit Yalçın ve me- Esnafı himaye yurdu mum Müdürlüğü haline girmesi 
ha mahfuz oldugu Denız Tıcaretı b N ttl S d k d" .ı... kU! Ulamıyacak bir müddet gecikecektir. Çünkü 
M "d" l"ğ" ld kta us ecme n a a un ....,,am 

u ur u une soru u n sonra t 22 d k Ik k 1 B li Denizbank kanununun iptal edil -saa e a an e spres e er -
inşaata başlanacaktır . ne hareket etmişlerdir. Esnaf ce_miyetleri, merkezini ~~: mesi ve bunun yerine yeni hazır_ 

Adaya Teı;kos değil, Elmalı su· !atada tesıs etmeğe karar verdigı !anacak Denieyolları Umum Mll -
yu" '' 001<ktir. Bu suyun şebekesi iT "h K t kk . barındırma yurdunu açmaktan' dürlüğü kanununun Meclisten geç 
şimn Bostancıya do/!nt ilerlemek arı . UrUmUnlJft. eşe ÜrÜ şimdilik vazgeçmiştir. Bu ~e !~- • mesi lazımdır. 
tedir. İleride suyun Anadolu sahi- Edırne, ( Hususı ) - Geçen zım olan parayı bulmak mümkun * 31 Marttan 14 Nisana kadar 
lindesı, doğruca Adaya boru ile ve 'gün Türk Tarih Kurumunun olmamıştır. Beyoğlunda belediye memurları 
deniz, altından geçırilnıesi düşü • Vize köylerinde bulduğu çok Üsküdar sahı'llerı·nde yenı' 
nülmektedir. kıymetli Trak eserlerinden , tarafından 92 serseri kedi itlaf e-

-- --00 bahsederken bir kralw gümüş plaj'ar açılacak dilmiştir. 

1515 kilo noksan ekmek 
kasket ve zırhının da buulnduğu- Deniz mevsiminın yaklaşmakta * İstanbul konservatuarı orta 
nu kaydetmiştim. Çok ince bir san- olması dolayısile Vali ve Belediye ve şarki Anadoludan topladığı 

Evvelki gün yapılmış olan umu- at taşıyan bu zırhlı kasket ve mas- Reisi deniz hamamları etrafında halk şarkılarını bakır plaklar ü • 
mi bir tefti• sırasında Kumkapı, ken İstanbul muz" esı'ne go"nderil _ zerine yaptırmağa başlamıştır. • çalışmağa başlamıştı. Deniz ha -
Samatya, Kocamustafapa~ Ye • miştir. mamlarında bazı malzeme ve ve- * Vali dün park ve çocuk balı • 
dikule, Gedikpıışa, Beyazıt semt _ Türk Tarih Kurumundan Umu- sait istiyen belediye nizamatı çık- çesi haline getirilmekte olan Be -
!erinde buluna.,n muhtelif fırın • ml Müfettişliğe yazılan bir mek - tıktan sonra birçok hamamlar ka- şiktaşta eski Abbasağa mezarlığını 
!arda eksik olarak bulunan 1515 tupta kurumun planlı ve program- panmış, açıkta girenler ç<ığalmış teftiş etmi~tir. 

k k beled
. .. d ed'l lı çalışmalarına bu ser,e de devam ve birçok boğulma vak'aları kay- * Adalarda kahveci, lokantacı 

eme ıyece musa ere ı- •. . b Ik 1 k · k' naf 
edecegı ve iş kadrosu."lu gonderece dedilıniştir. Belediye bu yıl bi!t_as- ve a ı çı o ma uzere se ız es 

miştir. Bunlardan 9oo kilosu ay • I ği bildirilmekte ve gö>terilen bü- sa şehre yakın yerlerde ve mesela cezalandırılmışlardır. 
nen, mütebakisi satılmak suretile yük yardım ve Dirik'e teşekküı; Üsküdar sahillerinde yeni plajlar * Unkapanında tehlikeli görü
llcreti Dil§künlerevlne verilmiş - General Kazım Dirik'e teşekkür açılmak meselesini etüd etmekte- len üç binanın yıkılmasına beledi-
tir. edilmektedir. dir. yece karar verilmiştir. 

M 1 11 1 R o m a n ı Tefr ika No. 35 

Dllllllltl\ 111\llllllllllllHIUIU Ullllllllll llllllllllDllllllllll il \lll\1111111111!11\lllll ll:lllllllD 

Paşanın yakın akrabasın -
dan olmakla beraber has bah
çenin bütün çiçeklerinden bal 
toplıyan arı gibi haremdeki 
Çerkes kızlarını ayrı ayrı koklamak 
ister. Ali Bekir'in tılsımına muka
bil ispenç1yari fenninden diploma
sı vardır. KoMğın müfsit havasın
dan ikisinin de maneviyatı bozuk
tur. Ahlakça uygundurlar. Sevişir· 
!er, Tabü Aziz Sakıp Bey tahkika· 
tını Ali Bekir'in lehine yürütür. 
Vekilharcın tarafını iltizam eden
ler de olur. Aşağı yukarı mesele de 
örtbas edilir. 
Tılsım şayiası haremde ağızdan 

ağıza türlü şekiller alır. Biraz mad
diyundan olan Aziz Sakıbı bu hu
susta merak sarar.Tılsım hakkında 
Ali Bekirden doğnı tafsilat ıster. 
İki genç bir akşam bahçenin bir 
köşesinde içı-rler. Ali Bekir coşar. 
Tılsımın Pervine ait kısmını at
lıyarak diğer harikulade tesirleri· 
ni mübalal:alı yeminler, teminler 

ile anlatır. Eczacı pek inanmak is- ı rum da yalnız tek bir çareden baş-ı -Benim bu kadar meyus bir 
temediği bu 1ıafsilıit karşısında ka aklıma birşey gelmiyor... zamanımda alay etme Allah aşkı-
düşünür. Keyfiyeti fenne tatbik - Nedir o tek çare? na. 
etmek, buna bir sureti izah bul- \ - Ne olacak.. Düpedüz bir Cİ· ı - Vallahi alay değil ... Görür· 
mak cihetini araştırır. Bazı taşla- nayet... Herifi öldürmeğe kadar sün ... 
rın, madenlerin belde kemer, par- göze aldırıyorum. _ Bu mucizeyi ne vakit yapa-
makta yüzük Ş<>klinde, cepte ve 1 - Yok canım çıldırma ... Orala- caksın Sakıp? 
diğer suretlerle vücudda taşın- ra hacet kaımaz.. A 1 t - ce e eme ... 
makla bazı tesir hassaları bulun· - Bu hususta bana muaveneti- _ Yook .. Bir dakika 
duğu iddia olunduğunu mülahaza- ni vaadediyor musun? 

durmıya 

mütehammil değilim .. Acele etme 
ne demek ... ya dalar... - Bundan katiyen emin olabi-

Tılsımın kendince müsbet, mü- lirsin ... 
- Canım azıcık sabret te işin 

cerrep havassı üzerine uzun uza- - Oh ... Nasıl teşekkür edeceği-
, ak da zevkini çıkaralım. 

dıya mun aşa bulunduktan mi bilmiyorum kardeşim .. , Fakat 
- Nasıl? sonra Ali Bekir der ki: sen de katiyen şundan emin ol ki 

- Kardeşim Aziz Sakip böyle 0 ayı herifin elinden tılsımı kur- - Bu herifin tılsımı senden çal
bir hazineyi bu menhus, bu hırsız tarmak kolay bir iş değildir. Ba- makta elbette bir maksadı olacak .. 
vekilharcın istimaline terkedip te na o menhusu öldürmedikçe tılsı- - Evet.. Bu aşikare birşey ... 
karşıdan bakacak mıyız? mı boynundan alamıyacağız gibi - Bu maksadı da haremde göz 

H g li alınış olduğıı kadınlardan birini - ayır... e yor ... 
- Ya ne yapacağız? - Öyle ise merak etme.. cezbe, ayartmağa kalkmaktan baş-
- Elbette bir çare düşünürüz... - Ne yapacaksın? ka türlü değildir .. , 
- Sakıpcığım o kadar aklım ba- - Eczacı değil miyim? Herifi - Buna da amenna ... 

şımda yok. .. O kadar zihnim peri- öldürür. Boynundan tılsımı aldık- 1 - Biraz bekliyelim. İçeriden 
şan ki düşünüyorum, düşünüyo - tan sonra tekrar diriltirim." hangi kadınla sevda kapısı açaca-

•Sadıkzade• vapurunun kencüsine 
mezar olan Finike civarındaki 

kayalıklara oturuşunu gösteren 
üç resinı 

: camı .. • diye bağırmıştır. Polis Dün öğleden sonra nöbetçi ola 

1 

Hakkı hemen ayağa kalkmış, ta - ikinci ceza mahkemesinde bu bU 
bancasını çekerek İsaya yıJJklaş - disen!n muhakemesi yapılmıştır. 
mamasını söylemiştir. İsa ise Hak-. Şoför Remzi ile beraber kazaY3 

~ya ~endislne bir fen~ık yapmakjuğrayan Süleymanı srabasına al 
nıyetınde olmadığını soylemlş, fa-

1 
mış olan arabacı Mahmut, yük a 

~t Hakkı buna r~_ğır.en ~abanc~ rabasına yolcu almak ve kalabalı_ 
elınde ve İsaya muteveccıh gerı bir cadde üzerinde tehlikeli vazı• 
geri giderek gözden kaybolmuş ve tt d . d' k unda . ye e a am ın ırme suç 
kadını kocasıle başbaşa bırakmış - .. 1 Sül' baba maznun ve o er> eymanın 

tır. sı da davacı mevkii~de bulunu 
HAdiseyi bulunduğu yerden gö- yordu. 

ren kaynana Seniha da karı koca- Hadise yerinde tanzim edilen ke' 
nın yanına koş~uştur. İsa karıBına ı şü varakası okundu. Bunda şof~ 
boşanmalarına Karaı· verilın-Aen .. . t .. ti ve nı'zami b•t . .. ı run nızam ~ura e 
bu tarzda hareket etmemesıni soy- i şekilde su arabasının yanından ge· 
!ediği halde niçin yine Hak'kı ile j çeceği sırada Süleymanın arab• • 
beraber bulunduğunu sormuş, fa· ı dan birdenbire otobüsün önüne at 
kat Saadet kendisini~ hür ve mı:s- ı Jamak sııretile hadist-ye sebebiyet 
takil olduğunu, ıstedı{!' adamla ıs- .. .. ha' 

Finike Civarında kaı·aya oturan tediğ' d bil .. . .. le verdiği bildiriliyor ve şoforun 
ı yer e geze ecegını say • dı- k t· . h dili• 

ve kurtarılamıyacağı anla~ılarak '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!!!!!!!!~~ tası olma gı anaa ı ız ar e 
ölüme terkedilen Denizbankın Sa- !arı kurtulan hamule sahiplerin - yordu. 
dıkzade vapurunda tetkikler ya - den ve kurtulan mallarının kıy - Maznunların isticvabından v 
P"n mütehassıslar heyeti şehrimi- metleri nisbetinde tahsil edilecek- şahit olarak otobüste bulunan Gii' 
ze dönmüştür. Heyet raporunu tir. ıdn ve Feriha adında iki kadınla 
henüz vermemiştir. Vapurun bu- Bu husustaki kat't kararı mah - Sarıyer jandarma kamandanı ve 
günkü kıymetile kazaya uğrama- keme verecektir. Tüccar malları 1 diğer şahitlerin dinlenmesinden 
dan evvelki kıymeti tesbit edile - karara kadar muhafaza altında ka- sonra muhakeme müdafaa içııı 
cek ve :ıradaki fark gemiden mal· lacaktır. 1 başka güne bırakıldı. 

TDILSDMD Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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ğını g_örel~ .. Tamam o işi pişir-,var mıydı? .Kalfa evveHi hekime ıçi.'.'de aman dedi,'.1iyor .. : Bu .sevd: 
mek uzere ıken mel'unu gebertir, nabzını verdı. Sonra hocanın ne- . kustahlarını begenmediklerı, tal 
tılsımı eli.nden alır tekı·ar ılirilti - fesine basını uzattı. Ne ilAç, ne kir ettikleri kadınların ayaklarııı~ 

• 1 

püf, ne banyo, ne d.ış bu garip il- kapandırıyor ... 
- 23 - Jete hiç birşey hayır etmiyordu. Bu ıııethü sena üzerine kalf• 

Selamlıkta işler böyle giderken Onun gönlünde ter bıyıklı, kırını- hanım cihaz parasından mühim bit 
haremdeki kalfa hanımın hali de zı dudaklı, ateş gözlü, dokunduğu miktarını cebine koyarak soıuğıl 
içler acısı denmeğe seza bir rad- yeri yakar sıcak nefesli bir şeytan Zincirlikuyu'da ·Jır ... Asmalı soka' 
deyi bulmuştu. Nice söylenmez vardı ki onu tahammül olunmaz\ ğı, muhterem :ıocanın evini eJil& 
kadın günahları vardır ki sinir bir azapla her lahza kemiriyor, ya- koymuş gibi bulur. Dünya menfa: 
hastalığı tabiı-ile örtülür. Kalfa kıyor, bitiriyordu. Galiba hiç bir atlerile ~ıakası olmıyan, paraY1'; 
hanımın üzerine gelen fenalığı kuvvet onu oradan çıkaramıyacak- pula tenezzül etmiyen ne mübareJı 
aleme karşı izah için bu tabir kul- tı. . bir zat ... Kendi namına bir hab~ 
!anılıyordu. Buna hekim ağzile ı Bu büyük derdinin esasını bıraz 1 kabul etmiyor, yalnız iyi saatte 0 

(isteri) denilir ve bu frenkçe sözü . anlıyan eşinin dostnnun tavsiyesi , sunlar için birkaç lira alıyor ... ı-ıet 
(merak illeti) (ihtinakı rahim) ve J üzerine bütün günahlarına tovbe hacete bakmıyor. Ahlaka mugayır. 
sair fenni terkipler ile tercüme .etti. Kendini nazama, ksb.-he, t• · & müfsit müracaatleri kabul etmiY0

'· 

edenler vardı... Zavallı kalfanın ibarete verdi olmadı. Nihayet Re- Hiddetli, celalii, çetin bir zat ... 
dosta açılmaz, düşmana söylen- bia Hanım isminde bir dostu mües- ı Kalfanın davasını dinler, iyi 5.~· 
mez, çekilmez, tahammül olunmaz sir bir deva sağlık ., erdi. Zincirli- _ atte olsunlar namına on beş lir• 51 ı: 
o derin sevda elemleri, o kir gizli kuyu'da, Asmalı sokakta huddamlı ı tahla bu işi deruhte cdeL Hışım rı 
ıztırapları böyle sözler ile kapalı- bir hoca ... Nefesi. nüshası, tütsüsü, bir hareketle Karagözvarı ba~ında 
lıyordu. Ah fakat acaba hiçbir Ji. büyüsü öyle keskin ki, kenJi!. ini \ka , gu• u oynatarak · elallenir, b~· 
sanda onun çektiği müthiş gönül naza çeken en mağrur, en inatçı , ğırır: f } 
işkencelerini tarife kadu· kelime genç şeytanlara yirmi dört saat i- ! 1Arkas• va 



IKDA.a SAYFA• 

iŞARETLER 1 Alman filosu bir korkutma İngilizler Cebel-
Şehir işlerinde } 

..?.':'..":,.::~·~ ... - manevrası yapmak istiyor ut~:7~:~1;:~şi-s ı B 1 
yonn. O zaman bu tedbirlere hiç • • •• 

ovyet er ir iği ne Yunanistan· !:!;7..::ı°ı!::o~:::r.h;~:l~· Baltıktan. kaçük .. ·A:yaya uza~~~-·zinci·r .. biri bu ~~:::'0~::"~;~~!;: 
anı aş m a n e d e ga i :: e:ı::~~ ::k~:i:.,~smdıı:ı=~~ : Ür~iyeni~ ilti~~~ile .~ama~Janmak Üzeredir ~:;ı~:~~= a!::~a i i~;~iz e~ı:: 

' • ve talya şülerek ciddi tedbirler alındığı §U Paris, 15 (AA.> _Bu sabahki üzeredir v: B~anıın mu~z~ riye sil~te.ndazlanruhiı~dkabüra.y~ çık· 
• • • ' sırada bu yarım tedbirlerin zara- . . . .. • . masına ın ızaren şe · e tun sa· 

ranti ı S tem 1 Y O r . rmı hatırlatmak faydadan hali de- gazete tefsırlerının hüiasası: ınsan ve ham madde deposu da "h' 11 . h . h , b' k .1 

K t C 1 
. . . . . . . . . üt ıye erı aız ususı ır 01n1 e-

0 n anonun g"ildir sanınz. Le Jour gazetesınde Pietn Is • sısteme gırmelrte ğecılı;mıyecektır. n· 1 şk'li 1 
. .. .... 

1 
.. 

' İ . . , . ın e ı mese esı goruşu muş -
k._. Sokaklar var ki, yazın tozundan, panyada talyan • Alman propa • Petıt Journal de Boussard, Hıt· tür. 
~~a. 15 (A.A) - Havaa ... ,müdafaa teahhüdünde bulunma. du"nku" evanatı ı.. •• m çamuruıı.daıı geçmek mü§ • gandasına dilı:-kati çekiyor ve ora· ler'in Mussolini'yi artık tamir ka- D. 15 (AA) H . 

..,. lın->u_ 1 Es """' da ik' _,_,, . numa, · - avas aıansı 

~'n "yor: ması çok muhteme dir. asen ken küldür. Fakat semt halkı aeneler· ı cr"""am tablosu. mevcut bul etmez bir adım atar k vazi • bildir. . 
i R 15 (A.A) Y t c· no ld • b'Jd' · T 1 • ıyor. ~ · layn ve Daladyenirı son ldisinden böyle bir şey de istenme- oma, · - .,. 1 ıa dir hu metruk yoldan ıele gide o ugunu ı ırıyor: anca ve Ce- yet almaga mecbur ı.tmek arzu • Si • hfll F . 

~~tlaruıdan soma Sovyetler miştir. Bununla beraber, bu mem· bugoo İtalyan meclisjr...,d yapµğı haritlll\UU bellemiş, burada çamur· belüttarık: 1 sunda olduğunu yazarak diyor ki: gilt yası. m; 
1 

er . ra';"a v~ In • 
~-~e-tinde ~ir değişiklik !eketlerin istiklalini korumak Sov beyanatta, İtalyanın İngiliz • İta!· dan ve tozdan kısmen kurtulabile- Muharrir Madrid'de yapılacak Berlin, Çemberlayn'iıı henüz iti· 

1 
e;enın 

1 
";~ayı_ ış~a d ve :span

.""'«1 ""-"'- ktedir So U yan Akdeni.ı anlaşmasına riayette c...aı bir k....ı yolu vücude "'etir • olan zafer resmi geçidinin müte - mat gösterdig"i Duçe'yi, Madrid za YI 
0 asım ~,.'. a nlıye Bn e 0 ~uk • 

.ııı.. a~uune ' vye er yetJer Birliğinin menfaati icabın· devam edeceğini, fBpanyadaki gö- ....,. .... " • . . arına ıma ='yor ar. u tahrıkli • 
&1 ne an•~-a ne de garanti miştir. Derken 11asıhıa bu yolun madiyen uzaga atılması sebebını fer resmi geçidinden ıonra da 1 · . . 1 b b"l d h 

'~ ~~ ' dan -Olacağı <lilşünülmektedir. nüllüleri geri alacağını söylemiş, , . , mız ıma arın u o ge e mu te • 
!k· .'!ıtıelıte, fakat yeni bir kol - . da tamiri batıra geliyor. Bir taraf- soruyor ve ila~ ediyor: tıılyan .><ıtaatının ve tayyareleri • 1 b" h k ti '"·-

1 ''il ..,,ft,_.,,. ""dasında -ar •y· Nihayet •Finlandiya ordusun - Yu.goslav:yada Ama. vutluk hadise- ··•---' . ft 1 .,_ fil İ d . İ d • . me ır are e n;uır amak ve """-.. -:-''"'' ,... _ ~ ta çw ... .-.ar ve bil' tara a ta§ ar, ~an osunun spanya a a • nın spanya an çekilmesi vadın • h klı •·st ğ ... " b' 
,""'ledif daki kuvvetli Alman nüfuzunun• lel'l esnasındaki hattı hareketten halkın elerd b . bel'-''"' ,.. di 1 tik b' k d "k"l •-ı.. . 1 . .. a go erme e tnau.u ır mat • 
~- .• . . dolayı teşe'·'-u"r -+mı'ş ve Yuna • sen en en .,.,..ıgı rıyaca.,.. şey, p oma ır arar· en nu u e~, gormek e hlç şup- b t k alı: . . 
-.ıı l So rl ..... ,,_ di ""' "'' k . l da alt" t ,......, . . "·- Al f'l b' k k . 1 ua ampa>ıyası açm gayesını l~~· faYJalara röre, Sovyet er vyet aske mınulllerınu.: en • . t .. . İ 1 eçı yo U1'U us e •••• ıçın wı. man ı osu ır or utma hesız memnun o acakhr, istihdaf di •. 

· ..,_'tık eml it_.! . . d dığı k d dilm ı.•--"•- rus an uzerıne ta yanın ~ller _._ _,. t" ,_,_. b" h 1 b ' .,_ 1... M b t R ıt· be e p etmedtgı ve bunda ,.,.., m e "" ennı şe uyan ır ay e e ........,., "'-'""""' . '---· d"- 1 . geçm.,.. ... e a ....... ansız ır a a- manevrası , ır n..unan pres IJı se • at ua , uzve ır. yanatını b' ln Al .. """'c"'"' p.yıa ..... ...,. re =Y emış- 1 B h 1 . h lkı 'h . . . ır sım man flloswıun gonde· ...... ıyor. u a e semtm a m ayet ferı yapmak ıstiyor. memnuniyetle karşılamakta ve fa· . . .. 
• - Ü b """ tah "I ed kt" . . rilmesıyle bır munasebet mevo;.ı,t 

1 
~ et eun aınmu ece ır. Le Journal gazetesınde Saınt • kat bunun daha kat'i olmamasın· l Im dığ d" .. ..lın • ı• 

•ı• tb b Fak t tam.ir 1 " il tii b o up o a ı uşunu ege .. yık. 
ngı iz ma Ua na 1 

a ay arca yuz ." . 1 
- Brice yazıyor: dan dolayı teessür göstermektedir. tır. fa' ya da ask 8 r f r~ '"'hu :ol .ayl:a ~ b:alt;· Alman filosunun seyahatindekı Epoque gazetesi, harp zamanın· Filhakika Giornale d'İtalia di • 

ra n ges emıycc ır e esas hedef, İtalyanları Çemberlayn da Amer*anm silfilı ve ham mad- • iti" •• • t t h ı ki d kalırsa halkın: •Hay tamir edilm1>1 t fı d k d 1 . k' _ . . . )or . gore vazı ye a- azır 1 ara evam olsaydı!• derneğe hakkı ohnaz ;~:t: d::ete:d.:..:~ı;";~::e;ür~: d.e şekliı.ıde muzaher~t etmesını ıs- Tan~aya gelen Ar~plann adedi 
Londra, 15 (A.A.) _ D'aily Te • 1111? Bu vaziyette tamire, ikmal e- t dini ğ t 'k d "'l . tıyor ve. her gun artmkatadır. Fas, Merkez 

· caa ı ememe e eşvı e,.. mı- cBu hususta karar verilmesi i • M ak t ' ı · 

h tın
• t• ı h t · · İt 1 d ··ğ 'lebileceği tarihten aylarca evvel dlr' ve l er eş en ge en ve her şeyı 

Vazzu e iş ır egrap gaze esının a ya an o • •---·-·'· b •--·k bit . çin kaybedilec-ek vakit yoktur• di· a mağa amade bulunan sivil kı 
rendiğine göre askeri hazırltltlar başıaıııam.. aşuuua tan ta Figaro gazetesinde Romier di • y P · • 

. ' . . bayırhdır. . yor. yafette Fransız sübavlariyle dolu-
)_ . taa1i'yetle devam ediyor. Napolide ·yor ki: Boussard Petit Journal gazete - • 
""llGra,, 11 (A.A..) - Bil' halta meğe hazır bulunduğu şelılind~ asker sevkiyatı için bütün hususi Bu ve buna benzer tedbirler bi- ı Almanlar ve İtal anlar halen İs• . . ' " dur. Fransız Erkam Harbiyesiyle 

. . • ' ' zlm görebildJğimiz yarıda kalmış .. • . y . sınde dıyor kı. İngiliz Harbiyesinin Tanca hak -
eden gergi:ıılikten SOJU'a va- tefsır edilmektedir. otomobillere ciheti askf:rıyece va"ı. .. • . . • panyaya buyuk bır ehemmıyet at- Bize karşı ve harp zamanında tay ·kı d k' k . .. y 1 • • . teş bb lerdlı-, Temizlıge, sıhhi . . . n a ı ma satları nE<l'ir? 

L 'li tetkik eden İngiliz matbua- unan gazete erının yed edilınışttr. b k ' t db' 1 . d k fetmektedırler. Bunun da bır çok yare satmak kiıfi değildir. Ameri· Gazete F t ·ı· . ·ı , ..,, l . . a ıma aıt e ır erm yarı a a.. . . . . , ransız ve ngı ız sıvı 
~ıı Vaziyetin son diplomatik te- Oe!tl'n&tl Alman kıtaatınm ıra yaya gm • h k im d ğı k ti l • &ebeplerı vardır. İki otarŞJnın Is - ka çok daha iyi şevler yapmalı ve ve askeri makaml b' k 
~ r "I şlni'.n tevakkuf ettiği zannediliyor p a a l nı, anca ne ce erı- an anın imarı ı ın ica edecek · - - , · d' arının ır on • 
, lar Ye İngiltere ile Fransamn Atına, 15 (A.A) Atına ai"n•' B ün -"-·tl Mil" k kl ~· ıe anlıyabiliyonız. P

1 
y 1 ç 'ht' P inh' bunu şı!Ildıden dunya~a bil ırıne- feran~ını ve bu konferansın teh • 

ıu,,_ · - .-- u m as'""' e ani) so a ~ • . 1 d İ o an ma zeme ve ı ısasın ısa- lidir lik aı· . . . . . 
'""llstan ve Romanya*a ver • ı.'ld' . d b 1 "-""t 'im ·- Yaz geliyor, son sene er e stan- ktind ahnak b · e h ınde Tanca ıçın bır nevı - · 

ltl. , "' ırıyor: nn a eyanname er m<6 • ı ış •~ • . , rını va e arzusu u se • Am _,,_ d . • 
"'lerj . . • buln cıddi hır surette tehdit eden Oeuvre gazetesı, e, ... a a, vıl ve askerı junta teşkilini derpiş 
liıtıı ıaran:ilerle tavazzuh etınış Çemberlayn ve Daladyenin be. dost diye gelen Alınanların Fren• tifoya karşı şimdiden çareler aran> bep!er a:ası~d~dır: Uyanık bulun- Ruzveltin ihtiyatlı ve yorulmaz ic· eylediğini bildirmektedir . 
.,_ ~ m~~hade etmekte. ve yanatları hakkında tefsiratta bu - sızlarda~ ~~ ~a~a fena oldu klan dığını lşitiyorm. Alınacak tedbir- mak v~ıfesı hıç bır zaman bu ka~ raatı sayesinde, d~m~krat bir "'.e~ L~dra. 15 (A.A.) -- 22 Nisanda 

Yıaila büyük bir meınnunışet lunan ııazeteler, İtalyan hükfıme· halka. blldirılınıştir.. , lerin tam olup olmadığını biz an· dar katı ~lma~ıı:m. F_akat Fr~ leketin her hangı bir kararı ıçın bir Jngili.z tabuo:u Cebelüttarık'a 
l\t~tedlr. tinin çok va.zili ve kat'i teminatının f ngılterede yem suıkastler cak bir salgınla daha karşılaştığı- sa ve İngiltere ıçın sP1"_';'1et endı • elzem olan efkarı umumi yenin te- sevkedilecektir. 

• C:aıefeler, bilhassa Sovyetler bu beya>natlara ayın kat'i ve resmi '! Liwrpol, 15 (A.A.) - Gece, blr mız zaman anlıyabifüiz ki, bu, :va· şkueler Ytlayı.lmasrtıntdal degıdl, gerçek bellürünü müşahade ve tErıbit et • fng'ıl"ız f"ılOS h 
<irh- rıda kalan bir yol tamirine de ı.en vve ·enn a ırı masm a ve a • k . u azır 

"'i!i ile mil.zalcerelere girişilmiş ilade ile iliive edildi"jni yazıyor telefon ku!Ubesinde bir lnfilAk vu- • ralarmdıılti ııhenk ve 11 t mekle beraber: Bu ha~e etın 
'lııı " lın tu K Jü'b t ilıe zemez. Hastalık başlayınca tedbİ· seyya ye • . 1 Loı:ıdra, 15 (A.A) - Bir Alman 

asını .sevinçle karŞJ!ıyorlar. ve diyorlar lı:i: lkubu uş :r. u e ~mam tedir. memleket zımamdar arına sansas· . · . 
~ ""•e•o·' "••--'-iıleslnde El m~· b "· "-"'"'· )'ıarap olmuştur. Ku?i'ibe c1varuıd:a rin tamaınla•maın için iş işten Pet'it Pari."l'ien .... zetesintle Bour· yonel beyanatta bulunmak imkli • fil~~un y~ında_ İspany1ya gı • 

~ ·-~ ............... • en aı.......,.. u sure..., •uuo.A.<. b 1 b' k d ·- hıntnl vie seçmiş demektir. ,,. . deeegıne dall' verılen haber üze • 
ııı~ıııbe .. .. A K .. .. . . . u unan lr a ın ya. a ş gu<>ıı'a göre Baltıktan küçük As • nını verecek qerecede üerlemedı • . • . . 

d., . gunu vam ~asın· nın ve buyuk mılll gayretımn tes· f K D A M C 1 ' rıne saliihn•ettar denıı: mahfelle-
"'ti l?ıü k 1 . -'ek-• .. hastaneye blıhn1mıştır. yaya kadar uzanan "incir Türki - ğini teessürle kaydedebiliriz• di • . d • t '"'·-· 
.._, za ere erll'l ""'"" "' u • lim edildiğini görmekt~i:r • A • . rm e anava an ........,..unun icap e· 
;•iııde ... • . 'b tahl'l d k • Polis, sulkasdden biraz evvel k yenin iltınakiyle tamamlanmak yor. derse derhal d . ima. h 

'Ilı _.,,,_., __ t ...... . . lubede gorülen bisıkleth bır •damı zır bulunduğu beyan .edilmekte • .. _ ~ ...... mtı aını ı e ere • ~toıı 1936 tarihindenberi daha .. .. .. . . . . Ga rantı· ı ·er enı:ı:e açı ga a -
ıı.... .......,..u.u.u. aaıırur.a m ....... v.e büyillı: w ft'Vk w heyecan, daha 1 it ı 1 · 
~ içtıı yaptlauk davete derhal büyük bir gayret ve daha 'büyüklar;:;:~~ telefon kurubesınx'e Arnavutlukta kurulan a ya sp&4!ıyaya ~ununla beraber pa.ıtalya dola-
~ etıaep :hazır bulunduğunu bir iman ile sarledllmekte olan b' b "'- dah ... lun .,.,,p B (Bllf taNf1 1 mci sayfada) k ı il 
.~ ettiriyor w Amerika Re- bu •ayrfl Yunanistanın, di"er dost ır. om.,.. a .,u mu,._ . "l'' takviyeye matuf her türlü hare • tahkı"m ı•daresı• as . r yo ı uyor yısı e verilen izinlerin kaldmlma· 

., " polis memuru b-Ombamn kapsu ı~- keti alaka ve ~em ati .ile taki e • sına lüzum görülmıcmiştir. 
,~IYıwru Rıuveltin nutku ile de Bıılkan devletleriyle birlikte barış nü vaktile çıkıınnağa muvaffak <f• diy p p umdra, 15 (A.A.) - Arnavutlu- Londra, 15 (A.A.l - News Sigorta bedelleri yeniden 
ıı. .IWıyadıtkl sulhçü milletle- hizmetine tahsis ettikleri milli ve muştur. ı 1 a':~:Uyanın polfükası nıalün:ı- ğun Londra sefareti tebliğ ediyor: Chron!cle gayet iyi bir membadan 
l:ı.... \\ı,oyet buld$nu yazıyor, yapıcı kuvvetlerinin ihyasını is • • • • • • ; · ıdur. HükUınetimiz kendilerine bir- Tiran Hariciye Nazın, 13 Nisan· alarak verdiği bir haberde son gün arttırıldı 
~llayl diyor lrl: tihdaf etmektedir. Eler. milleti bu KÜÇÜK HABERLER birlerini tamamlayıcı menfaatler _ da Arnavutluk sefaretine bir tel • !er içinde İspanyaya y•miden 4000 Nevyork, 15 (A.A.) - Deniz si· 
~Y1tflft Birlill llt yapılacak beyanatı kat'i surette tatmin e • . ••. • ~ .. f. le bağlı bulunduğumuz meml~ • graf çekerek Tirandaki sözde Mil· İtalyan askerinin gelrliğini bildir- gortaları Baltık. Akdeniz ve Ka • 
~ tWU:ı Polmıya ve ~omanya dilmiş blı' hissiyatla karşılamak • * B~lgarıstan il~ıyat ~a!ıult~ı, ketlerle sıkı elwnomik münasebet- Jet Meclisince Htihaz edilen karar-ımektedir. radeniz limanlarına gönderilen ve· 

~ çıkanlıll mıışkiillerl tadır. Ve gayretlerine artan bir i- talebesınde~ ~o .ki§il\k bır gruf, ,!eri inkiiaf ettirmeğe çalışmak SU· ları ~ldirmiş ve h.ir h~~met k~- Büyük zafer resmi QfÇidi ya bu Hn_ıanlıu:dan gclen eşya!lın 
~~at edecek ve hglltere . ile manla devam edecektir. Belgrada gıtmıştir. 

1 
retiyle iyi anlaşma arzusunu gös- ruld\lgunu haber vermıştir. 15 Nı- . . harp tehlıkelerıne karşı sigorta be-

~ &manya ve Ymıarus • M&l'A..4111 Gbringin seyıı.hati * Daimi afyon merkez komitr· !ermiştir. Keza hükumetimiz, Ro- sanda Londraya geleı bu telgrafa ' . Berlın, 15
. (A.A.) - ~n_ıa~ ı~ - dellerinin Y"niden arttırıldığını 

~~ ıuantiyi kuvvet • "-.,. si Milletler Cemiyetinde 38 inc~ı·ç manya milletinin istikrn.linin ve Arnavutluk "efiri şu cevabı ver - 'tihbarat aıansının bildirdığine bild:irmektedtrler. 
tr. ltoma, 15 (A.A.) - Mareşal G-0- . . h'tidutlarının müdafaasına daima miştir: ' göre 2 Mk ay'.~ta Md adridfde yapıl ~ i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

D~-• • k Kr 1 tima devrE'Slllı a911ı§tır. T' d b' ~h kk:ü" ü 1 ması ta arrur e en za er resmı s J " h d RRmtll •ut unun emı_ g,_ bu. sabah Pantee_n'da .. a ne'-'lel ••••• mus"~ - hazır bırlnnduğ'ım. n göstermiştir. • ıran a ecne 1 Cd a m a. 'd' . . "kı'.i k . a a a ogru 
A • • · İklneı Vıctor Eınanuel J!e Birı.ncl * Bey "'" - u.> Fransa ve İngılterenln ınuslihane tında kurulan rejimi ve hükumeti geçı ının nu met ı:ıer ezınde 

1-·--kı ıkıslırı · 17 · · f t' all ı:neml . t' ..... yapılan hazırlıkların ikmali için .. ,...J_ Humberl'in mezarları önümie e • miyetinın ıncı es lV • gayretlerimıze müzaheret t!decek- tanımaktan ım ına eu.~orum.• . . . . . (Baş tanıtı l inci stryfada) 
:ıı........ 15 Mayısa tehır edılmesi ıhtımali 
~ 15 (A.A.) - l\latwaı, "ilm' .,..,, Mum·"-y'" bund~~ ~n- ketin iştirak:fle Varşcvada :ınerıı '- lerine dair kendi]';ğin«Wı ve bizi A na utruk tacını satan Bu hareketler tebellür ve tabak-

.... ~ & ış.,,. ""'"' ,. - ~ 1 r Y vardır. Geçide ecnebi gönüllüler 
~ İJıtilh lıablneSi tarafın· ra heykeli ziyaret etmiştir. simle açılmıştır / mfi.tehassis· eden dostane ifadelerle A t h l' de dahil olmak üzere 200.000 kişi kuk etj,ik~e, bugün husule gelen 
ti.. ~ ... ,__ .... ,~n -·"'-aııanı .... qe.. ,.. __ , faŞl·~ı partisinin •ekre- * Hel yanmada!\ hizasm a Va'kı beyanatlar uımıml barışın tak rna YU eye 1 . t' ak d kt' salah yann ınüemınen bir sulhle 
lı... -..up..,...,., .,..... -3 ·~-~ ~ . . . "'· ·•u b' h' B . 1 (AA l ışır e ece ır . . 1 ~ ,.......,,__ ~-"'' 'tlı ...__ ._ t . St t atınd~ lrnb ı ·""1- Trna isminde kömür yüklü bir a vı:Y:!lSı estxıne ·,,..ym.,. ır umet- arı, 5 . . - Arnawtluk rs· .. kb 1 . . netıce enehilir. Zira zorbalar her ,,_....., emıca.ıe ı am ,.....,..,,.. en arace ar - Ç"U-' • • .. , İ . panyanın musta e sıyaseti d 
~ . .,_ nimar'lra -1ı.enliııi ile Triton ~ tir, Btı kabil "Wzahurler, hangı ta- tacım talya Kralına takdım et - h kk d . "h' b tt bul şey; en ziyat\e taptıkları kar!! 
-..ıır. :ınış...... 3~ • • afd l' isi b"t" il .. a• ın a mu ım eyana a u- k tt k k 1 

. .. Öğle zamanı Goerıng ili! refikıısı minele bır İsveç yük ~mısı ç • r a~ ge ırs~ ge ?· . u un m • m uz< ~e g le A navuk heyeti nulacaktu:. uvve en or ar ar. Kuvvet gö • 
flttı. ~- ilıtlhbHat bnrosunuıı Va- Quirinal ııarayına giderek hülıüm- plŞllllşlardır. Ağı.r hasııra uğray ı· l~tlenn p~ .zıyade ihtıyacı olan i· buraya varmış ve askeri merasim. rür görmez hemen herkesten zi • 

«toıı rrıı.ı>uıbiri yazıyor: darlar tanfıJıdan kabul ~ iki ~mi Danrig limaııma iltica t-- ~ad ve ıyı anl.aşma havasını te· kar§llanmıştır. Dükdalbıt londraya gidiyor yade sulhcü olurlar. Fakat dikta--

~elt, Ç'emberlayn ve Wil. !erdir. miştir. mın eylemektedir. Musorninin kabol ettigi Burgos, 15 (A.A.) - İspanyanın :~'! =~:.:~'.h:an:::ü::ı~ 
~:ı ~~.~~~ :.~um:.c:': ~~ R ı ·. H. ı . Rumenler ı·kı· Arnavut heyeti ndra sefiri Duc.d'Albe, Harlciye ve selamet, mütemadiyen kara 
'"""ll ....,, ......,, ...., ...... ~- ,,... Nazırı General Jordana ile uzun. 

ti t Ve R lnn-vet tezahüratı He yaşıyan dik· 
~ti vtılediyor ve Avrupa işle- uzve n ı er l"l'~l terhı• oma, 15 (A.A.) - Re~mi Arna- bir mülakat yapmışhr. Duc'iin bıı- tatörlüğün de yıkımıdır. Su!hle 
l'h..~ '" J ' vıı: heye ·, ussolinl taratından gün Londraya hattl<et ede<ıeği 
'""llt lı.ıı.t'S b1r rol oynamalı iddia· beraber, benliklerinden mahrum 
1ı~~ M ı ı f d• l k b 1 -'1"'- · zannedilmektedir . ....... bulunuy-0r. ' so ı·nı·ye te gra e ıgor ar ' a u euurn ır. eılihniş milletler de ni1ıayet ken. •· U oc Mareşal Peten Rurgosa di mnkadderatıann• enerine aı • • an resmi Deutscheı Dien•-t ga· 
aa.. . Bui<reş, 15 (A A.) - Resmeıi Bu gar maha liflerinin dönüyor malıdırlar ki sulh hakiki ~lirette 
~-ı. :Ruzvelt harbe teşvik ııdi· (Boş t117'0fı l i11<.i .ayfai.a) bildiriliyor: temin edilmiş addcdilsln. 
~. başhğı altında Amerika Rei- Yu • Tlirlı:i Ar ıs Nisanda Macar· tan Hariciye bir takriri !lurg,,· 15 (A. A.) - Mareşal Ahmet AOaoM<lu 
'101'\~ ·-·-.. - tahrik yolilA -n· Yugtilavyıı, Busyıı, Bulcatistan, nanıstaa, Y"• ap .,_... A • Patain, Saint • Sebastien'e vastl l!I 
------ ~ ~ ruletleri, Sariye, Filistin, Mısır, han. Nazırı Kbnt Casky'nin hariciye ..,...~a, 15 t .,,..) - Bütün mıı • im 

~l<:!nıe'~- olan lıaks:zlı cephesi· ·ı WWe 1 encümenindıı b••.,anatta buluna - hali$, ınebuslar hülr.Umetin harici o U§tur. Mumaileyhin bugün bu- Si k .d k" 1 l 1 
.. ..., lllazvelt, mealulr ıleııletlıewe hiç ıffii se - s- ... t e -· . raua gelm~ı beklenmekt~"'-. r ecı e 1 a e ye er lli ı.~. L. _ _._..._ ...... k Ma · t R "' d sıyaseti hakkında bir istizah tak • , • 0 <Ull 

~er ve :ı.ıu.sol'.nt~ karşı mü- •ılaloa ileri ~tmeğe eesuetiniıı Vlll'A çeyrea .,..,._. ... ga- ra cıı:ns anı umen ,.u ut - k ld l 
.ı.. ldif ı _... ..... ıarına riayet eaece"ıni si\vlemesi rin imzaııyarak parlamentoya tev lin berg Amerikayı döndU a ırı ıyor "'llaa etme ıstediğini y82makta ranti verilm~ni te · ey em.,...e....-. 6 -, di e mi !erdir. 
~ Eğer !Hiyl• ltir teminat veriline MPHl Jl-'t alikadar ve bu beyanatın Macar!stanın Bük Nev k 15 •A.A) _ Lind _ Devlet Demıryolları Umum Mü· 

bu !ki devlet adamının ces ret ..,, eıç· yor ' ' · dü Jüğü Ah k 
" ilüluim•tl•re l>itdirttektlr. Böyle Wr teminat Jıitb •u~YJ reş ısi tarafından Romanyaya • • , • • • bergh •Aqu:stania> vapurile bura· r . ır apıda bir isiıısyon 
~ ~le Avrupada yt·n; 'r ada- derhal icrahlanclıracaktu. bildirilmesi Uierine :Romanya hü • fjlfsfrn mesefesmrft n8flC9Sf ya gelmiştir. Sivil polisler tayya • binası mşa etmek için bazırlıldara 

tesis ederf:k garp demokrasile· R11n'elt, ılrrhal şu iki -.ı.,Dia nı.üzakueye .. _..ı...uıı kümetı. &ilıllı altına alınımş olan Kahire, 15 (A.A.) _ Resmi Mısır reci karaya çıkıncıya kadar kama- b~şla~ tır. Bina ~Hyö hattının 
tlııın s bep oldukları karışıklıkla· ileri ,örmektedir: ilk sınıfları ierlıis e'tmıığf' karar mahfellerinde göste il k t 1 _ rasını muhafaza altına alını lardır. diğer ıstasyonları gıbı modern bır 
tı izaı.- etmege ;ı:ı~tı.klannı ila.e ı _ t:zid. sllihlannıa yükuniia haflOetibaai ~ ua· vermiştir. yete rağmen sivasi ~::ire e;: • Llndberg!ı seyhatinit! sebepleri şekilde inşa edil~cektlı ... Hazırla. • 
tbneıt edir. •ıhnası, --....... 00---- . . • hakkında mRlbuata si:\yRyecek bir nan pro;ıeler Vekalete gonderılmış· 

:z _ Bütün mölletlerin ayni milsa'Vat tiaifts.in.ft, ıltiaya •i • K 1 K IU k rd • fıilll>rınde Fihst!n k-Onfer&nsının . im dı' be tir İnşaata bu yaz başlanacak ve 
londrada testrler yııı.alanndaıı. alış \t'rİ~ etnıekri ekendi •uslih ... ek .... mik ' ra aro n a esı bir anlaşma ile neticelaıdiği be - ?:r:ı:rc/ k:ı nh~:a e~:l:r~ ge;ec k mevsim .istaı;.yon açılmış 

Londra 15 ıA.A.) - Salahiyet- hayadan için lii:runılıı elalt iptidai maddeler elde ~eri L d d yan edilmektedir. Bu anlaşma ile bergh'i beklemekte idi. olacak:ır. Devlet Demiryonarı ay· 
tar ırıahfeller Ruz,·eliln nutku . için eat .. rnasyenal ticaret yolnnuıt açıhnası. on ra a Filistinln miistalrll o;r devlet ola- rıca Su:keci meydanının tanzimi 

lııı, bi!ha;;sa nuıkunıon Aeınikan Mesaı· ın balyadaki akisleri Londra, 15 (A.A.) - Daily Eks • rak ilanı için konulan müddet ı için de durmadan çalışmaktadır. 
•e ·nin dünvada nızam "~ "~a- press gazetesinin diplomatik mu- Ticı.ıretl1ane Sahiplc~i: fstasyondan Sarayhurnuna doğru 

" sene olarak tesbit edilmiştir. . 
,ı, n •eeo,iisü iç'n ,esın! yük;d · Roma, 15 (A.A.) - Ruzveltin me5aJı hahlonö<ı İtal:ı aıı me- ' harrırinin bildirdiğine göre Ro • ÇOCUK İşi MerrJeket Işi- olan kı.ımdaki barakalar yılnla • 
t l · Mı.sırın Londra sefiri müzakere. d Ç k B s· d k ee~gı ne daır rılaıı kısmını mü· lıatJinde hakiki bir sulhün ancak hakka ve ada ete ıııtın t,ede- manya krah Karolün biraderi ir. ocu ayramına ız e ca ve buralardaki atelyeler Yedi-
~<ıiı bir şf'kildl· bq.iamaktarlırlar . bilec~ği ve binaenaleyh fakir milletlere yapılmı~ olan haksız· prens Nicolas •Gizli bir va2ife. ile lerin neticesini İngiltere Ha:riciy , Viırinlerı ı Çocuğu ilgilendi.- kuleye ııakledİlerek yerleri park 

t< kısım, Amerfü~nın beşer;y., . lık tanılı t>.Umedik e hakiki sulhün teessüs edemlyeceği söy- Londrada bulunmaktadır. Prenı, Nezaretine bildirmek için geiecek recek surette süsleverek işti· ve meydan haline kor.ulacaktır. 
- _ .._-'.._. __ ,.;.... ____ .._,..;.,,_::._.._ı.ı..ı.,,ıı1:ıı:or.. ____ ...:,~---~---~---~---ltg~eçe~~~ç~a~rşa~nı~a~g!un~··~u~· ..:Lımdr:'.:~a~y~aj:P~a~za~.r~gu~·:·n:u:• :Lo:n~dr=ıı~y=a~h~ar:e~iı:t~e;2-::i~r~ak ediniz. Ç. E. K· İstasyon civarındaki bazı bina· 

lar da ıstimlflk e ilttelttir. 



!IAn'At IKDA!lt 

HlkaVe 
KISSADAN HİSSE 

j Dünyanın en küçük Kralı l j 

Meliha, on sekiz yaşına g!rmişU; 
bu münasebetle evdekiler ve aile 
dostlan ona sevdiği çiçeklerden ya. 
pılrmş birçok büketler hediye et. 
mişlerdi. Onu gören on sekiz yaşın• 
da değil, otuz beş, kll'k yaşlarında 
zannederdi Kamburu, fevkalade 
usta ve mahir terziler tarafından 
dikilen elbiseler sayesinde müm
kün mertebe ortadan kııl • 
dmlmış. Fakat bu usta terzile • 
rin kapamıya imkan bulamadıltlan 
iri. kemikli elleri, uzun ve solgun 
yüzü, kalın dudakları, fersiz göz
leri onda gençlikten l!ıiçbir eser 
bırakmıyordu. 

Annesi, babası ve ağabeyisi Fa
ruk olmasa hayat onun için taham· 
mülsüz olurdu. Allahtan Faruk yir • • 
mi beş yaşın verdiği zindelik, neşe 
sayesinde zavallı kamburun. duydu,. 
ğu acıfan, iztırapları biraz azaltı· 
yordu. Faruk da pek şımank büyü •• 
tülmü9 ve her istediğini yaptırmı· _ r,,.,.,..,. 
ya alışmıştı. 

i~te o gün de tatili ge • 
• ,;irmck bahanesile baba • 
;ından para istemiştL Fa • 
!at babası bu isteğini kat'· • 
ıyetle reddetti: 

- Bu tatfü bizimle be
. ~a:ber geçireceksin, biz de
lıiz kıyısında bir sayfiye • 
.imle geleceksin ..• 

Arada bir süküt hasıl 

Jldu. Annesi içini çektL Bu 
.ayfiye sözü ona, her yıl 
çektiği sıkıntıları hatır • 
!attı >ine: 

Her sene, gittikleri savf~yelerde 
kambur kızı için ne kadar üzillü. 
yordu. Gazınoda otururıren. Meıına

nın arkadaşları etrafını sarar ve o
na iltifat tderlerdi. Fakat bütün bu 
iltifatları, kendilerinin Melihanın 

yanında fevkalıide güzel göründük· 
!erinden ileri geliyordu. 

Kambur kız, orkestra başlayınca. 
mahzun mahzun oturur ve bir de· 
likanlının gelip kendisini kaldırma·. 
sını beklerdi.Annesi kızının bu hail 
karşısında müthiş bir işkence ve te
essür duyuyordu. Hele o akşam biri 
gelip te kızını kaldırmazsa, artık o 
gece kamburun gözüne uyku gir
rnezdL Onunla beraber annesi de 
uaptan ve üzüntüden uyuyamaz· 

Faik BERCMEN 
dm bulup onunla dansetmlye bl.f" 
!adı. 

Kadının kocası da onların masa
sında Meliha'nın yanında otııruyor

dıı. Karısının mütemadiyen Faruk· 
la dans etmesine ve ondan aynl
mamasına içerliyordu. Bu şişman, ı 

patates burunlu çirkin bir adamdı. 
Fakat halinden yağlı birisine ben· 
ziyordu. Nihayet dayanamıyarak 
Meliha'ya dert yındı: 

- Bu çılgınlıilan görüyor mus11-
n11z? Mütemadiyen dönüyorlar, dö-

1 
nüyorlar .•. Bu dönmekten ne çıkar 
sanki? Onlar bizi aptal yerine ko

yuyorlar. blribirlerine layık olduk
lannı göstermek istiyorlar değil 

mi? Ah, ben kanından nefret edi· 

yorum; lakin ne çıı.re!. Siz de b!Ur· 
siniz bayan.. şey .. ben bu kadının 
etine, kıvraklığına bağlıyım. İra· 

İdemi kullanan.nyorum... Hele İs 

1 

tanbul'daki hayatım cehennem a
zabı içinde geç •r. Akşam!P n eve 
geldiğim vak'it onu bulacak mıyun 

1 acaba, diye içim titrer. Çok zaman 

masanın üstünde cAffedersln ci

cim, biraz işim çıktı; geç gelece· 
ğim.• diye bir kıiğıt bulurum. Ney
lersiniz, biz bunun ceremesini pa· 
ramızla ödüyoruz . 

Adam bunlan söylerken zavallı 
kambur genç kız ömründe cfııyma· 
dığı bu sözler karşısında şaşırmış 

kalmıştı. Zalf kollannı protesto 
makamında sıska göğsünde kavuş
turmuş ve i8Şkın bir tavırla şişman 
adama bakmıştL 

Şişman adam, biraz ileri gittiğin! 
anladı; ve sustu. O valcit Meliha as 
la bu çirkef hayata düşıniyeceğinl 

düşündü; içinden temiz bir gurur 
duydıı. Evet filvaki o çirkindi, kam
burdu amma hiç olmazsa tertemiz 
bakir ve saf bir hald., hayatın bil· 
tün çamurlarından uzak kalacaktı. 

Bu his, bu düşünce onu tatmin et
ıniye kili idi. Ve o anda asla evlen-

Gazeteler, Irak Kralı GAZİ'nm 
birkaç gün ev .. el Bağdadda bir o
tomobil kazasında öldüğün!l haber 
verdiler. Ölen kralın dört yaşında
ki oğlu ikinci Faysal ismi ile tahta 
çılanıştır. Dört yaşındaki ikinci 
Faysal dünyadaki bütün kralların 
en küçüğüdür 

-0-

120 k:tometrelik sUr'atten 
sonra 

miyeceğine and etti. Sonra mem- Irak kralı birinci Gazi, otomobil 
nun bir tavırla başını arkaya da· ı kazasına kurban gitmek üzere ol· 
yadı ve rahat rahat oturdıı. duğu sırada, otomobilinin sürati 

120 kilometreyi buluyormuş. 
1.500 senelik bir Ekmek! Birinci Gazi tngilterede, Hor • 

Mısırda geçenlerde bir hafriyat rowda talebe iken babası kendisi
yapılmış, eski Mısırlılara ait ve ne küçük bir otomobil almıştL 

ı... Mısır tarihini aydınlatacak deger- Büyüyüp de otomobil kullana-
Faruğun babası tekrar söze baş- bil k !in b. · · G · 

dı: de birçok kıymetli eşyalar çıka •· · ece yaşa ge ce, ırıncı azı, 
rılmıstır. . okuduğu kollejin malikıinelerin • 

~ Faruk, bu sefer iyi kalplilik T ; k kd d lr 1 de- otomobille durup dinlenmeden 
:iS• ta kardeşini de beraber götür; - Omletten biraz daha yemez u an aınon ,. ısın a apı n~~ ! gezer, otomobHi sürer, sürerdi. 
ı,.. de annenle İsviçre'ye gidelim; misin şekerim! diye sormuştu. olan hafnyatta çok en!t•re:<an hır 1 B t bili ld k ak 
• - · k azan o omo yo an açırar ~ •uretle gençliğimizi yad etmek Meliha, karı koca rolünü benim- şc; bulunmuştur E:kmt· . 
...,... ~ını bulmuş olacağız ... Eğer bu semiş gibi cevap verdi: Mıliıttan l.SOO sene €\;·el ölmüş bordürleri çiğnediği de olurdu. 
r~>ifimi kabul edersen sana bol bol _Hayır canım, teşekkür ederim. bir kadın me-~arından çıkaıı bu .Kr.alın en büyilk .dostu Grafton 
>-.n-.;lık veririm. Vagon restoranda bulunanlar, Mısır ekmeği. dünyanın ~n eski duku de İrlandada bır otomobil ka· 

Fan.ık, teklifi kabul etti. Bu pro- genç kocanın sakat kansına göster- ekmeğidir ve bugün N e\-york mü· zasına kurban gitmiştir. 
V'.Y4 haber alan Meliha ·da sevlnç·jdiği ihtimamdan kızın her halde zesine aittir. Kral, tayyareye de binerdi. Fa-
ten zıp zıp zıplamaktan kendini a- çok zengin olduğu neticesini çıkar· .kat otomobil kullanmasını, tayya· 
lamadL Hemen bir plıin yaptılar. ı makta: gecikmediler. Şişman bir llllılllll!llllW-.ı--.11111ı1111W-.ıll!lllllll- r kullanmaktan daha çok sever
Çocuklar Peşte'yi, Viyana'yı dolaş-' kadın, Melihaya hain hain bakıyor Bu günün Çocug.ı Yarının di. Kendisine bunun sebebini sor· 
tıktan sonra Nis'e gideceklerdi. Şa- ve böyle kambur ve sakatın bahti· Büyüğüdür. Kimsesiz bikes dukları zaman, kral: 
yet ondan hoşlanırlarsa, tatili yar ve sevilmiş olmasını beşeri ka· yavruları korumak için yılda ..... Otomobilde, demişti, sürat 
l'il'isde geçireceklerdL tıunların haricinde ve üstünde bıı· bir lira verip Çocuk Esirge- daha çok belli oluyor da ondan 

Bu karar üzerine annenin içi ra· luyordu. mc Kurumuna Biz de Üye çok seviyorum.• 
hatladı. Hiç olmazsa bu yıl zavallı Faruk, etrafına bakınarak güldü • olalım! _ . Kralın babası Faysal da bir 

0 
• 

kızının kendisine verdiği ezadan ve ve: 1 Ç E K 
· · · tomobil kazası neticesinde ölmüş· işkenceden kurtulaoakt}.. _ Meliha, dedi, bizi balayı seya- ~11!11119111ııllllııılll ... -.llllııllll-'llllll ... _, ••• tiL 

hatine çıkmış zannecbyorlar. 
İki kardeş lokanta vagon~a kİı· _ Faruk ister misin, gittiğimiz =====~===========:=====~=== 

rulduklan zaman garson gelip te: yerde de karı koca rolünü yapa. fA1•••1111!ııİıı•-----------------, 
-Savanla bay ne emrediyorlar? M E L E K S . d 

Deyinc~ Meliha gurunından kıp- ·1ım?_Bilir_misin,.bu beni son dere- Bugün inemasın a 
kırmızı kesildL Fakat kardeşinin ce eglendırecektır. 
ses çıkarmadığını gördüğü vakit içi - Olur şekerim, hem alışmış o,. 

burkuldu. Uıkin Faruk hemen ı lurs:u:ı; yarın cvle~dığın zaman a
kendisine gelerek kambur kardeşi- ceınilik çekmezsın .. 
ne bu vaziyetten pek ziyade hoş -ı İndikleri otelin defterine kendi· 
landığını söyledi. lcrini karı koca diye yazdırdılar; 

H•ft•nın •n gUz•I fllml 

KUTUP YILDIZI 
FT•nsızca sözlU A•k • OUzelllk - Oançllk nell• 

· ,arkı va danslar f•vkallda •Ol•nc•ll bir mevzu Delikanlı, kardeşine hoş görün- ' fakat iki ayrı oda tutmuşlardı. Bu 
ırek mecburiyetindeydi. Zira baba-j genç. kan .. kocanın ayn odalard~ S O N Y A 
sının avans olarak verdiği paranın yattıgını goren garsonlardan bırı R 1 C H A R D 

HENNl ·E 
GREENE yarısını alacaklılanna yatırmıştı. kendi kendine ş~tı;. ~kat sonra ak-

Masraftan yapacağı tasarruf saye- iı!ıa b!r,ey gelnlUj gıbı mınldandı: ilaveten PARAMUNT dünya haberleri 
sinde bu açığı kapatabilirdi amma, cÖyle ya .. bu karyolada.... BugUn aaat t ı va ı da tanzllAtlı matınaler 
kardeşinin gönlünü almak şartile... Ertesi gün otelin salonunda \. llb••••• .. ••••••••••••••••••~• 
İ;i kalpli bir çocuk olduğu için ye- i'llansedenler arasında Faruk ken· 
mek esnasında kardeşine: j dine münasip genç ve güzel bir ka· ı-1••••••••••••••••••••••11111!!111•~ 

Mütlıiı hegıcanlı w tüyler ÜrfHrlecek sahneler .•• 
Brezilyanın balta girmemlı onnanları ..• BülDtt. fJOh,i ha!J'Hllllar 

bit. bir odama hırıı ... 

SONSUZ MÜCADELE 
( M A R AJO ) 

Treder • Horn va Tarz•n filmlerini gölgede bırakacak 
derecede meraklı, hıgecanlı •• şayanı hayret bir film Kaplan 

far ve Timsahlar filmi... Bir aık oe macera romanı .•. 

TAKSİM Sinemasında Bugün 
Buglin •••t t ı ve 1 de tenzllltlı h alk m•tlnalarl 

H•ltanın en gUzel ve en bUyUk Programı ı 

SA RAY Sinemasının 
2 büyük Filminden mürekkep emsalsiz Prograır.ıdır. 

1- LOREL- HARDI AVCILAR 
iki komit in en ıon ve en neşeli Türkçe ıözlü komedileri 

2-KORKUNÇ GECE 
Florence Rice ve Edmond Love 

l•rafından oyn•nmı, bUyUk ••k va ıztır•p romanı 
ilaveten ı FOKS JURNAL : Mr. Lebrun'üa yeniden Reiıicümhur 

intıhabı ve Yunanİ•landa i•liklll ~enlikleri 

Bugün eaat it v• ı da tenzllltıı m•tlnaler 

1 

l 

IL.llL.IAN 
Sevimli artist haziran ayınd 
F ransada yeni bir film çevirece 

• • .. . .. 
Lilian Harveyin bir 
gazeteciye verdiği 

mülakat 
; . • e .. e, 

Evvelce artistin Paris'te bir film · 
çevireceğinden bahsetmiştik. Şim· 

dl de kendisile yapılan bir mülakatı 
neşrediyoruz: 

Kongre eğleniyor, Ceıinet kuşu 

gibi eğlenceli, güzel filmlerin yıl• 

dızı Li!ian Harvey'in Paris'te oldu· 
ğunu ve Fransız stüdyolarında yeni 

bir film çevireceğini haber ıilır al· 
maz derhal ziyaretine gittim. Artist 
Jeana meydanına yakın münzevı, 

fakat konfortabl bir otele yerleş
miş. 

Sevimli yıldız gülerek: 
- Derhal nasıl haber aldınız, di· 

ye, beni karşıladı. Gayet iyi fran. 
sızca konuşuyordu: 

- Ah, siz gazeteciler, dedi, ne 
kulağınız delik insanlarsınız!. F.llı:ii 
iımiUm ve pen konturatı imzalıyalı 
daha üç saat bile olmadL Bıı Fran· 
sa'da çevireceğım ilk filmdir. Bura
da Fransızlarla beraber çalışaca
ğımdan dolayı kendimi ne kadar 
mes'ut hissettiğimi anlatamam. Za· -
ten ne zam~danberi düşündüğüm 
bir şeydi, işte nihayet hakikat ol· 
du, bilhassa filmi eski dostum Jean 
Boyer'nın idaresi altında çevirece
ğimden çok memnunum. Jean Bo
yer ile zaten evvelce Berlinde de 
çalışmıştır. 

Çevireceğim film, nasıl mi ola-

Lillıın H11ro9'in nı•I 
6ir r•H•m t11r11fıntl(Jll 

ı . 6" ,,, 
pı 1111 portruı e• ır 

' cak! Anlatayım. Mevzu SC:b~ 
in hayatından bir kısınıdıtblt ! 
gelince &hubet'in sevdiği 

. giliz bal!erine rolü yapacak1~r 
na refakat edecek arkadaŞ 
Komedi Fransez artistleriııd~ 
çilecektir. Ya!İıız Schubert ro 
kimin yapacağı. henüz tesbit 
medi. Filmin ismi SerenadeeJıl 
caktır. Dekorlanna çok it~8 i]ıli 
cek, fakat yüzde yüz muz f 
film olmıyacaktır. Fakat ı 
Schubert'in nefis eserlerind~~ 
çalar, bilhassa Bitmem4 ı;en 
dinliyecekııini%. 

~ .. 

Y•nl porlıyon Amerilıalı bir yılJı:s : 

ANN MORIS 
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A -vr-u.pa meselesi 

İtalya 
• • 

nıçın 

Arnavutluğa 
hücum etti? 

Arf 1 ~ l~glltera sözden ziyade is 
ya~:.ıuk mer.buriyetinda bulunuyor 

L-u.cıerı. P<>mter 
' L• F'llaro 

========~==== - ====-=--= 

ULH! 
İngi1iz - Fransız 
ittifakı sulhu 

kurtarabilir mi? 

Z avallı Arnavutluk kıyıların • bilmekle beraber ağzını açmıyacak 
daki bir kaç kulübenin obüs tır. Yunan!stnn'ın rimaıt Balkan • 

ınermileri altında tahribi ve İtal • !arla münakalesi doğrudan doğru
yan hareketinin · akıttığı kan il · ya kastedilmiştir. Nihayet Şarki 
renç bir manzaradır. Akdenizin her hangi bfr şekilde ab 

İtalya.. Arnavutluğun siyaseti ve lokaya uğradığı farzf,dilirse, İta!· 
imkanlar: üzerinde esasen şilphe ya Arnavutluk sayesinde şarka 
eötürmea- bir kontrol icra etmiyor doğru karadan. bir yola sahip ola -
mu idi? caktır. Mussolfni cAkdenizde hap-

Memleketin nüfusu bir ınıi~on· sedllmemize n~saade etmlyece -
dan ziyade değildir ve bu nüfus 

1 
ğiz• diyordu. . · 

sahilin birkaç iskelesiyle vadiler· Bu fetih ıeçon seneki İngiliz - İ· 

• 

Fransa Erkinı Harbiye Reisi 
General GAMELİN 

Almanya ve İtalya bir umumi 
harbi hazırlamak niyetinde olsay
dılar daha başka türlü hareket et
mezlerdi. Almanya ÇPkoslovakya· 
yı isti!A ettiği zaman harp halinde 
mü.hım bir rol oynıyabi!ccek aske
ri bir hasmı ortadan k-aldırnuştı. 

İtalya Arnavutluğu fethetmekle, 
Yugoslavyayı aciz bir vaziyete 
sokmuş ve İngi!terenin yaratmıya 
çalıştığı anlaşmaya girmekten me· 
netmiş oluyor. Hadiseler diktatör
lük~~r. günün birinde bütün kuv
vetlerini garbe saldırtmak için 
şarkta her türlü endişe ve müşkü
littan kurtulmak istiyorlarmış gi
bı cereyan etmektedir. 

Birleşik devletlerden gelen tel -

graflara inanmak lzını gelirse, İ • 

1 talyanın yiğit fakat silahsız bir 

küçük millete karşı :r•ptığı şiddet 

!ıareketi orada çok şiddetli bir 

:1iddet uyandırmıştır. 

Amerikalılar bu h~reketi •\İr • 

kin• bulmaktadırlar. Bir millet 

kuvvetini miidafaasız bir komşu -

suna karşı suiistimal ettiği takdir

Jc bır çocuğu döven adam gibi şe· 

rdsiz bir hareket yapmış olur. Fa· 

kat aldanmıyalım. l\fütecavizlerc 

karsı söyle!1ebilcrck olan bütün 

manevi ith1mlar onları tamamiyle 
kayıtsız bırakacaktır. Birleşik dev 
!etler meşru nefretlerin faydalı 

bir şekilde izhar etmek istiyorlar
sa kendilerine ancak söz söylemek 
hürriyetini bırakan ve müessir su· 
rette protestoda bulunmaktan me
ncdım o bitaraflıktan vazgeçsinler. 
Fakat hak ve adaletin vaizi değil 
askeri olmak arzusunun i?.har et -
menin sırası gelmiştir. 

İtalyan hudutları içine giren Arnavutluğun eski sahiplerinin 
sembolü ıi bu idi 

İngilizler de askeri mükellefiye
ti tesise karar veremezlerse taze • 

de ve klan zihniyetinin devam et· der, fakat Yugoslavya bunu !enen barbarlığa karşı yükseltil • 
tiği iç sırtlarda yaşamaktadır. talyan anlaşmasını temelinden çü- mesi düşün>ilen scd kafi .derecede 

Ticaret, mahalli pazarlar bari • rütmektedir. Arnavutluk'ta İta! - kuvvetli olamaz. Şimdilik Alınan· 
cinde hemen münhasıran İtalyı yanın kara, deniz ve hava askeri ya ve İngiltere A~Tupayı zayıf 
iledir. Deniz ve kara münakaleler·,. üsleri Akdenizde ve yakın şarkta noktalarından vurmakta ve fetih· 
halta küçük kabotaj bile İtalyan .Jıngiliz mevzHerinin muvazenesini !eri kendileri için hic bir tehlike
ların ellerim!edir. İtalyan mah • maJ_ısıls bir surette tadil eder. Si - yi mucip olmamaktadır. Fakat bu 

sullcrinin toptan alışı, satışı İt~!- yası bakımdan bu, Loııdra'nın ce • teşebbüsler eğer gentş bir planın 
yaııl:ırm elindedir. M&denleri, bıl· nubu şarki Avrupada mukaveme· . di 

1 bir parçasını teşkıl etmcscy e • hassa petrol kuyularını talyanlar ti teşkllatlandırmak için yaptığı . . 
işlı•tir. Mü.ıavir ve tcknisiyenlerin te~ebbüse doğrudan doğruya bir hemmıyet ve faydası olmazdı. Bız 
ekserisi İblynndır. Sermaye ve darbedir. Deniz yolundan sonra, bir mukaddemeye şahit olmakta· 
kredi İtalvanlar tarafından temin fasizm Balkan devletleri etrafında yız. Hadiselerin bir felaket manza· 
edılir. . kara yollarım kesmiye teşebbüs rası almasına mimi olmak istiyor• 

~ı navut ordusu İthlyan nüfuzu etmektedir. Cenupta Alma!Jyanın sak kuvvetli olınalı, müthiş surete 
altında yetiştirilmiş ve İtalyan mal şarka doğru yürüyüşfü.ü koruyan te, kuvvetli olınahyız. üç büyük 
zemesiyle t~çhiz edilmiştir. , kapıya bir kil!t daha vuruyor. Bu demokrasi bunu anlamalı ve ala • 

j talyanın irntiyazlı vaziyeti~: :'e , işte. alaka~ ilk deniz ~-e\'let! .. olan bilecekleri tedbirlere hiç bir had 
nüfuzuna rakip olan voktu. Buyukl !ngiltcrenın bundan boyle soyle- lıd.ırl A k 
Valona körfezine hakim Sassenolnecck sözden ziyade r.lmacak ka- koymama ar. nca 0 zaman 
lımhnı esasen işgali nltında buJu-lrarı vardır. sulh kurtulmuş olqcaktır. Fakat 
nu.rnrdu. Bir sene olmadı, Kont 1 Lucien Pomier kaybedecek çok zaman yok • 
Ci~ ııı Kral Zogonun cvlenmesin·j LE F!GARO tur. 

de şahitten ziyade cre~mi hami• sı- ============= 1 
faı 'yıe hazır buıunuyordu. 1 Yeni eni' men namzetlerı· 
Yalnız Arnavut milletınin hü • :ı 

kümrani hakkı ve hukuki lstikla- Bursa (Hususi) - Arifiyede e • 
ti ttalyanın bu memleket toprak • ğitmerıler için açılan kursa vilaye

larını ve sahillerini askeri maksat- tıınizin merkez kazası köylerinden 

Gallus 
1NTRANS1GEANT 

Bir çocuk kamyondan düşüp 
ağır yaralandı 

lan na göre kullanmasına mani i-. seksen sekiz talip olmuş ve bun - Dün Kuruçeşmede Nureddin a. 
di. Dünkü hnreketin stratejik bir !ardan vekaletçe ayrılan 60 kişi • dında bir çocuk geçmekte olan bir 
Planın ifadcsı olduğuna hiç şüphe den kırkı geçenlerde kursa gitmiş-
yoktur. ı t · !\[ h lü k'" 1 d · ı. · u te oy er en olup isını • 

köınül' kamyoounun arkasına ta • 

kılmış, bir müddet scııra da yere 
ArnavutJugu J.Ş[~al ctm"k'° İ · ı . . .. .. . .. . 

t.ılya girı~ ve ~ıkı~ta kulaylıkla Ad· len kurs dırektorlugunce tesbıt e- atlarken düşmüş ve ağırca yaralan 
va'ik'i kapanıal. imkiırın; elde dilen on dört kişi daha önünıü•de'.- mıştır. Nureddir. Etfal hastanesine 

Hrnektcdır Bu hal Yugos . ki cumartesi günü hareket edecek- kaldırılmış \"C hadise hakkında 

lav~ anı. ıstikbahıu tehdit e- Icrdir. , tahkikata başlanmıştu·. 

iKDAM 

Sovyet Rusyanın en bOyOlc zırhlısı. Bir donanma gOnO toplannın üzerinde 
oturan askerler nımlulann uzunlutu hakkında fikir vermektedir. 

Sovyet Rusya donanmasına yeni iltihak eden en kuvvetli harp gemile 
rinden 3000 tonluk T ashkenf desfröyeri 

Sovvet Rusva donanması karadenlz manevralan esnasında Sovyet deniz üssün. 
de h11rekere hazır vaziyette 

ıovyet Rusya donanması silahendazları boş vakitlerinde serbest mesaı il 
meşgul olurlar. Askerler ekseriya toplu bir halde kitap okumayı 

tercih etmektedirler 

AYFA5 

RADYO 

Pazar 
boat 13.30: Program. 
Saat 12.35: Müzik (Küçük orkestra • 

Şef: Necib A,km). 1 ·- Himppınaıın • 
Ormanda bir elice duru.yor - halk ııar
lası üzerine variJ'BSJ'on !ar 2 - L<.-bar
Götterııatte operetinden potpuri. 3 -

Slolt· Vlyanada ilkbahar. 
Sa~t 13: l\tomleket saat ayarı, aJamı 

ve n:oteorolojl haberlerL 
Saat 13.15: Milz.ı.k (KtlçUk orkestra • 

Şef: Necib Alkın.) l - J. StraUM • 
Çiğaıı Baron operetinden haz.ine valal. 
2 - Lincke • Şaka şarkısı ve dansı. 
3 - Fisc!ıet- • TaW ıOrıierL 

Saat 13.SD: Tarit müzi&i. Çalanlar; 
Cevdet Çağla, Hasan Gür, Hamdi To -
kay. Okuyan: Safiye Toka;r. 1 - ...••.• 
• Saba peşrevi. 2 - Udi Ahmedln • 
Saba "prkı: Gülz.an harap qleıne. 3 -
Udi Ahmedln - Saba prlu: Ö;rle i!ell 
)'ekt.ayı. 4 - Hasan Gür • Kanun lak· 
siınl. 6 - Hamdi Tokayın - Kürdllihi. 
cazklr şarkı: Afkınla dolan sineme el 

sürme. 8 - Karcığar • TOrkil - Yar 
bağında üzüm var. 7 - 01Ul1 havalan· 
Hasan Gür lavta ile iştirak edecektir. 

Saat 14.20 • lUO:Konuşma (Kadm 
1aat1 - Çocuk torbJ.yesine dair.) 

Saat 17.30: Program. 
17.U: Müzik (Pazar ÇaJl • Pi.) 
Saat 18.15: Konuşma JÇocuk ıutL) 
Saat 18.45: Müzik (Şen oda müzıei • 

İbnalıim ÖZgOr ve Ateı;böceklerL) 
Saat 19.15 : Türk milziıi (l'a • 

sıl heyeti.) CeW Toksea ve ıırkadqları. 
Saat ZO: AJamı ve meteoroloji haber· 

!eri. 
Saat ~l!I: Türk müziği. ça13nlpr; 

Vecihe. lleşad Erer, Ruşen Kam, Cev· 
det Kozan. Okuyanlar: Necmi Rwı 
Ahıııkan, Radife Neydik. l - Numan 
atanın • BesteruıAr pefl"evi. 2 - Ha· 
iim beyin • BestenJılr prkı: Kaçma 
mecburundan. 3 - Mustafa İllet • 
Beııteııigir prlu: Ga;rrıdan bulmaz. 
4 - Hafız YUJUf • Beateniııdr ıarkı: 
Çok sümıedL 1i - Ru:ıen Kam • Ke • 
mençe taksimi. 8 - Hacı Arif - Rast 
şarkı: Zahiri bale bakıp. 7 - SaWıat • 
tin Pınar • Nihavend ııarkı: HAii 7811• 
;rnr. 8 - Osman Nihadın - Nihavend 
şarkı: Gene aşk1 bana. 8 - Zcldnln • 
KiltUlllblc:azklr prkı: Sevmekde be • 

nim. 10 - ......... - Kürdllilıjcazi&Af -
semılsl 

Saat 21: Memleket saat ıı;rarı. 
Saat 21; New'eli pliklar • R. 
Saat 21.10: Müzik (Rl;yaseticümhur 

bandosu • Şef: ihsan Ktlnçer.) 1 -
Louia Pautart • llı:arı. 2 - Kotlar • 

• Monta Kristo (Vala.) 3 - R. Waıner • 
Rloml cperaaının uvertüril. 4 - A. 
Roussel • cOrmaıı D senfonisinin 3 üncü 

p~ 5 - W, Ketelbe;r • Bir Cin 
mabedinin bahçesinde fantezi. 

Saat 22: Anadolu ajansı (Spor ser • 
v'.sl) 

Saat 22.10: MQz!k (Cazband • PL) 
Saat 2U5 • 23: Snn ajans haberleri 

ve ;rann1d program. 

.. ,, . . 4. 
GÜNÜN PROGRAMI ,.,,,,,,, ... ,,,, . .. ' • • • 4il 

: Zır Deliler 
HALK 

OPERE'l't 
iPEK : Cambazhane ço • 

cuğu 

: Kutup Yıldızı 
: V enedik Treni 
: Herkül 

MELEK 
SARAY 
S~IER 
TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
llALB 
LALE 
ALKAZAJl 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 
Yılduı 

: Sonsuz Mücadeln 

: Büyük Vab 

: İlkbahar geceler! 
: Olimpiyat gençl.erf 
: Büyük Vals 
: Hergiil 
: Görünmiyen C8iUI 

: Cemile 
: Cici Anne 
ı Yquın Aşk 

: y aşasııı Aşk 
: Zambak 

iKDAM 
l.bona Şartlan 

Senelik 
1 aylık 
1 aylık 

DAH1Lt HARtct 
1200 Kr· 

IOO Kr. 
300 Kr. 

l30I Kr. 
16541 Kr. 
aoe Kr. 

n..'K sUTuN 
SANTİMİ 

lllrlncl Sahile '60 kutut 
iıdnc! Sahife Z50 kuruf 
ts sahifeler 50 lnınıf 
T • il inci Sahifeler SO lnınıf 

Bütün bir &ahife veya ya· 
nnı sahife llAn için İdare ile 
görüşüliir. 

DiKKAT ----
Gazetemize il1n vermek ı. 

tlyenler ıerek doirudan doi· 
ruya pzetemlz idardıanesl· 

ne veya illnat §lrketlerine 
müracaat t11eblluler. 

1 





• 
Tarih gözile 

KIZKU LESİ 
E:ızkulesin1 hepiniz bilir ve ı vel ve gerek sonr~ kale halinde O· 

görın~üzdür. Fakat, tarihini he - !arak bulwıduğu Fatih devrine ait 
llıen ekı;erimiz bilmeyiz.. bir tarih yazan cTurusina• tari • 

Bu kule Üsküdar sahiline 180 binde mufassal malumat görül • 
ıtıetre mesafede deniz üstünde bir mektedir. 
kuıewr. Avrupalılar bu kuleye Kızkulesi isminin ne vakit ko • 
l.eandre kulesi namını verirler. nulduğu malum değilse de Türk • 
E:satirde şöyle bir kayıt vardır: terin İstanbulu fethinden sonra 

Sevgilisi Herosa kavuşmak için Atinalı Haresin zevcesinin orada 
lloğazı aşmağa teşebbüs ederk~n yattığına nazaran Türklerin de 
hu mevkide boğulan Leandre'ır. buna izafeten buraya kızkulesi na
~atırasıru taziz için yapılmış ve mını verdikleri ağlebi ihtimaldir. 
ISmitıe de Leandre denmiştir. Kızkulesi İstanbul Türkler e • 
Dığcr bir rivayete göre de meş· line geçtikten sonra hem kale ha

hur Atinalı general Hares merhum linde ve hem de gümrük mevkii O· 

zevcesi Damale.> için bu kuleyi olarak kullanılmıştır. 
Yaptırmış ve ze\·cesini buraya Bilfilıare bu kule yalnız gemi -
gölllnıüştür. Muhtelif rivayetler !erin geceleri yollarını şaşırma -
içinde tarihin sahih olarak kay • maları için fener lnılesi olarak 
dettiği şunlardır: kullaru1mağa başlamıştır. O vakit· 

Atina askeri kumandanlarından !er geceleri meş'ale yakarlardı. 
'<\ıisbiyat Milattan 500 sene evvel Sonraları kandil yakmağa başla -
Sıztk yani Kapıdağı şibiceziresi ,. mışlardır. 
hlibiyetini müteakip Kızkulesi Evvelce Kızkulesinin üstü ahşap 
Oıevküne bir gümrük mevkii tesis idi. Fırtınalı bir gece kandil tutu
etın;ş .. Karadenizden gelen bütün şup yandı. 
ll•ll!ilenn yüklerinden vergi alır- Sonra; Üçüncü Sultan Ahmet ta-
llıış. rafından taştan olarak inşa ettiril· 
to Bilahare Bizanslıların impara - dı. 
lı'ru •Manuel Komenen• bu yere Kızkulesinin bulunduğu yer 

U' kule inşa ederek kule ile sahili j dolma rieg" ildir. Tabii bir kaya bi· 
lıır ..... il b' ·b· · ba"lam t 'l'" =u e ırı ırıne g ış ır. rikintisidir. Ön ve yan tarafl.rırı 

urk!er istanbulu zaptettikieri za· uçurum ve derindir. Yalnız sahile 
ııı.tı bu kule Venedikli Gabriyel olan kısmı sığdır. 
ta;.afın~n .'.1'üdafaa edilmiştir. Evvelce Kızkuleı;i ile sahil ara
\r &kat, Tiirkler savlet ederek sında bir kale seddi vardı. Bu sed 
ıı::u kumandanın elinden al- zamanla kayboldu ve Kızkulesi iu ır. 1 deniz ortasında kaldı. 

rkler istanbulu feUıettikten İstanbul fetholunduğu zaman 
llOtı.re. da Kızkulesini bir kale gibi 
ltııuannuşıardır. Sahil arasındaki bu sed mevcut imiş .. Yavaş, yavaş 

lıoşııı1ı: ta bir duvar ile kapanmış· müdafaada kıymetleri kalmıyan 
tu-. bu kaleler metruk kalarak ortadan 

lCız kulesi Bizanslılar tarafından kalkmıştır. 
~ Yapılıncıya kadar limi Dama· 1 Bugün Kızkulesi fenerler idare-

kulest idi. İmparator Manuel ı sinin elindedir. Marmaradan ve 
~"._~men kule inşasıından sonra, Karadenizden gelen vapurlara ışık 
~ kule manasına gelen Arkla : göstererek yol verir. 
18llıinı. almıştır. Sisli havalarda büyük canavar 
lCızkulesinin gerek İstanbulun düdüğü çalar .. Vapurlara Boğaza 

'l'iirlder tarafından zaptından ev- olan uzaklıklarını bildirir. 

Mart müsabakamızda kazananlar 
Blrinci: ~iktal Yentmaballe ..t.rta- bi vasıta.sile Ali Bille-ud. Ekrem Tunç- ' 

~ 80kak No. g 8eJ'ol1u mı: mel<- er, Anlalyo sıhhat ~lel'l başk~tibi Arif 
~ lldnct ınnıf talebesindeo ~ Bir oğlu. MelAhat; Ankara Kurtuluş mey-
to•-~ . 1 danı Özlel< sokak il No. lu e•. 

........ makinesi. 

İltınci! Yüceü11dl liseli altıncı ııru1 
~en Hafize bir lı:ol oaatL 

1İç6ncü: Betildaf Abbu ala mahal· 

leaı Uzuncaova caddeol No. Jl Yeclna. 
ili, ınUrekkepll kalmL 1 

1'1Uhtelif hedlJe hpnanlar 

>.!asum Özkan, ~1ocidiyeköy Bllyük
<lor• cadd .. ı No. 44/6 Fikret Kayalı, 
P'atüı Kirmastt mahallesi Ba:ıimam .a-

lta.iı: No. 22 Saim Köksal, Kasunpap 

ltu>ük Pl7ale KoCtancı yokuıu No. 25. 
O Üdar iklnd orta okul lllDlf lI No, 73 
So.ıirıı Adnan Baştt, Per1.evnlyal l.i...ı 
lııııt IINo. 807. Fuad Kqlwl, İııtanbul 

i'elc 11sesl No, 1044 Faruk Kll11ilr, 

sltııdar bh1nd okul - nmf lfo, $0$, 

!\;,lcun Özsoy, Edlrne tlçşere!ell carnl 

k..'lısınd• No, 2. ŞemsetUn, Buna pos.. 

Nisan müsabakamız
da vereceğimiz 

hediyeler 
Birinciye: Bir giizel yün kazak 
İkinciye: Bir kol saatL 
Üçüncüye: Bir çorap. 
Dördüncüden e!linciye kadar 

muhtelif hediyeler. 
- NİSAN MÜSABAKAMIZ -

Yedi harfli bir kelime bulunuz. 
Baş harflerinden birinci, ikinci, ü
~üncü harfleri en aziz saydığımız 
bir f"Y olsun,,, Son dört harfi de 
tam bir mana ifade etmiş bulun -

tı aun. 
"• !elça! tevzi memuru İlmet otlu.. -=============~ otıu. özel mobU,.e 7~ eTinde 

C..rı..ı, Edlrne post. ve t.elen! havaı., Etyemez 
"""1:turu Sa!Ahatt!Jı Farulı: caaıı1an, 
llıva, Yıldızeli Ctlmhurlyel ilk okulu İki arkadaş kargı karşıya gel 
beıtncı Sırufta No, 170, Zonguldak Na - dil.er, biri.!i sordu: 
tııık Kemaı okul.il No, ıı s.ııa aı.rcm- - Nerelerdesin yahu? .. N• ya-
ltadıı. Unıiıer, K~ı r~ efendi pıyorsun bakalım?. 
"'1tatı No. 31, Darphane vo ~ mat Öteki hemen cev~r verdı: 
ba.ı.ında m!icellil Mablr, ~ Ersoıı. - Haberin yok değil mi? .. Biz 
l>usıa •• !e1grar memwu sn~· oflu Kadıköyünden taşınıyoruz .. 
l.ıanbul Gunen~, Zonıuldak Namık Ke - Ya? .. Nereye? .. 
~ okulu No. 238 Cecde\, &adetUn, -Etyemeze! 
%un orta okulu sırul 5 No, 31, Susı· - Etyemez" mi? 

lır1tıc Karapürçek okulu sınıf 6 öire· . - Öyle ya birader, evimize et 
~İe!lert. Ali Bilen, Antep tapu baı>J<atı-1 girdiği yok ki!. . 

HOCA DIYORKI 

Kakaonun karı~ık olduğunu 
nasıl c.nlamaiı 

Bildiğimiz toz halındeki kakao- ( 

yu elde etmek için birçok ameliye 

yapılır. Bunlardan birincisi kakau 

çekirdeklerini ayıklamak ve te · 

mizlemektir. Çünkü kakao badem 

gibi bir çekirdektir. 

Kakao çekirdeklerini kırıp iç . 

!eri çıkarıldıktan sonra, makine • 

!erde kurutulur ve kahve çekir . 
deği gibi çekilir. Bu toz kakaodan 
ya çikolata yapılır, veyahut ta süt· 
le pişirılir. 

Fakat; kakao meselesinde her • 
kesin en korktuğu şey k:.ı:kaonun 

karışık olup olmamasıdır. 

Karışık kakaonun yağı yerine 
başka muzır maddeler kaim ol · 
muştur. Bunun için karışık kakao 
fayda yerine zarar verir. 

Kakaoya karıştırılan maddeler 
arasında zeylin çekirdeği ve fasul
ye vardır. 

Kakaonun karışık olup olmadı · 

ğını anlamak kolaydır. Bakınız 

nasıl: 

İyi bir kakaonun rengı açıktır 
ve sıcak bir yere bırakıldığı zaman 
rengi koyulaşmaz . Sonra, safi ka . 
kao cezvede, fincanda hiçbir tor • 
tu bırakmaz. 

Bütün bu şartların akstııi gös • 
teren kakao karışık demektir. Fa· 
kat; kakaonun karışık olup olma· 

<lığını en doğru bir surette anla • 
mak için bir usul daha vardır. A· 
teşe atılıp yakılan kakao beyaz bir 
~ül bırakn·sa karışık değildir. 

- Bizim küçük diplomat ola • 
cakınış!., 

- İyi ,·alan söylüyor demek? .. 

- Su•! .. Çocuk uyuyor!. 
- Öyley•e ninni söy!iycyim. 

... ~ 

Çocuk: 
- İyi ki şapka modasını takip 

ediyorlar. Yoksa, hiç hokka
baz göremiyec:ektim. 

YAZISIZ HIKA YE 

IKDAftl 

ı 

• 

Güzel çocuk portreleri 

Günün meşhur adamları 

Yukarıda resmini gördüğünüz adam İngiltere Başvekili meşhur 
ÇEMBERLAYN'dir. Bu diplomat, dünya sulhü için çalışmaktadır. 
Son günlerde sizi de alakadar eden sulh ve harp mücadelelerinin 
birinci planında gelen İngiliz siy asetinin mekaniuııası onun elin • 
dedir. 

DÜNKÜ BL'Ll'ılACAMIZIN 
HALLİ 

1 2 3 4 5 " 7 8 9 t•l 11 

S_ l L A H -Ş E K E R 
ADA K··H•HTB.K 
e E -z •s A P~•K"Aç 
-,- K B A C A K • K E 
Tl1 DA Hı il AL. L 
•ö"ERT•AZ.A R. 
i<•MT.ARTFlllV 

~~~~~!~~:~~ı 
-,- S AK llT• DAN .A 
NAMA'Zii"TA.liTN 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
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=J-=·-1-.-.· - -i.-~=-· •=ı--ı--ı_ 
-.c~--.·==~=~= 

-ı--~111~==.-· • 
ı-::-• -ı· ·-~ •• --.-. _,_ .. - ----·--1-'--·. --1-1-

- Soldan sağa -
1 - Mabaduttabia. 
2 - Yakın Istikbal, san'at, öp -

mektcn emri hazır. 
3 - Müptel~ reyler. 
4 - Olur mu?, büyük körfez. 
5 - Mal, ıkalasın küçüğü. 
6 - Pokerde birli, şarkta bir ye

re mensup olan, inmekten 
emri hazır. 

7 - Uzunluk, yüksek şeyler. 
8 - Köpek, ahit, canlılarda bu • 

lunur. 
9 - Vücuduır.üzde deveran e • 

der, ayak. 

10 - Vücudümüzün ortası, beyaz
l~ma. 

tl - Hayvanları besledikleri bir 
nebat, nevmidi. 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - Riyaziye. 
2 - Ankara civarında bir yer, 

işaret füfatı. 

3 - Dişsizler için en uygun ye-
mek, bir baş hAStalığı. 

4 - Yemek, bir nevi kilıç. 

5 - Çalışkan. tazallüm lafzı. 

6 - Çekinerek gerileyiş. 
7 - İmal edilen şeyler. 
8 - Vil~yet, hareket ve faali -

yette olmayan, hisse. 
g - Valide, bedel 

10 - Örmekten emri hazır. Bir 
nota. 

11 - Termopil geçidi kahraman· 
!arından tarihte maruf bir 
Ywıanlı kumandan. 

KIRALIK 
Apartman Dairesi 

Maçkada lramooy cadde•i üze· 
rinde bir apar im nın mobilyalı 

banyolu ue kaloriferli dairesi 
ehuen fiatle kiralıktır. Cu · 
martesi pazardan mnada se· 
kizden beşe kadar Telefon nu· 
marası 44654 d• B F ual diye 

müracaat 1 

KUMAŞLARI 

lngiliz kuponlan 
Mütehassıs tüccar terzi 
Beyoflu 1.tiklal Cad. 157 

Ticarethane Sahipleri: 
ÇOCUK İşi Memleket İşi

dir. Çocuk Bayramına Siz de 
Vitrinlerini Çocuğu ilgilendi
recek surette süsleyerek işti

rak ediniz. Ç. E. K. 

"Bana inanınız,, 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birfok kadmlar 
ancak 30 yaılannda 

11örünecekl4rdir. 

Ottlarla i,aret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonrada bUtUn yUz ve 
boynunuza aUrUnUz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi tazeleyip gençleştirmek 

için işte size basit bir sual: Takim 
ve tasfiye edilmiş bir miktar süt 
kremasını bir miktar saf zeytinya· 
ğile karıştırınız. Sonra hepsini iki 
kısım en iyi krema ile karış:ırı • 
nız. Bu halita, cildinizi besleyip 
tazeleştirecek ve inanılmaz bir 
güzellik temin edecektır. 

Bir aktris gençlik manzarasını 

muhafaza ve idame için bu basit 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında 
genç kadın rollerini oynamıştır. 

Eczacınız da bu halitayı size ihzar 
edebilir. Fakat muhteviyatı az 
miktarda olmakla beraber pahalı· 
ıa mal olur. (Yağsız) beyaz ren· 
gindeki Tokalon kreminin terki -
binde saf zeytinyağile ihzar edil· 
miş süt kreması mevcuttur. Cil -
dinizi beslemek için en mükem • 
mel ve hakiki bir cild unsurudur. 
Her halde memnuniyetbahş seme
resi garantilidir. Aksi halde para· 
nız iade edilebilir. 

PARA BORSASI 
A N K A R A 

1 STEKLİN 5.93 

100 DOLA& 12ü 6,25 
100 FRANK J.3550 

100 LiRE'T li.6625 

100 İSVİÇRE Fr. %8.4015 
100 FLORİN 67.2550 

100 RAYİŞMARK 50.7050 

HO BELGA 21.31 
100 DRAHMİ 1.0925 
100 LEVA 1.56 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.7M75 

100 PENG-0 24.~~75 

100 LEY 0.9050 

100 DİNAR 2.8925 

100 YEN 34.62 

100 İSVEÇ KT. 30.56 
100 RUBLE 23.9025 

Esham vı T•hvl iıt 

Ergani 20.· 
Sivas • Erzurum m 19.· 
Sivas . Erzurum IIII 19.05 
% 5 1938 Hazine 
tahvili 86.· 
Anadolu Dcmiryolu 

Mümessil peşin 37 .50 

a~ı:ı:r; FIAT Lllİ 

Bakla • • • • 
Araka 
Bezelye • • • • 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar • • 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz • • 
Dereotu • • 
Kırmızı turp • • • • 

Taze soğan •• 

1-
8-

10 -
2-
2-
2 50 

18 -
3-
2-
4-

5-
35 -
2-

- 40 
-50 
- 75 

• 1 -
Taze sarmısak • • • 1 -

Devlet Basımevi DirektörlUjjUnden: 
İkinci ek~iltmesinde de isteklisi çikmıyan yeniden !nşa edilecek 

İstrotipi atölyemiz 18 Nisan 1939 Salı günü saat 15 te Basımevimiz

de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname ve diğ&r eksiltme evrakı Direktörlilğümilzde görüle

bilir. isteklilerin gerekli veslkalarile o gün eksiltme saatinden önce 

:.omlsyonda bulunmaları ve ihaleyi müteakip yatıracaklan % UI 

lkat't teminat: l;oe~aberlerinde bulundurmaları llln ohınur. (2496) 



} SAYFA8 

Kadınlarda Asabi l:::Jaş Ağrıları 
ve 

Aybaşı sancıları olanlara yatı Zİn an eder. 

Kaşeleri blltün atnlan, sancıları giderir. 
Sıhhat ve neşelerıni iade eder. 

NEOKURIN HAŞ, DIŞ ROMAT'.ZMA 
Atnlan içın de birebirdir. Günde 2 • 3 kaşe a ınabilir, 
Tek k••• e kuru• altılık amballJ 30 kuru,. 

-- iYi BiR HAZIM -
Ralıat bir uyku temin eder 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tan~ 

e e rb f ori i 

lKDAJ\l 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsı Miktarı Muhammen .8. % 7,5 temınatı Eksiltme 

Lıra Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Ni~osta kola 18.425Kg. 3067 76 230 08 A~ık ek. 15.30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 • • 16 

• 10 • 384 00 28 80 • • 16.30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibince yapcınıacak cins ve 
miktarı müfredat listesinde yazılı 13 parça eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık 

eksiltmeye konmuştur 
II - Muhammen !;edeli. muvakkat temınatları, eksiltme şekil ve aatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksıltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi resimlerde görülebilir-
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte % 7,5 güvenme paralarile meı.kılr komis • 

yona gelmeleri. •2136• 

• 
M~hammen B. % 7.5 Te. ~lrsiltme 

Cinsi Mikdarı Lıra Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Yangın söndürme levarnn· 13 Kalem 614 92 46 13 Açık E. 14 
Yangın tulumbası 5 Adet 595 - 44 62 • • 14,30 
Hortum 400 Metre ) 

• 34 Metre ) 674 ı:ı 50 56 • • 15,30 

• 455 Metre ) 

Yangın söndürme 5letı 105 Adet 671 50 50 36 • • 16,30 
Kum torbası 64 Adet ) 
Yangın eczası 95 Adet ) 1383 90 103 74 • • 

I - Şartnameler! mucibince satın alınacak olan yukarıda mikdan yazılı yangın söncliirme levazı
mı hizalarında gösterilE:n usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli. muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 2rı /939 Salı günü Kabataşta Levazım Şubesi Müdürlüğündeki alım komisyo • 

nunda yapılncaktır. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile m<'zkı'.ır komis-

yona gelme \eri. (2586} 

1 - Şartname ve nümunesi veçhile .500. bobin 120 M/M sarı 
yaldızlı metal kağıdı .kapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur. 

II - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metresi 29.19 lira he· 
sabile muhammen bedel "f .1094.6.25• lira ve muvakkat teminatı 
.820.97> llradır. 

1 
LUMBAGO 
ve ARKA ROMA
TiZMA AGRI LARI 
NiHAYET BULDU! 

1n ·,, .... ı~rı 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI. AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKiLDE ICRAYI TESiR ADAREK BÜTÜN AGRILAR· 

INIZI TEDAVİ VE TESKiN EDER. 

Arka ve Bel, Lumba,ı:o. Siyatık veya glıgtjt 
e~rılarınıuten ıı.ı.ırap çekrneden heman ecu· 
h.neııı.den bır ALLCOCK 'Syakuıını elınıı. ve 

1 

ağrıyan mahalle yapıttırı.-ıı.. Pek as ı.am&n 
ı.arhnda en kuvvfltlı ajtnlann\Z ıUkun 1 

bulacaktır. Dır ALLCOCK ·s yakısı. Lesi· 
rını aynı uman.da 4 '4Jkılde ılaeder: il Oto·' 
ırıa.tık maııa) - 21 AA:rıyan yerlerde yeni 
bır kan cevclAn - 31 Sıhhi bıı. eıcaklık 

levlıt. - 4) Kuvvcı.lı \·e ııcak bıl' elin 
ogmAA• L('ıorlP.rı Sız ıı,anııle mcşi{ulken' 
ALLC<>CK S yakısı tetıırını yapar ve butun 
ağrıları dtılı der 

ALLCOCK S yakıları. "uK'.uk all:ıulıjı:ı ve 
lıleoıun.ıtııı tf•Uavı YC butun ıt.,rıları tr kın 
ed<·r Şayıını hayrrt t·c c;at>uk tt·111rı ıtı· 

barıyle her kullu.n»n ıon dt'rf'ctı mPmnun 
kahr. ftpman bu~unth·n etLBh&IW!nıı.den 

bır A LLCOCK 8" yakı,.ını nlını:ı f<'ıatı 

27 I/:.! kuru1ıur l'cuL H, takht )ftkılarda.n 
eakuıııııı. B~ka hı~· bır ynkı kolayca 
l:apıı,ıurılıp kalılırılma:ı, ve bu derere teaır 

gosterınt·:ı. Hu.kıkı yakılar Ul.cnndckt 
kırmı:ıı Kartal vo l.)aıre marko.sınn dıkka\. 

edınıı.. 

ANİ 
TEDA\Iİ! 

AtHYM M•fl .. lt '" ALa.• 
COCK 't palııtını ta,ııtı,. \ 
MUttt. ~ntMıtı .-f 
lt$İflflt ıtıf:"Ylfl ffllfrl ,. ... l 
eh tıtılll Chtlllll UOttl• 

im .. ,.... ..,,.t " -' .......... 
ARTIK A~RILAR 

NİHAYET BULDU •• · 

il, ALLCOCK 'I •• 

••,tifıftl 111" ..... 

'* •Nt "''• tt 
laınntt " ucalı Mr 

.. ıtW 9P'· tll pi~ 
tlrlr.t• • W..rifN ılı 

" ıfnlMıllNtl lr.lf'I 

.,.. ..... ,. '*'· ~ 

't' ' 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

ı ı '! 

Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini giderir. Pertev III - Eksiltme 2/5/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım 
Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lı--K-ar•b•on•a•t•K•o•m•p•n•·m•e•s•in•i-he•r-'c•z•ın•e•d•e-ar•a•y•ın•ız•. -..ılj IV _Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabi
leceği gibi nümune de görülebil'r. 

Türk Hava Kurumu 
27 N CI 

B yO 
TERTiP 

iya go 
BiRİNCİ KEŞiDE 

11 • Mayıs -1939 dadır . 

Büyük Ikramiya 40.00ll Lira~ır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:g<>~ ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 
Lfrahk (ki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ihm ıl 
flmeyiniz. Siz da piyanzonııD mes'ııt va baatiyarıar ı 
arasına fİrmiı olursunuz. 

V - Eksiltmeye ıştirak edeceklerin mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaikle % 7 .5 güvenme parası makbuzu veyn banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar mezkılr komisyon başkanlığına mak • 
buz mukabilinde vermeleri lazımdir. c2407> 

* Bulaşık yı\ama 1 adet 1200.- 90.- açılı 1' 
makinesi 

Su t~ıisab 21 kalem 4771\.- 858.12 14,30 
malzemesi .. 

Prinç ebket 31.770 adet 572.- 42.90 .. 15,30 

1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesin
de .ı adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve mikdan 
yazılı .2. kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt· 
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme IR/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabi
leceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ka· 
nuni vesaikle birlikte meı.kftr koınisyona gelmeleri illin olunur. 

.2166· 

--------!llDl--~·ı·= .... ----------Dr. Hafız Cemal Yatak, yemek ve çalışma 
(LOKMAN HEKİM) odalarile salon takımları vel-

hasıl her nevi mobilyalar; 
DAHİLİYE MÜTEHAŞSISi 

Divanyolu 104 BAKER (c•! ı IAYDEN) ma-

... . . ... ... "'... . 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA
RACAN - Umum! Ncııriyo\l İdare Eden 
Yazı İşleri Mudüril: M. Rusim ÖZGEN 
Basıldığı yer: Son Telgraf Basımevi. 

ğazalarında teşhir edilmekte 
ve her yerden ucuz fiat ve 

müsait şartlarla satılmakta • I 
dır. 1 

• 
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A . ı A I 1 
fiAV.av tu...r.J.UJ.Nll'ı SÖNMEZ iKt YILDIZI 1 

Türkiye miımessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönı:ı-:z-;-Si;I;:·v";"'~;;"kj;;;::: ...... ··· 1 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412. Satış salonları : Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No. 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 1 

GALATA : Bankalar caddesi 38 IZMIT : Faik Nushet Belgin .. · 
SiRKECi : Hamldiye caddesinde No. 37, Nihat Işık KARAMAN : Ferit Ozer 
OSKODAR : Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Ozaçıkgöz KARADENiZ EREGLfSI : Yusuf Çaştabanogullan 

A · · · y · h" KiLiS • M. Nuri Topçuoğlu 
ANK RA : H. Ali Demırcan, enışe ır KONYA EREGLISI ~ Cevdet Apak 
ANTALYA : Omer Hakkı Göksoy lRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar 1 

!:!! lODRUM : Veysel Bar TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet Mel;met ~ 
~ ÇANAKKALE : Mehmet Ali Kızoğlu URFA ı Zeki Anlayan ~ 
~ DIYARBAKIR : MevlOt Evirgen KONYA : Hamdi Beştav 1 
~ EDREMiT : Hüseyin Rahmi Genç BURSA : Şadi Erler ve Abdullah ~ 

5 
ESKiŞEHiR : Recep lnöotape l 1 BARTIN : Hacı SUleymctn Zadeler 1 

~ Anadoluda acentalanrmz bulunmıyan yerlerde acentalı'ıc için müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri· Türkiye mümessilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7-8 ı 
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