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Bugün lnönü zaferinin yıl dönümü 

Türk milletine kat'i itila 
ufkunun açıldığı gün ... 

. . r:nı1:• 

Atatürk demişti ki: 

FRANK O 
HÜKUMETİ 

Komintern aleyhtarı 
pakta dahil oldu 

Londra, 31 (Hususi) - İtalyan 

gazetelerinin Burgos muhabirleri· 
ne göre, İspanyol hükumetinin 
ıkomintern aleyhindeki pakta işti· 

rak etmiş olduğuna dair şayialar 
deveran etmektedir. 

Burgostan gelen haberler de, bü 
tün Avrupa şimal devletlerinin 
Franko hükumetini tanıdıklarını 

Atatürk gömiildü 
Ebedi Şef, Anıt - Kabrin 
inşasına kadar, Müzede 
muvakkat kabrine kondu 

bildirmektedir. Meclis Rei! i, Başvekil, 
Franko hükumeti elinde bulu • • 

Mareşal ile Riyasetı-nan bütün cümhurlyetçi arazide ... ~ . 
örfi idare ilan etmiştir. ı cümhur mümessilleri 

Madridde normal hayat başla . hazır bulundular 

" BUtUn tarihi Alemde, 
sizin lnönU meydan 
muharebelerinde de· 
ruhte etUAlnlz vazife 
kadar •Aır bir vazife 
deruhte etmlt kuman
danlar enderdir. Mille· 
Umlzln lstikUlll ve ha• 
yatı, dahiyane idarenl-
2e istinat ediyordu. 11 

maktadır. 

1 
Şehre bol miktarda yiyecek gel

mektedir. 
Ankara, 31 (A.A.) - Resmidir: 
Ebedi Şef Ke!Jlal At~türk'ün ta· 

bulunun dafnedilcceği Rasattepe • 
deki Anıt-Kabrin inşaatının hita • 
mına kadar elyevm bulunduğu 

Etnoğrafya müzesinde ihzar olu · 

......... . ..... ... ,,, • 

Milli mücadele ve milli inkılap
lar tarihimizin hemen her günü, 
kuUulanmak tecellisile temayüz 
etmiş zaman bölümleridir; demek 
belki hatasız bir tavzif olur. Bü· 
tün hal ve istikbalin temeli olan 
büyük zaferlerimiz ise bütün miJ. 
!etin kalbinde daimi bayram ve e
bediyete sürecek iman kaynakları 
heyetile hayatiyetlerini idame ve 
ila ~rler. 
İnönü zaferleri bunlardandır. O 

tnuzaff iyetler ki dnha teşekkül 
~tmemiş, kadrosu ve sl!Absız mah
dut Tiirlı: lut'alarile düşman !stila· 
auu durdurmuş ve yenmiştir, ve 
artılı: ondan sonradır lı:t nihai ııa -
ferin kapılan asil Tiirk milletine 
llÇılabilmiştir. 

Büyük MilU Şefimiz İsmet İnll
ııü'nün !§le 1 Niaan 1921 de (yani 

(Arkan l ünri aallfado) 

//tinci /nantrı6n ıanlı plil>i 66yf/a 
solnini ntiltealdp 

/nana 

Mussolini Bağırıyor 
Roma , 31 (A.A.) - Mussolini, 

bu sabah Kalaberya'da kain Reg -
gio'ya muvasalat etmiş ve orada 
•Tunus, Tunus• diye bağıran mu -
azzam bir halk kütlesi tarafından 
iııtikbal edilmiştir. 

Halka hitaben bir nutuk söyle • 

"Hazırlanıyoruz, kuvvetliyiz 
ve daha yapılacak pek çok 

işlerimiz vardır,, 
Yen duçe, İtalyanın geçen sene i ··------------------------
çlnde yapmış olduğu işlerden bah· ı 
&etmiştir. 

Mussolini, bu nutkunda demiş· 
tir ki: 
•- Her ne kadar bh çok şeyler 

Yapılmışsa da daha bir çok yapıla
cak işlerimiz vardır. Alpların ö • 
hür t~afındaki bazı eksik akıllı -
lar, İtalyan milletinin İtalyada re· 
llıne müzahir olmııdığı masalını 
ortaya atmışlardır. 

Milletimiz ve ordumuz nasıl 
Yekvücut ise, halkımız ve rejimi· 
llıiz de öylece yekvücuttur. İtal • 
Yan milleti, her genç millet gibi, 
harpten korlı:maz ve galebe çala • 
cağına emindir. Hazırlanıyoruz. 

'le kendimizi müdafaa etmeğe l · 
rııAdeyiz. Kuvveti milletler velud, 
zayıf milletler ise kısırdırlar. Mil· 
!etler, bir ailedir ve blz bu aile i· 
çinde birinci saftı işg•l ı.tme~e la
Yıkız .• 

halyan g•zetelerinin 
neşriyatı 

Milano, 31 (A.A.) - Dala<lye'nin 
nutkundan bahı;eden . Regim<' Fas
cista. gazetesı diyor J.fı: 

N.lıa Ve/ailimüı "6n/ailı wesintilni enıa•ınıla 

Sıra Galata meydanı
nın açılmasına geldi 
Nafıa Vekilimiz dün lstanbulun 
hayati ihtiyaçları üzerinde sürekli 

tetkiklerde bulundu 

•- Bu nukta yeni bir şey değil· 
<lir. ~'ransıı - ltalyan münasebet • 
!erinin bariz va,sfını. Eskiden ol • 
duğu gibi, bugün de. Fransanın 
her türlü İtalyan g~nişlemesine İki gündenberi İstanbulun aziz dar olduğu halde İstanbul içinde 
ltarşı muhalefeti teşkil eylemek • misafiri bulunan Naf•a Vekili A· uzun bir tetkikte • bulunmuştur. 
ledır. Bundan on beş sene evvel li Çetinkaya dün yanında Vali ve Vekil evvela Vali konağı karşı • 

f Arkası 3 üw-;i "J.yfada) Belediye Reisi Doktor Lfitfi Kır • (Arkası 3 ünı·ü 3ayfada) 

Cezairden gelen mevsuk bir ha
bere göre G"1'ıeral Miaja Meksikn
ya gitmek niyetindedir. 

• •ı• • nan muvakkat kahire vaz'ı ameli· 
Jngı iZ - Rus iŞ yesi bugün, 31 Mart 1939 Cuma, 

saat 11 de Türkiye Büvük Millet 

bı.rlı·gı" · k l · UfU uyor Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Doktor Refik Saydam, Ebedi Şefin, Ankara EtnofTalya miiu•indelıi tal>atlan 

Mosokva temasları Genel Kurmay Başkanı Mareşal Belediye Reisi Nevzat Tandoğan lvesilı:a Türkiye Büyük Millet Me--
Fevzi Çakmak, Cümur Riyaseti hazır olduğu halde yapılmıştır. Bu lfsf riyasetine takdim olunmuştur. 

rabıtaları arttırdı Umumi Katibi Kemal Gedeleç. muvakkat defin yukarıda ismi ge- Ebedi Şefin daimi istirahatgahına 
Cümhur Riyaseti Başyaveri Bin • j çen zaUerin imzalarını havi bir nakli Anıt· Kabrin inşasını müte -

Moskova, 31 (A. A.) - ~avas bruıı Celfil Üner ve Ankara Vali ve protokol ile tesblt edilmiJ ve bu ak.ip milli merulmle yapılacaktır. 
Hua>')Jl hey~ti burada tr.gıltere 
ile Rusya arasındaki bağları sıkış· 
tırmaya muvaffak olmuşa benzi • 
yor. Sovyet mehafili de memnuni· 
yet göstermektedir. 

• 

Vakıa Sovyet tebliği ticari ba • 
kımdan arada esaslı ihtilaflar bu· 
lunduğunu kaydetmiştir. Fakat 
bütün müşküller halledilebilir. 
Çünkü Sovyet hükfuneti Sovyet -
!er birliğinin diğer memleketlerle 
olan ticaret münasebetlerinin si • 
yas! münasebetlere bağlı bulun -
duğunu ilan edegelmiştir. 

lngiltere kararını bildirdi 
Polonya tecavüze uğrarsa Fransa ile 
beraber askeri yardımda bulunacak 

Diğer taraftan öyle zannediliyor 
ki, İngilizler de bu sırada tecavü
ze mukavemette teşriki mesai için 
sağlam ve ameli bir esas bulmak 
hususunda ayni derecede arzu gös
termişlerdir. 

Yalnız Danzig işinin sulhan halline kanşmıyacak 

ı Sovyetler birliği, Polonyanın va
ziyetine karşı anlayış göstermekte 
onu müşterek bir deklerasyona 

sürüklemeye çalışmaktadır. Sov • 

yetler birliği Polonyanm Rus or • 

dusunu müttefik sıfatile dahi ken· 

di topraklarında görmek isteme • 

mesini de anlıyor. 
Esasen Polonyanın dostları Sov· 

yetlerin yardımını Polonyaya ipti· 

dai maddeler ve harp malzemesi 

vermesi suretinde derpiş ediyor -

!ar. 

Nihayet İngiltere de Sovyetler 

birliği tarafından A vrupanın şar· 

kından yapılacak yardımı bihalı:

lı:ın takdir eylemektedir. 

Yeni Slovak 
Macar hududu 

Slovaklar, Macar tek
lifini kabul eltiler 

ln,ilterenin laararıııı clıln 
Aııam Kamaraaıntla 6iltlirm 

M. Çeml>erlayn 

Londra, 31 (A.A.) - Başvekil 

Çemberlayn, bugün öğleden sonra 
Avam Kamarasında aşnğıdalı:i be
yanatta bulunmuştur-

cEvvelce de söylediğim gibi, İn· 
giliz hükfuneti, Polonyaya karşı 

bir hücum hazır !anmakta olduğu 

hakkındaki şayialar bahsinde hiç 
bir tesmi teyide malik değildir. 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Resmen Bunun içindir ki bu ş:ıyi,,Jarı ha • 
tebliğ edildiğine göre, yeni Ma • kikat telakki etmek doğru olma~. 

· B d bilistifade hükumetın car - Slovak hududunu çızmeye un an • . . 

uht l ·ı k . b .. umumi siyasetini yer.ıden tasrih memur m e ı omısyon ugun 
~tmek isterim: 

tekrar toplanmış ve Slovaklar Ma· İn . . .. • . d · ı•k 
gılız hukumetı, ~ıına, a " a -

carların tekliflerini kabul etmiş • d 1 d ık k h nl . ar ar arasın a ç aca er a aş-

lerdır. mazlık için serbest müzakeTeler 
Bunun üzerine mütehassıslar yolu ile, anlaşmalar viicude geli • 

saat 17 de içtima ederek yeni hu - rilmesine çalışmıştır. İngiliz hC.
dudu tayine başlamışlardır. kfımeti bu yolun, ihtilAflar mev -

cut bulunan bütün şıklar4a tabii te Polonyanın istilı:Wfni tehdit e
ve makul yolu teşkil ~ttiği kanaa· den ve Polonya hüldlmetince, bü • 
tindedir. tün milli kuvvetleri ile mukavemet 

Kanaatimce, sulhçü vasıtalarl • edecek derecede hayati bir btıdise 
le halledHemlyecek hiç bir mesele ıvukua gelirse ,İngiliz hülı:Uınet!, 
mevcut değildir. Bunun içind;r ki ltendisinL elindeki bütün kuvvet
müzakereler yolu yerine cebir ve !eriyle derhal Polonyaya yardım 

kuvveti veyahut kuvvete müra • etmek mecburiyetini de hissede • 
zaat tehdidini ikame ıcin hiç \ıiı cektir. 
sebep yoktur. İngiliz bülı:funeti, Polonya hü -

Avam Kamarası, bir kaç zam~n· kfunetine bu huS\frta teminat ver· 
danberi diğer hükOmetlerle bazı rniştir. 

müzakereler angaje edilmiş oldu - Şurasını da illi'te edebilirim ki 
ğundan haberdardır. Bu müzake • Fransız hükfuneti, bu meselede İn
relerin neticelenmesinden evvel giltere hükümetinln a~i bir haltı 
lngiliz hükfimetinin hattı hareke- hareketi ittihaz etmiş oldujtunu 
tini tasrih için şu cihe!ı Avam Ka· bildirmek için bar.a salahiyet ve.. 
marasına bildirmeğe mecburum ki ıniştir.• 

(Ark .. 
' 

l ünci4 aa·..., ... , o zamana kadar, eğer açık suret • ı .,,....., 
~~~~~~~------~~~--

Veni neşriyatın dili 
Bhde de bİT akademi tesisi akıldan ıreçti, fakat böyle hlr tesi

sin heniiz uzalı bir hayalden ibaret oldniu anlaşddıiJııa göre tli· 
llm.izdeki anarşi ile Maarif Vekilinin ciddi bir surette meşgul olma· 
sı lizımdll'. Bahusus ki Hasan AJi Yüeel'ln neşriyat işlerini de esas
lı bir surette genişletmete, ıslah etmcğe karar verdiğini öğrenlyo· 
ruz. Onun lafta kalmamasını , pratik olmasını, komisyonlarda, met:· 
!islerde sürüklenmemesini temenni ettiğimiz neşriyat programının 

başında dilimizi yeniden birle tirmek bulunmalıdır. 
Eğer bugünkü kitap neşriyatı bizim dilimizle yapıbcak ve eğtt 

mekteplerde talebe bir müsellesin ınesahai satbiyesini •bir üçlem~· 
nin yüz ölçüsü dtlı:ilmesile dipletmesinin çarpayının yarısına eşittir, 

diye öğrenmekte devam edec.,Jı:se bugün basılacak kitaplardan Y"ni 
yetişecek: olanlar hiçbir şey anlıılmıyacalı:Jardır. 

KEMALi& T 
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koridorlarında 
24 ~AA.T 

Aduy 

Musa - lsa. Muhammet: 68 ihtilafları ............. ifl!M'"""ıt iş 
mümessilleri l Musanın Hayatı 

Banka· kf sasından 
çalınan paralar 

Musa merak1andı, eline bir 
balık başı alarak yola çıktı 

Mümessiller, patronla-1 
rın akrabası olmıyacak 

Makineler yerleşince 
2000 bo y~zılacak 

•İ.» oigortıısı• ka .. un projesi ü- İnşası biLell §i~li telefon santra-
Şekerci Y ni Sarrafoğlunun kasa ı, arı~ı 

Sofiy ile lıtcp n tarafından nasıl boş lb n: ış zerinde tetkikler yapmak üzere lı için Avrupaya ısmarlanmış olan 
- Bu dağ bel~ üz~rimb!den çe-j' - Şükredin TllM\Yll ki, P'!ravu. memleketimize getirilen Millet - aletler bugünlerde şehrimize ge - Dün asliye dördüncii ceza nıah- ·nııyorıium· Fııkal vı~iy tinden fÜP 

kilirşe biz dahi sözümüzden döne- nu ve Kıptileri heliık eyledL Siz- ler Cemiyeti mesai bür<ısıı müdilr lecek v, ~rhal yerlerine konul - kemesinde Osmanlı Bankasuıuı lelrıııniştiın. Ben de otobiio• lı 11• 

ri:z:. Diye dü<ünüyorlar, bir taraf- '!er! hor, hakir iken aziz ey~edi. rü Oıvalt ş:ayn Ankara.da bir kmalarına b:şıanacaktır. İki aya Yen~ami şubesinden çahnını§ bır dim. Kendi•ine birdenbıre i mıle 
d d k bir. taraftan da Tevra•ı size gönderdi ve slzlerı ce- hafta daha mesaisine devam ede- adar ışlemege b••lıyacak santrala . • k 1 ı · . . k tan sec e e er en · .. .. V B _ -. . şenet ve t;ıhvılat davasına ba ı - hıt.p ederek. selam vcrdım. Mu a-

sol gözleri ile göğe bakıyorlardı. mı kulları üzer;ne. ustun kıldı. e cektir. Müte!ıassıs lmrııdaıı Ame- eyoglu taraiındJIµ yeı:pıj.eıı ıooo . . , 
Bir rivayete cöre Ben.İsrail halkı- beni ılzl rin ilzcrıne P_"Yı:amber rikayıı. jlid ccktif. abone kaydedil~lı!e~1'tjr. Mii.ra- 1111ştır. . . bele ecUn~P karııındak nın İur~ '. 
nın secde ederken dalma bir JÖZ- eyledi. Sizler de bana tabi _olarak D.ğer ıar f>ıırı alf.kadarlara teb- caatler l:.u miktJrı aşarsa santral- D vaeı tekerci :anı ~arrato.1!\u. him .o\dugun~. a.nla~ırr •.. Kendıs:nı 
terini havaya kaldırmaları bu se- eğri yoldan, !Jy rı ve dalaletten !iğ edilen iş ihtilaflarının halli de yeni tevsiat yapılabilecektir. dur ve iddiay~ gore hadıııe şeyle tevkii :decegımı .s~ykdım. Esa ,· 
hepten ileri gelmektedir. ayrıldın1'.:, ım~n, ve ad~l.et.e kavuş- hakkındaki nizamnamenın tatbiki Diğe1 tar ftan Kadıköy tl}r im- cereyJn etmıştır: • sen teslım olmak ı~ın rrıerk z~ g.t 

Maamafih bütün bu rivayetler tunuz .. Soyley.·ınız. İçınızde benden için de hazırlıklar yapılmaktadır. da da yeBi lıif s ntr:ıl iııfası üze • Yıırıi Ş r ııflı lıınıın kırıı;ı Sofi· tiklerini söylly rek muhtffa be • 
d h d ı 1 - • Jrıivfl"sit• telebe birlı"i fliıaın- · 

efsane tarıhi çerçevesi haric:ne ana zıya e a ım ?"'ı n ~lahr mlkı.d i~ dairesi, işçilede, verenler a- rinde t<ıtlı:ikler yapılması karar - yı kııcasil~ kavıa Odt'rek darılmıt rıber bana yalvardılar ve k~nd sı· 
k 1 ıye sordu. Benı araı a ı a: . . namesini ha;ı;ır)amak üzere dün 1 k 1 dı - .. 1 ki • 

Çlkmamaktadtr. Muhakl<a o an ve · d. rasındı çıkacak ıhtı!Jiları ~I~· Ü aşmıştır. Kadıköyde şimdılik ve Atinava gitmi~t"r. Fakat ara - ni ya a a gımı so:.0 m 0 me. ~· • 
H M ki d nivenit.ede Rektörü11 riyasetin - ' 

mukaddes kitaplarda da mezkılr - ayır ya usa .. yo u.r. e .:- meg"e çalı•acak olan mümessille - d d . h yapılan tevsiat ile yeni müracaat dan bi! ınüddct geçtikten sonra ko mi istediler. TesliM 0 111'\l'l mah • 
1 F k t M b kil(ie soz ' e, <•ıanların vs talebe mı.tN - d İ . b. olduğuna göre şudur ki Beniisrail, ~r. a a. usanın . u şe rin bütün iş yerlerinde iki aya ka- h 1 , . k'I ·ı.; . •~ l e ecek aboneler ~. ırf. Ue \el:foıı cı~ınnı hıı' rl Qlnıad~n stanbula kımede lohine tahf f ~tbebl ııl1 ı-
soylemesı onun belkı gururlanma as arının ıştıra ı ~ ı..,nçı wj} arı- 'v ·ı İ 

Turisinadan avdet eden Muaıınııı - dar intihap edilme$i için hıız lan- tı yapılmı ·tır. erı ebl1-tJ<tJr. B.lluısşa yazları ı:;ilm fvıı tanıdıkla~ınchn. •. - lirdi. Eıaten mtrkez leliİim elma· 
emirlerine ve Tanrının buyruğuna sına sebep olur diye, ~ena,bıhak o- mııktad•r. Bıı rnüm iller !ıilhas- .. ~ . artan ıhtıyacı karş•lamak tçın de tepan Gülbenyan'ın ev•ne m:saf:r ğa gidiyordu. Razı oldum. Onu 

, 1 d'l T na bir ders vermek ıstedL Jl.1unaıc+ısalard.iıı sonra nıı.am • g ı k . k d 1 j ve kendileri için ınza e ı en • ev- . • . . ·sa patronlardan ve onların tanı - . ' ' . e eee seııwe a ar yeni 11nlra ·ıolmuştur. yanımdan ayırmıy·ro': " "bCsl~ 
hk• . t t k · Hıtabı İlahı sadır olliu ~menın •·I0 be ıır•••-"•rı """Jlf • ı · ,_ 1 ı... f 

rat• ın a amma rıaye e me ıs- . . - dı1' ve yp.kııılarından olmıyacak - cek bı'r ko .... m'ıs· yon -t·r,,;ı...,tı .. -".~n' lı• • erın y pı,,.,ı~mı ç ~ı...,.ktır. y nl Sırrafo lu, ıwvelce Os • merkeze g idi. Yolda lıena hldl -
temeliiler. Maıımaf h, Ben!is - - Ya Mu.ıı .. Benım yarattıgı:" t • ,,.... • 

·ı. ka d M saya tibi insanlar arasın~ eenden daha a- ır. zırlaııması muvafık bulımmı.ıştur. , , mınlı bırıkııs•ıım Yen!caml 9ube-

1
seyi şu ~•kilde anlattı: 

raı. zor rşıaın a u l' ı d .. ,. onu g"-mek Kzr•"'Ln Z fif,1d~.flı ıf-Ae '-arı ının adını bir !can ki· •- Jbrıhim ıUt ıe'! rk n karısı 
olmakla beraber yine ona yalvar- ım " anı var ır. "'""'" "' . BE L E D 1 y E '"' T ı. mı " ' 
dıl ve onunla buluşup konuşmak ıs- fırtına 1 ~ att ralımıttır. Bu. !cu nm iki anahtı· üstübaıı yıı·tılmıt lıir halda yanı • 

~Ya Musa.. Dediler. Biz una ve te_raen bir balık başı aı..l. yolaB çlıkk. Yeni tir et nar hı Et rllsk ş lmdifı k ~rad~nj74f ~il bir fırtına ı-ındırı biri le nd1'Jn(!~, d!Jte:I de ı' nij i lmif ve ağlıyarak kocasna 
Bır den'· '-enann• "it a ı baş'·~ışı B f @ıll "·rıaı SAflyada '-·lunmaktadır. k•ynı Zekerıy•nın taı:rru•unl u~-Tanrına "ınanıyoruz. Fakat Tevratın "" " . "' ··· . )3elediye encüm 0 ni bugu .. nden ...... •• u ,... • v "" q • -

b k d 1 d ·- .. A • ı • ı, ~· u 'Y :ı; "" '' ve t S t bl •·· 1 ·· ı · ı lb h · · buyrukları bize ÇO'k ağıı- geliyor. aşı ne ıaman ~ ın . rıu;e a • muteber o)rnak üzere pttalı.ende et no nuerı mıyeceft Zoıı ulıb.ktahl ~ür rom.tk!Mrın• , ıtanbulı d!:inl'n t ıvı. r ,..ç radığını .. soy emışt r. re .. m.:,n e· 
Onlan 1apamıyacaiımızdaıı koT- taraa orada ra.tc lece.tin adam ıı,arhusı .şu .Şe~ilde teshil etıni§tir: U dan l.ibıniJ VI Ulıli"t yapıl.tına • ,On tıınra. yınına f•~•rı Olil •ilinden sut bıık,acı ye,·~ du,rnuş ve 
kuycruz. Bizim yerimiz.e Tanrıyı H~~en daha kllln\ oBı..'~ :1:'~· Karaman 50, Dağlıç 53, sığır 38 1 maktad11. Yalnız Zon1ül4alı li • btnyllrı Ilı Lfonurı adında bir kı· 1 doğruca köy kahvesin~ g' derek o-
sm yalvar. Onlan biraz ~ 

1
;;;ua m~ra ~"Bir~ •iz k '' kuru,tıır. lngiltereye ısmarJanan .manının d!p tara!ırnbl:I bi~ :ı:ı al.arık barıbyı ıttml ve kM•· ırada bulduğu livey karde•!n! ta • 

sin... a ~~ki d L Vüit m :~: · Toptan et satışları azami fiata ll f" I . ...ı romu.ki.arı kır.ıwn yüklan ol • yı lı.end!•lnd lıl anahtarla açarak ıbanca ile öldUrm!iştUr .• 
Yine din tarihleri ve mukaddes r 

1 
L geçe tabi değildir. _v~purun . ıat erınue maktadır. lçlrıd bulduğu bir kıç bin lira P~· Bundan •onra dl~er •ah:tıer din 

kitaplar, Musanın Tannyıa yalvar·lmu1tu. Uyudu. Uyandıtı uma mubım tenzılat y.apıJdı Dijer ta$ttan DmJ.ı; Ticarttl rayı. bir mlkdır tahvililı ve 3 b n ·lendi ve muhakeme başka gUne bı-
dıtın• ve Tanrının da bu bvme .. balılın bqını lıorduiu ~erde ~- DEN 1 z .. Müdii.flüBü E:reııt vo Zonıuldak· llralık bir borç Hnfdını ılmı,tı.r. rakıldı. 
ğır gelen teriat ahklmım tahfJ lamadı. J'akat onun yerınde bır - - 1_ , ~tc~k vıpw-uııuıı şimdilik ta. tan kiimür •~k v.ııpıırıarın bo • Uç bln l!ralılı tenet, borçlu. olarak E d" f L d.d d 
ettıti.D1 kaydediyorlar. =.ı!:~ ~an:= 48 yaş:na gelen ıuönll mlat.ıçın .. ~yaya görıderilıPe- ğaı.da SiCii lı kkmn.ni Jıararlaf. lm%UI bulunan lıtefo Avyaraııolli e rayı eı e f~ .rrEV-* budur. Hemen yaıuııa yaklaştı. vapuru Çiiriiğe ~an 1) or Si mumk.üıı goru*mek.te.dır. Çun tırrnıf ve bu u.şıı.I tatbik odilmtjt bin lir• mu.kabıt!rıde lıd edllmlı 1 l :ıf rrc:U Om o ' u 

Bundan aonra :Muu, bvnt! Ue Selhn verip llııs aldıktan şon. Mersin hattında işliyen İnönü kü ticaret fi!o~rnz çok ~.lı:.san ka- -"'J anmıttır. V.tpıırlar Kavaklar· Ur. Bir mlldd t l'!nra da Sotly•ı Mukadder adınlia bir gencin ev• 
beraber tekrar Mmra dönıııli1 ve ra kendi.sini tanıttı. vapurunun artık işe yaramaz bir 1#.~k ve JIJenın h;ıttı ı,;ııı v ... pıır da ~.kleımkte n tıralan 1 llııct tekrar AUrıaya gltmtıtır. veloe tanıştığı Bedia iılmli 'lir 
F'ı-avuıı Ahll -----·-.. ·- L-•-·ı .. d d' M T h ı . d ,.. .. ··ı k k d h . bulunamıyacakıır. Bunun ıçın Et- j "are'-"' ·'- ,._,._, ı..ı.•-··•- Bir "lll'I •-··ıvı bombo' bu.lan u ~ ~ ......,.. - ,,en, e ı, usayım, anrının a e gır ı.,ı goru ere a ro arı- .. ' '' ,.,... .,,. ..... .,. ""~ ., ..... k kifh d t hd·t 
mebanıye .. Toprağa miras k?nmuş peyg;ımberiyim. Senilı il.ıııinılen ei edilmesi kararlaşmıştır. Deniz- r.u:;k, Alınıııya(ja .j~ edilen di"", köl"lllr 111maktadırlar. Sar:-afo lu m!iddelumum!Ult m!i genç ıza tev an~ en e 1 

olarak buluyoruz. Benlim'allın 141-ıistifade etmek isterim. bank bu hususta tetkikat yapmakj uç val'llrdan .ıkı~ının g.elmesinden ijıı Juretle fırtınalarda Karw· racaat edffek tlklyette bulunmu~ mektupları gönderdiği için muha-
sırdıın çı!ofı ile Mı~ıra lelişj ijte Bı.ı adam, Hıztrdt. tadır. l391 senesinde İnSilterede ı sonra. gı:mde.rılebılecektu-. ni:ıd fub. v•pur bulumnam.yı tur. Hu 9llc6yet !izerine tahkl.k.t keme edilmekte olduğunu yazmış 
Pu şııretl.e vaki olnııııtıır. - Ya Mıua. dedi Sen vakıa inşa edi1E11 vapur bugün ~ yaşın- İ"gıltttenın &wan Hunter flr - teııun ılıııif qJnıaktadır. yapılmıt ve karı lıocı ırasında, tık. Bediaya 20 yi mütecaviz ta-* peygambeniıL F.ai<at lııenfm Mh • Q. bulunmaktadır. Son efe.-lerin- maslllı" J..liJJW'J;ı~ 9lı~ l1 va - B<lpz ııralannı beklemeden ~~ml kanun muclblnee, mal •Y• ibanca ve bıçak resimleri yapılmı~ 
11ı-mn mevcudiyetl elbette iti rettiğiaı ,eye teD -1>ıwd«mezslıı. de artık bttyllk teahhlirle ve ~- pur uzerınden şantıye mumessılıle hareket vqahut ia aıralan nlıjı oltmıyacağından yılnıı so- ı mektu !ar önde.ren Mukadderin 

filphe ~ bir hakikattir. O- Mu.: lüJde hareket ed~i1mekt~ir. Ay- , DetıiZbank aca&ında hır ml•şma geldığl hllld# hareket etnılyen va- flvaya ttfa'kat etmlf ı>lan İıtepan p g .. 
nun haf$tl!'lı, doğu,, yaşaytş ye _ Ederim.. nı zamanda çok fozia kömtir yak _ ol.mu . r. Hazırlanan m~kııv~e purl.ardıo t.Qrı blfına 2' kW'llf cm C'lül~yan ınahkemey wrllmlf" muhakemesi dun blrıncl sulh ecza 
Peyianıherliğine ait J:ıUiı;leri bu- Dedi. Hızır: mağa da baş! lflır. Pf(>j«lfı. ılir: vapurla':~ ,fıatlerı" alınacaktır. tir. mahlQemesinde bit!rilm!ştir. Suçu 
raya ka.ılar tar.ihten ve mukaddes - O halde, dedi, bir teeriibe "WiıtCe 1fln tütca d,e @kı sıpenşe göre muhım. ten - Mahkemenin dünkU celst!Sl:ıde sabit olan Mukadder sekiz gün 
kitap ayeder!ııdea glSsterdik- Her yapalım. Befılmle yolıbıilık et. Fa- " . . • nn ulat yap<tnı'IŞtır. Vapurlıır çıft us- P 0 L l S tahkikat ıafhatı bltm!t ve mUd • hapşe mahkum eliilmi~tir. 
Peygamberde olduğu glbl Musa i- ~at b4'nim y81)tıtım ~ 1'ı~iri- . z,ııran t•t tdifiyer kurlu olacaktır. dPiıımııml İltepan OUlb•nyan'ın Paçavra \'ÜZünd n ~ 5 
çin de, onun üzerine .aldlgı •Neşl'i sının sebebını sorma.. FiJill>~ıl.e maya oturan ve kur- Çatalcada bi f calmak suclle ve cez\ kanununuıı ı 
din• vazife~i etrafında birwok riva- Musa, bu teklife razı oldu. tarılmasınd~n vaz geçilen Saıiı.k- M A AR t ~ 61 inci maddesi delaletile 491 inci gtin hapis 
yet ve rfsa.n~J.er vücud bıılırıu§tı.ır. ,;1le.rıı.ber yola çı.IWW-. Salülde z;ı.de v.1purı.ı üzerinde .lı#kıı.Jd cj - tı· tı' Cinayet İşlendi mllddesln• göre tecziy~sini iste - Koskada paçavra toı,lamak ıne • 
~ıır.ada ve hiUye tanında onlianıı yüniyorwW.. Bl.raoı: APNI .d~ı~ - hetteıı. :ıarsr _.. '.'.'~ .t.elJ;ıjlt. et - Kamp haz:rfıtcları mi,tır. Muhakeme karar için baş- . n k v a edere~ Emin a • 
ıçinde eıwı;ıaruf olanlarından Mu-ıden yelkenU bır gemının geçtığı - mek uzere Salı ııunu bır ehlı vu- Maar;! Müdüı·l~ü İstaııbulda J,sçı Hc:fan arka(a~ ı Ari:i ka güne bırakılmıştır selesındc a g 
sanııı ölüyü diriltmesi, Hızır ile ili _gördüler. lp.ıf şehrimizden hldi.se yer.ine lvı- bu yıl k.urulacak kamplar hakkın- "f dında bir çocuğu alnın(ian yaralı· 
arlriıda9lı,iı ve ıne;hur •Kaııı.n• Jıt- Hı:ı:ır Jtlkeıaliyt lfU'et ettL G• .. ~et eciec<!J<11r, Jllycte rl.ıı»<~n <la bir prp,ııram h;:zırıamıjlır. Bu tal anca ile b d rdü Gvey ~ ardc ş"ni ö'.doren yan Hamit dün !iye dörduncü 
kayesini anlatacağız ki din tarihi- mi durdu. d~ bir hiıkim iltihak edecektir. kamplardan dördü !aal Jı.;ımp, biri Evvelı.l ~ece y;ır.ısııulan sonrıı ILrahim'n n:thr keır.esi c ~a mahkemeıinde M ııün hapse 
nin bugüne kadar kök salmış bu. - Biz yolcu ve fakir insanlarız. Vapurun ve tücçar malları.ııın gö.r- istir&Jıat kampı, bıri de muallimler Çatalcada bir ' ay t iflen111iftir. d d .. k mahkum olmııı ve derhal tevkif 
simalı bjitkmdııJli r.rva~t rnal.-0. Pırııaıı:ı: da 7ok. Geıaiııizt biı:i a- ıiü~ z:.,-ar a:rrı •Y" ltsiıı1' .edll.e - kaMpt ola<"li~tır. Faal "kam,Pbr Ye- Çatalcada Tevfik sokağında otu • Kartalda Saman ere, e uvey ar 
matı tam obun. lır mısınız? cektil-. şilk!ly, Pendık. Kızı1toprak ve ran aşçı Hüseyin Uçar, aıkaılıı! • de'i Zekeriyayı ölliüren İbrahimin olunmuştur. • 

Bu rivııyetltrden b'ri, .adet. ma- Dtdi. Gemideküet- giiler yüz: eös j --<»- P'ia:ryada kurutacaktır. ııu kamp- larından orta okul karşısn1da otu- muhakemesino dün Atırce•ada Abcns parası loplıyan hır 
sd halinde ve halkın dilinde 1ıi. terdilet". EKO OMI 1 a t 1 b 1 .. t''· ran Arif ue u.rtıoşıu1ı1a hvga et. dev•.m edilmiştir.. . a.ıam fevk"ıf edı"ldı· 
IA yapıııııkt;ı. ol;ın Muiii ilf Hızır - Canla başla .. dediler ve Hızı.r. 3J" a a e e er JJll)nas ı.,. yapa - miş ve adamı tabanca ile iÖğsün- Dınlenen şahıtlerden polıs me- li 

hlktıyısicliı". la MUiayı gemile.cine ,;ı.kW.ar, yel- } ıt . f f afJOll caklardır. İstirahat kaıxıpı Çanı4- den vurup öldurm~tür. muru Rı!nan lı~dlıeyl şöyle anlat- Gol adlı spor mecmuası adın• 
.Muunın hayatı.ıı.ı bütün rivayet ken açıp .ıieııi.ıe a.çıld.ılar. Ckmide ca<.la o~ ve tımıya uyıJ alf - Arifin cesedi morga kaldırılmış mı§tır: abone parası toplarke., yakalanan 

ve efsaneleri ile ilnlatırkerı ona i- çok kalabalık yQktı.ı. Akpın olı.ıp , 'Tütk. yN....ıı- .... ~ ~)dır • .Bur•da. spw ya. ve müddeiumumilik tth1'i1'Qta baş _ Ben tbrahlmi yakalamağa Necati adında bir adam dün birin 
:za!eten söylenmiş bıı masalları da ta herkes yattıktan sonra l"lız.ır, ..,._. -ı a- pıılı:wy~ talfl>eler ~iırahat a. Jamıştır, Hüseyin Uçar yakalan memurdum. Kardeşini öldürdük. ci sıılh ceza mahkemesinde sorgu· 
hül.Asatan kaydı faydalı bulduk. geminin tahtalarını lı:oparnıağa ve sıımıı ÜÇ a7'Jlt · d .. !1 'iı.. e'-'• · u~.. . •· . şt 

• '-'•-' .. ,.. y · 2 • ,..,ı. ,....,ıı.ı; yerı -vıo et • mı '."· . . .. .. en sonra kaçmış. üc gün Aydos ya çekilmııtir. Necati bu m<'cmua Hatt .. tarih bile bunları: koparclığı tahta parçalarını denize .,.. ...... ,__ ft'.tı as •pıımn lmu - · 1 ı:ıı.ualll .k;ı. ,,_ k ı. - ,ı 
•Raviyanı ihbar şöyle rivayet atmağa ve bu suretle gemiyi k.ıs- latı.ıı:ıJIS · J3d,cı-nu ~ıJıl'll&1l be- tnfll'l.l§ .o wı 11' . ll)P1 ,..,. 80 tir çıra ED,aga LUŞIU dıl!lınndı ııezrrıi ti. Bir aralık Du- namına para tahsiline saliıhıyet • 

ederler kim ... • diye yanmaktadır. men tahrip etmeğe başladı. yet ırıi•deı w bıJııeı- .ol • .kijlJ.i1' cıı..~t.ıı:. \1 lkoy J<amp (}al.at.ada ttıır çı wkağında dıılluya geldiğini hab~r aldım, 0- tar olduğunu iddia eımiş, fakat 
• M 0 0 " :b ed ma--ı.•- "-~ k··- .. --•a-'·öınA ""~ ~"4lJ'ı·-ı M-.. t h .... •~· " a gı'ttim Kf.'ndlılnl Kartala • • usa unu g runce sa: r eme- .. -.... .ıu...., .........,... ,.,.,. - ·.-y •·-~~ v• er • ..,mu P .1nmwo ,,.., .. ı çır.1.ı ray · . buna dair vesaik gosteıememlş ol 

Bir gün Musa Peygamber, her di. yapıldı;ı. :u den Nuri. Pendije Vehbi, K.ı:ı:ıl • Ölneı' peneer df>n baurlcen sq)ıa. kalkmak ü~re bıılurı~n otobüıe . . _ 
gül\ yııptı~ı gibi lcürslye çıkarak Hızıra: timiz ~ ı.op.-~ Fwi, Flcry.aya Jıiljtü, ğa d~mlif ve JQI kolu kırılrnıftır. biJ1f•rkerı gördüm. Yanında köyün duğundan tevkif edı.lmıştlr. Mev 
Beni tsralte dedi ki: <Anca"' .,..,., müş olacaktu. ınua!Jj.mJ.er u.mp~ tlıı Et.em u . ÖJMr te>Uvi .altınıı alınmıttır. muhtın da vardı. lbroh!ml tanı - ku!en muh~keme edıleccktlr. 
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HU••yln Rehınl G o R p 1 NAR 

nınım 111111111111111m1111111111ıııııııııımııııuun Ti SOMU MU 
Okyanu:ıun cen~tınde f(irdüğü bsk;u· penccrelecdeQ birinin ses - tundan~ .-k ve ıuıchnde bir siiı: ya.znı».k ınecbı.ıı·iyeti beni öl. aman Allahım şevil.ın k.. p rvin de !Cıtfett:jin bu tılaım için fU ı - atlamak arzu ett!l!i sanl~'eler.rı 61· 

harikalar büsbütün .1sıllız <>labilir siu:ıt kafttl liiıüldü.. &U,~ ~u -~ *dü. Ev ~ teUer-.eci dürüyor ... Pekl, dediğ.n odada bu gibi bir kızın eenç, muum. uf atte milyonlar feda etmeğe hazır dürücü siklet! altında ağır ağır e-
miydi? Elbette bu ıı:ılilnrek der· VatıJl üz.eriM sa~erlldi. Oh .. Oh alınmış, .owm rw:J.rıe cw:tbı kon _ gece seni bekliyorum .. Sadık Sln. aşkiJ.e ıevilmelı dünyeda hlçblı' kimbllir nekad&r tevda bedbaht - •ilişi ne müthiş azaplardandı. 
viş:n man ·!yetinden, ruhanive • Ali Bı>Jtiı·e macerar2 ·· ilk muşlu. Lıi!<in bu nasıl cevaptı? İ- cabım senden bıma getirdiği gibi şeyi .. kıy kabul etmıy rı bir in- !arı vardır. Böyle bir nimetin be- Ali Bekır feleğin çarkına kln • 
ti.ııdetı. tılsımın esrarlı luv-ın 1 en nriilttııt. fil büfük h ·mi ge- ,-i mt! FeM nv? ben<Jen de sal'l8 f<azasıı.ca bu :satır· zet, bir safa, fird.evıl bir .,. idi d@li dünya haz! !erile kabiH te- calar atmnk cinnetile odasının i • 
dan muavtt.et gôr<"eekti. B:>ynun· tiren ppsıacı gdj7or<1u. Del.kanlı :IU.lbi «6f• blır cıekic fı'ıbi \-tıieu. !arı Jtij.Uıtir ·aşıall.ah .. • Ya tılsımın bu berki tesiri .. Ali diye midir? çinde !Astık top glbi kendini yer· 
dil &'1d• ' mut< <4M --..,,..,. rai1 t ,P~, bliaft --'e- ·· ııılıö-Yımek etJ.et·W, lasıWan Pervin Be kirin arzu ettiği bütün gönül - Ali Bf.'klr Pervin in o birkaç sa- den yere fırlatmakta iken dışMı -
kalfa hanım üıe.rwdeki ebir gıbı rile dolu sandı. TiJredi. Gönderdi- muntazam tıkılı.ldwla ws.ı <Wdtt. ll.ı1 ~;;z;,,., İl1" t.iıı· ~<illi\ {i . !er böyle birkaç satırla ardına ka- tırını yl!z defll, iki yüz defa oku- dan tık tık k pı vuruldu. Çocuk 
serı tesiri kabili .inkJr rıt •f.11? v.ı. R1 tet'kcre b Sfnın eline geçti Ki.ğ~ın kıı!J.arı.w <ıçtı. Şu ı;.a.tıdar zerine d;k:ş iğnesi kadar sivri bir dar lld l<•JJ.'di1~ acılıVl'rt:C<·ks<' ... yor, doyamıycır. kanamıyor, her o- bu ltktığa kulak \'Prdi. Vurulma-
nız dervişi ·n biı ~ev sorup öğren- de acaba kendine bir kapan mı ku- çı.li.tı: demiı· kalem uci1e plrinç sathına Aşk alemindeki bu cihangirlik ... kuyu~unda başka bir lez•et, baş - lar tekerrür etti. İnsanın bazı iın· 
~ unu tın tı 1.~li tıhımta btı~- rı.ıy<>rlardı'! O, Per\111\i~ yazısını Sevjili A.U! ysr~ işti{ dilir gibi şıJı:~ıniınıi· 'Dünyada akıllara sığacak muvaf - ka bir saadet duyuyordu. İlk aşk, tarı vardır ki yüreğinden çehresi-
landığı kadınl.ıırdsn blktp ta ayni- taıurdı. 'l•prak hışc!tı&ffidafl, .en •B){kaç ~i.indür ~~ımdQ bi.iyü.k tı. fakiyetleı-dcn dejildi. ilk davet, ilk icabet.. Hayatın on- ne f~kıran en dedn ve gizli his -
mak istf>rse bu teı.'irl ""'" •k içın .hafif l,ir ii~g6r~. !<endi adımla- bir .ı;ıl.<ıntı, l;ıJif oiuQmilZ bir mah· Alı Bekir kendi ncııskasile kızı Ali Bekir, Pervinin o ince sa - dan ııonra takip ederek safhala - siyatının maalini örtemiyecek bir 
rıe ,.apılacağını bi mlyordu. Kalfa rımn il'Mfen, ne!<>iindeft ii.rhr.-k zunluk vardı. Uğu.rlu $.incabıını.n Ws.ıml.6<1ı~ı kadal· onun b.u ş;ıtır- tırlarını bir düziye bilainkıta ö- 1 rınlia bu ilk üç şeyin zevkine mu- zii( içinde bunalıp kalmış olur. O 
hanımdan wnra bCıvük bir §trna- duı•ar altma Citt' El uzatt.. En boynuna takıırak gönı;lerdiğin melı: 1 ıarile kendisi de büğüleııdi. Ber - pcrek, o mini mini ktgıt .~arçası- adil gelebilecek ne vardı? . zaman kimseye görünmek ıstcmez. 
kırkla e takılacak b<kılmı.- Uıtlı ..auilıe 8ıı.eatıı ~·iı. ln- tuba okadar sevırıdım ,kı.. Bılıu.em nine, göniüne, damarlarına yayı- nı ko!lannııı .arasında butun kuv- - 15 - Bahusus yı.izundcn mana istihra • 

lttdan vaka kurtarına~ın ptlc m~ tt bir nltı i ~una ı.ne& ike- ·neden .. Yün·ğ.mden öyle sözler lan saadetı sşkın ze, le, ne:;esile vet ve ş'ddeti sevdasile sıkmıya Bu saadete erınek için şimdı ge- cına gelenlerden sıkılır, kaçar. 
him bir mesele lduğunu bL ilk d. · D •rıı.ı!ldın Wılıro- 1<a •rı~·or kL Kıigıtlnra, defterlere ~ gö"1eri ntlntCe bker uğraşımı!< ·erler(ie 'UVBr yu\•ar ceyi, sonra herkesin döşe ine gir- _ Nen var? 
tecrübe ile anlıyordu. IW · al .kop t9 :ııldı. i · gö - sığac-·ık gibı değil.. S"n yazmasay- "' o ,.,, .k ldi.. Bır- yuvarlanıyor, yüreğine sığamıyan mesini, el ayak çekiimesinı bek -

.,. .- ·~ Sualinın iradı k;u:şısmda: 
Kediyi ıiial ' li he be4 ·ek. .h v :erdt tt &es •M yazae.,khm. Fakat bir.i.IM> uli,ıoıç.U . eyval l;m mır ol- sevincinden çocuk gibi )<alı "'*la. lernek lazımdı. Kürreiarzın tesri 

.ı.: .ı. .... ,_ .- h' d k b -- Hastayım ... yınni dwk:ı l . 'Li- "~""' .ce- -1"? e va&ta iJ,e g&nd<>~ .e - du, Dımağına kadar akl\·or, bütün yıp kah gülerek diyordu ki: veya te ır evri a il olamamak . . 
k ı... ·'· · ul ...,,,._,. · ·· · - . · . E ..... 1 Ok s 1 b · 1 · · b .. ·· k f Daıı bajka bır maıerel ıcad e -uu aıı n - ._,_ n!i,ydtıın... ben- varlı gına bır şa'şaa verıvordu. - y .....,rv ş yamuı. en u - llzan ınsan ar ıçın ne uyu e -- .... 
k d . ı... K- -•-- ~ .... - . . · . • •. ı·k t t k"I ed' --~ t demez. Bu temaruzu taallulu bes-en ıne saattl'n uzıın , ı """· • ....,.,yı ......,,. .._... eytan ç ::ın. . . h Alı Kcndını hayatın şımclıye katlar tanı a~. ey ıa!ı manevı, ey pırı a " eş ı ıy.,,uu. nsanın u - . . .. . ' , 
Nilıayet bar<'oıııı bir bölıne du - sürmeledi. Madalyonun ufacık ka-, ;ıh ıy.i li . Mini bilnıetiiğı iri ta1'aluılarına ueu- mııkaddeo;! Senin bana biı·kaç ö- zatmak istediği dakikaların hız - bellidır. Onu soylıyen kadar din· 
var üzerinden şelamltk bahçesine ı pağını açtı. İçinde kendi koydu.! · · l) ad.~yr.ı a 2açak l<.ıı.dıır 1 ruyor, u.çurı.ıyor, uçuxuyordu. On pÜcükle üç yüz kuru§ mukabilin- zıııdan cebren mahrumiyeti veya liyen de bilir. (Arlı:ası var) 



1-Nıı- 1939 tıct>Aıt 

iŞARETLER '' c B il tstikıaıe ~ıayık oımak asus e İ ,, Bugüu inönü zafe-
ıstiklale ancak layık olan mil •• , s b b. h ' rinin yıldönümü 

Jeller sahip oluyor; istiklale layık e e 1 arp • (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Y 1 olmak için o uğurda canını ver -ugos a vya ve meğe hazır olmak lazımdır. Ana- bugün) kazandıgı büyük askeri 
dolu harbi Türk milletinin istik • Bu ıstılahın k b t 1 1 zaferin muazzam ve engin mana-lngiltere kararını bildirdi • t•h b İ manasını ay e mesi e insan ar sı budur. Resmi kayıtla r ve 

ın ı a a imiz ıaı uğuruna baştan başa canını 1 ki il ki (Baş tarafı 1 ınci sayfada) bugünkü beyanatının dl işte bu gi temizi erinin ve asi i erinin bir parça Türk tarihi iktibaslatile de 
gözüne aldığı •Ya istiklal, ya ö • 

lngilteren!n Ruslar VI! dtger bi evveı~e~ tasarlan'.'.'.'.ş .yalan ha- lüm• dediği savaştır. Bu mücade- daha azaldığını kabul etmek mevkiindedir sabit olduğu veçhile İk.nci 
• • berlere ıstınat eyledıgını de teba- "Türkiye beynelmilel İnönü muharebesi 2.3 Mart (1337) 

de 1 tle le muzakeres 
leye girdiğimiz zanıan her tartılı· 

V 8 r 1 ırüz ettirmektedir. b 1921 de başlamıştır. 30 Mart • 
. d' ayatın çok mu··mtaz mtz düşmanla muhattı, belli başlı y NI tti N • Londra, 31 (AA.) _ Avam Ka· Berliner Lokal Anzeıger ıyor azan: zame n azıt taki düşman taarruzu da püskür· 

topraklarımız işgal altında idi. Eli-
ınarasında Meb'us Grenenwoodtın ki: bir rüknüdür,, H . .. .. .. tilldükten sonra hasıl olan vaziye-
bır. çok suallerı'ne c~vap veren Londranın bu sefer de kullandı· mizde silah namına, mühimmat arp pathyacak m>? cak. Zıra bugunku şartların goze ti ve G C h . K d ı· 

~ 1 t b' ı ki h .. b' ·b· · d • ·zı .. · m· arp ep esı uman anı s-
Çemherlayn yapmış olduğu beva• ğı reçete bizce malfımdur. 21 Ma- Belgrad, 31 (A.A.) - Geçenler- namına bir şey yoktu. Karşımız • . ş e ır sua er gtın ırı .ırı· ~~r ugu şey, temı ıgın ve ~ 1 

• met Paşa ile Büyük Millet Meclisi 
. Si k h"d' de Tu"r' . ed apılan teşrı·ı· ın· tiha dakiler en yenı' siJ•L•arla mu"ceh· mıze soruyoruz ve cevabı daıma gın kayboluşudur. Ekonomı:ı< po- Re .. M 

natın munhasıran bir intikal dev- yıs 1938 de Çeko- ova ya a ı • ıuy e Y • ""' .. h h . . . . • . . . ısı uslafa Kemal Pa§ll ara>ın· 
resine şamil olduğunu söylemiş ve sesinde ve Mart 1939 tarihinde de bat hakkında mütalealar .. serded.en bez idiler. Yani istikliil uğuruna ~up em ta. 7ınlerden ıbaret ka- lılilc dahilerı ne derl~rse desıııler da teati edilen tarihi telgrafları 
demiştir ki: /Alman ültimatomu ile Romanya .Samoprava gazetesı, ezcumle şoy· mücadelede ölümden başka ümi • ıyor. Bedbın er: cH:'lrp patlıya · insan ya temiz ve asi olarak var· naklederek takip edelim· 

•- Büyük Britanya hükıimeti hadisesinde aynı reçete kullanıl • le demektedır: dimiz yoktu. Fakat biz tereddüt • c~.k'. ]'~ıyorl;;:~:a? p;tl:ımadığı dır, yahut temizlik ve asillik orta· cArtık Yunanblann t:ı~rruz kuv 
Sovyetler Birliği de dahil olmak mıştır. Pazar. günkü intihabat, ~ürk süz silaha sarıldık. goru uyor. ı ın er: ,' a a".'ıya- dan kalkmıştu, insan yoktur. veti tamamen lurılmıştı Dü~man 
üzere diğer başka memleketlerle Büyük Britanyanın siyaseti o milletının ve onun e°. genış kuUe- En modern silahlarile, techiza- cak. dıyorlar. Halbukı harıtada B~ ne hazin haldır: 31 Mart 1 Nisan geceın ~uharebe 
':le müzakerelere giri§miştir. Ha • kadar sefil bir hale gelmiştir ki, lerının Kemal_ Ataturkun ırura~ tile Almanyaya bir tek kurşun at- her. an kanlı ve runans~ halrp. • Mılle:ler arasındaki '.11ünasebet· meydanında '-3.feri kahraman or-
riciye Nazırı Lord Halfiaks bu sa- bu gibi en miskin usullere baş ıbırakmış oldugu sıyasetı ve ıdeo· madan teslim olan Çeklerin maze- lerın zaferınden bıle bır. ga ıbın lerın nazımı olan siyası edep or . d uz terkederek k;l . t' 

b 
.. . .. b lı lojiyi ne derecede teyit etmekte reti nedir? Devlet adamlarının t umamıyacağı değişiklikler görülü· tadan kalkmtştır. Siyasi dilin her Bum a k d k' .1ce · m ı ~ ı. 

ah Sovyet elçısı ile uzun bır mu· vurmaya mec ur ka yor. · op .. . . · ursa ~ar ın a ı mevzı erıne ka-
.. • . olduklarını göstermiştir. ki . . yor. gun bır kelıme kaybettiğini görü- . . 

lAkatta bulunmuştur. Buyük Bn • Polon yada B .. T" k' b 
1 

.1 1 h ra arını kendilerıne haber ver . H' b' d . h'd' 1 . b S Q dar şıddetle hkıp olıındu .• 
. . 

1 
ugun ur ıye, eyne mı e a- d AI 1 [ ıç ır evırde " ıse erın u yoruz. • tatut no. •Pecte., cEn· B ff _ t • G 

tanyanın hareketıne saık o an Varşova 31 (A.A) _ Çember • t k .. t b' "k " d" me en manyaya acmL• oması d . . . . . . . . u muza erıye uzerme .arp 
. . .. . ' · ya ın ço mum az ır ru nu ur ? İk' d k · b:'t" b' 1 erece çevıklıkle bmhırının omu· tente• ... artık hıç bir mana ifade C . 1 prensıplerın Sovyet hükı'.imetınce layn'in Avam Kamarasındaki be. 

1 
.. h k . .. ...... d mı. ı a amın ararı u un ır d • .. b d . ephesı Kumandanı smet Paşa ;. 

. . . ve ro u er esın gozu onun e ve 1 k t' I' . • zun an sıçradıgı, dunyanın u e· etmıyor. • . . 
tamamıle anlaşılıp takdır edılece- yanatı burada deh=W bir heye k "h' d' meme e ın e ını kolunu baglar .. . . . . _ le Buyük Millet Mechsı Reısi J\ Tus 

.- - • ço mu ım ır. ? . rece cehenneme çevrıımek ıstıda· Halbukı Statut Qno• kelımesı - , 
~e şüphem yoktur. can uyandırmıştır. Reıs· ı'cu· mht- İno"nu"nu··n fırkası· mı. Hayır ... Çek tayyarelerınden d .. t d". 1 d F k t d" . k .. "h' tafa Kemal Paşa ara~.rd,;ı tea .. e· ,.... . . ını gos er ıgı o ma 1. a a un- nın çeyre asır once r.e mu ım . 

iki mühim şart Siyasi mehafilde bu beyanata fev nın böyle bir zaferi, devlet fikri • SOO tanesı ~ ıki devlet adamının ya bir türlü beğenilen asıl müca- 'manası vardı Bir devlet ezkaza dılen telgrafnameler milli heye • 
k l .d b' h · t ·ı kte , Ik kararına ragmen Çek toprakların- · can ve serüri çok samimi ve «a uet 

Londra 31 (A.A.) _ D. N. B.: a a e ır e emmıye verı me · nin bir muvaffakiyeti ve Ba an d k _
1 

. 
1 

deleye sahne olamıyo". İnsanlar bir komşusunun hudut işaretle · .. 1 b' .. • . . · " :. 
• d' B" "k B 't t k A t t üh' • b' "k .. an açıp gı mış er... . . guze ır uslup ıle ıfadp eden mum Ç b 1 . b .. A K ır. uyu rı anvanın ar ı v· an an ının m ım ır ru nu ve . o eskı sporcu atılg~nhklarını mı rinden birini bir santimetre gerı· taz .. 

em der aynıntığıugunb vtamh ka· rupanın garbı ile ;arkı arasında .-devletimizin, milletimizin sadık Çeklcrın mazereti, yoksa koca kaybettiler, ne oldu? Dünyayı git- e itmevi dil ünmi e örsün Ha· -numuneler. olduğundan aynen 
ınarasın a yap cyana a • Alınan orduları önünde mag"Jfıp . . Y • ş Y g ' aşagıya dercedıyoruz: 
kında salahiyettar mehafilde kay _

1

sulh bakımından fark gö~etmek is-
1 
bir dostu olan yeniden hayata ka· tilcçe yaşanamaz bır şekle sokan riciye Nazırı derhal 0 devletin se- • 

d d'ld'ğ' .. p 
1 

temediği kaydedilmektedır. Polon-
1 
vuşmuş Türkiyenin taze bir kuv • olma.kta. n _ karkm .. aları m. ıdır? Fa • bu müzmin illeti harpten başka firini karşısında bulurdu·. aşagıya dcrcolunmuştur: 

e ı ı ıne gore, o onyaya yapı· . k iki" 
l dım t 

. t b' 'b' . •ya vaziyetin yeni inkısafmdan do - vet kazanması demektir. at ıst al mucadelesme başlar • ne tedavi edebilir? - Ekselans ... derdi sefir- cHÜ. Metrlstepeden ı . ., . 1337 11921) 
an yar emına ı ırı ırıne sı-

lı:ı sıkıya bağlı iki şarta mütevak • layı ziyadesile memnundur. . • .: • •.. • • kcn Türkiy~nin muvaffak_ olmak Büyük harpten sonrı. harbi tel- kümeli matbuam., topraklarımız Saat 6.30 sonrada Metristcpeden 
kiftir ki, bu iki şartı da Çember • ~u~unla' beraber, P~lonya. sıya· KUÇUK HABERLER husumndakı şansı Çeklerın AI •

1
in edenler, ins_anlığrn seHi.metini üzerinde serdolunan (veya ihsas gördüğüm vaziyet: Gündüzbey şi-

I b t d k t 'h setının an anevl prensıplerını de • • • • • • • ınan ordularile harp etmeleri lak- d 1 k 1 k h il' de oltın ) iddiamzı hükümranlık malinde sabahtanbcri sebat eden 
ayn eyana ın a açı ça asrı ey t b ld * Goebbels tayyare ile Atina· d' . d ki d f zl d "ld' ! ava arın onuşu ara a ın - an. ve dümdar olması muhtemel bu-

l . t' İ 'it . t' . ğiştirecek değildir. stik a e de . ' . . . . ırm e şansın an a a egı ı. bulmuşlardır. İlk çağda orta çag- haklarıle telif edemcd:ğini, bu id-
emış ır. ngı erenın garan ısı an- · · .. b ya gelmış ve Atına vahsı Cotzıes ç ki b" ı b' k . ' ı . . lunan bir düşman müfreze,i saı;. 

k p 1 . tilcı·r . k komşularıle muslıhane munase et- . . . ' e er oy e ır mu avemetın ne da ve son çag'da baltı ile kılıç ve diadan feragat edilmı' oldugunu " 
ca o onyanın ıs a mı açı ça . d k k 'tt'fak ıle Alman elçısı karşılamıştır. .. · ı .. . . ' · cenah grupunun taarruzile gayri 
tehdit eden bir hareket ve Polon· Jer ıdame e ece ve pere . ı ı • G bb 1 b gu" Rados' g'de surpnz er ve ne umıtler dogura • okla, top ve mitralyözle halline en kısa zamanda ciha!'!a ilim et . t k'!' y kınd 

1 e g ek dostluklarının i oe e s, u n a ı - ... bil . mım azam çe ı ıyor a an ta-
ya bu hareketi bütün milli kuv . arının v er • cektir tagını mıyecek kadar gözü ka • çalışılmış olan meselelerin 1918 mediğiniz takdirde hükümetiniz- k' d'I' H .d·l . t'k 

. . damesine bakacaktır. · . . • .. .. .. ıp e ı ıyor. amı ye ıs ı aıne • 
Vetlerıle karşı koymak mecburıye * Fransa ile Romanya arasında palı hır ınıllet degildir. Diğer ta- den sonra sözle ve guler yuzle, kar le dost munasebetlere devam ede- ü d tm f 1. 1 k .,_ .. Fransada f h • . . . . _. . . . . • . n e as ve aa ıye yo , .,.,.o • 
tini hissedecek derecede hayati te- ak.tedilmış' olan ticaret ililafname- ra tan arpsız teslım olmanın da şılıklı anlaşmalarla halledılebıle- mıyecegım sıze bıldırmege benı .. k 0 .. b' 1 

3 (A
A) ç be . .. . . .. . . yu yanıyor. uşman, ın erce 

lakki ettiği takdirde müessir ola - Paris, 1 . . - em " • si imza edilmiştir . Çcklerın rahatım kaç!ıl'dığı anla· cegını soylemış olanbra artık hak memur etmıştır.. maktullerile doldurduğu muharc-
bllecektir. lay'in beyanatı Paris mehafilinde Bu jtiJafname, iki memleket a- şılıyor. Kamplar yakalanan Çek • verebilir miyiz? Sefirin bu sözleri söylediği sıra- be meydanlarını siliilıımıza ter • 

Dantzing için anlaşılır tamamile. tasvip edilmektedir. . . rasındaki mübadelelerin arttırıl • )erle dolup boşalmakta, Çekya Asla. Hele harp sahnelerinin da kanc;elaryalar araslııda humma ketmiştir. 
İntrensıgeant gazetesi İngilız masını derpiş etmektedir baştanbaşa inlemekte imiş... yerine ikame edildiinni sövledikle- lı bir faaliyet olur. Er. mahrem • 

b. esele yok . . . .,. . . . . . . . ~nkar 1 • 4 • 1337 (1921) 
lr m hudutlarının şımdı A\'l'upanın şar * Liverpol'da patlıvan bir bom Tayyarelerini Almanların elin- ri Cenevre masasının tozlandığı l şıfreler telgraflar bırıbırını ko · İ .... 

k d · til ı t ·• ı d • 1 'k' 1 . f ti . . • nonu muharebe meydanında Yine mezkur mehafilde kayde- ına a ın ta e mı., o masın an Jhadan bir çok mağazalarnı camlan tlen kaçırmasını bilecek kadar ze- günden sonra onlarda inanacak va ar, ı ı dev etın men aa erı gız- . . 
d 1 

· t .. t · . 1. . 1. I b l'k 1 k Metrı•tepede Garp Cephesı Ku • 
diJ.iyor ki, Çemberlayınin beyana- o ayı memnunıye gos erıyor ve kırılmıştır. Polis iki bomba daha kı olan beş yüz tayyareci, bu tay- taraf arayamayız bile. ı gız ı se er er ı yapar ar ve u-, • . .. 

· R d ' . . 1 ki . · h . ld ğ mandam ve Erkanı H:ırbıye Reısı 
tı Danzig meselesi hakkında Al • Polonya ıle omanya arasın a bulmuştur. yarelerı daha yerınde kullanacak Nesiller için yine dağları ve o- a arı kırıste. er a.1 sa ırma a . 

k Akd d'J "h 1 1 d' Ismeı Paşaya: 
manya ile Polonya arasında mü • Sovyet taarruzuna arşı e ı · * Fransız . Rumen kültür an . kadar cesur ve vatanperver olsa • v 1 oyup köstebekleşmek biri- mu eyya bek er er L . .. . . • . . . .. • 
zakerelerde bultınulmasına bir · b 1 'tt'! k Al a a a dı b kad b'I a arı ' K b' 1 b hl · k d d Butun t:ırihı alemd~ sızın Inonıı 

kmış du tınt an ilı' '. a ıin ·ı·m nFry y hşmas• Calinesco'nun huzurile lar . ~. .. arı ı e o~ta Avru~a- birini yemek, öldürmek, süngüleş a dme efr ska l~d ar •. 1 a • alr e • meydan muharebeler'~de deruhte 
ınani teşkil etmez, bilakis İngil • arşı a eşm ını ve ngı ız • an- Gafenco ve Fransanın Bükreş el • da büsbutun başka netıceler dogu· k kadderdir Ve bu takdir yam e en ev a a e top an .ı ar ya· • . . . . 
t h .. k. t' b" t" iht'l.,l t' · · R 1 h' d . . . . . . . . . me mu · 1 d H · . N t f ettıgınız vazıfe kadaı o~ır bır va-ere u ume ı u un ı '" ı me- sız garan ısı~ı . oman~·a e ıne e çısı tarafından ımza edılmıştır. rabılırdı... ne derece çabuk geliı> çatarsa ga- par ar ı. arıcıye anrı ara ın • . . " 
selelerin r,.;.'zakere yolu ile hal • yapılmasını ıslıyor. * İsveç Adliye Nl'2areti devle- 1 K D A M C I liba insanlık için 0 derece iyi ola· dan ve. ilen cevap i)P kend;ni tal- ııfe d~ruhte ~tmı~ . ltuma~d~rıl~r 
!edilmesi lazım geldiği kanaatin • tin himayesi hususunda mevcut min edilmiş addetmezse •efir, şu enderdır. Mıllelim 171n ıslıkla· 
dedir. Çin _ Sovyet kanunlardaki hükümleri şiddet • s G 

1 
d 1 d • sözleri söylemekte zerre kadar te- li ve hayatı. dahiyanP idareniz 

lıg~.İz mehafil°nde İnfıbalar lcndiren yeni bir kanun layihası ıra a ata mey anına ge 1 reddüt etmezdi; altında şerefle vaz!felerıni gören 
mÜnasebatı hazırlamıştır. Bu kanin lay'ihasın- - Ekselans ... tahaddüs eden va- kumandan ve silah arkadaşlarını-

Londra, 31 (Hususi) - Alman- Moskova, 31 (A.A.) - Çinliler da caşusluğa karşı da çok şiddetli (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) yenin elinde yüz bin lira kadar bir ziyeti bir casus belli ~ddettiğimizi zın kalb ve ha'.°iyetin~ büvük e .• 
yanan Danzige dair ve Polonya • i h"kü' 1 k im t . . . · b'ld' ki b hemmıyetle ıstınat edıvordu. Sız 

ile Sovyetler arasında asker bir u m er onu uş ur. sında cYeşıl saha. ya gıtmış ve o- para vardır ki normal şerait altın- sıze ı ırme e muaıza ım. .. • •. . 
daki Alman ekalliyetlerinin istilc- . b J * R it W · 1 V 1 , 1 d orada ~·alnız duşmanı degıl, mıl • 

ittifak edildiğine daır ır apon uzve armsprıngse ge - rada tetkiklerde bulunmuştur. da bu para buradaki istimlake ka- e pasaport arını a.ır a maz er · • .. . . . 
hali hakkında ileri sürdüğü yeni .1 h b · t' M ·ıe h h 1 . .. d' letın makus taJ.ını de yendınız. 

ajansı tarafından verı en a er, mış ır. umaı Y er zaman o • M 1• ld • .. e e Pr st pi· f' 1 kt' ha memlekctıne doner ı. · . 
talepler siyasi mahfellerde dikkat- k . t d ğ f' d .. k d a um 0 ugu uz r 0 ' a· ı ge ece ır. İstila altındaki bedbah• toprakla· 
le takip edilmektedir. salahiyettar mahfellerde te zıp e- .ur u u say.ıye e on gu~ . ." ar nında Vali konağının karşısına te· Vekil Sirkeci istasyonundaki ye- Statu Guo! .... 

dilmektedir. Müşahitlerin kana • ıstırahat ettıkten .sonra hukumet d"f d ahi! k d . . t d k'k . b Balkan harbinrle büyük Avru- rımızla beraber butun vatan, bu· 
Almanya Dahiliye Nazırı Frikin k sa u e en ve s e a ar uzayıp nı ınşaa ı a tet ı etınış ve ura- • · .. .. h 1 k d f . 

dün söylediği nutukta Polonya • atine göre bu haberler 3unfontın mer ezine dönecektir. giden bu sahanın yeşillik olarak da tramvay hattının kavis yaptı-,Pa devle:Jeri harbin patlamasını gu~ munte a. arına . a ar za erı • 
Sovyetler birliğine hareketi üze- bile k b ı t · le d' c! harita has nızı tes'ıt edıyor. Düşmanın h•rsı 

dalti Alman ekalliyetlerinin müş- • muhafazasını muvafık bulmuş • ğı yerde caddeyi kesen sivri yarım a u e mıs r 1 e . . • . . . . . ·rr 
rine ortaya çıkmıştır. J • ç Jt•k . . ... . . . sasiyet; · N•tı'c"de Statu Qno ıstılası azım ve hımmetınızıı;ı "al· 

kül hayat şartları içinde yaşadık- Zffil r e } tur. Plan, Ankaraya gıttıgı sırada adanın istımlakıle buranın açıl • · .nı ' ' ' • ' ' 
!arını ısrarla tekrarlaması Alman- Sun!onun seyahati hakkında bu- her nedense birkaç arsalık yere in ması etrafında bir konuşma yap · nun c'eğismes;ne rıza gösteremi • çın kayalarına başını çarparak h~r-

rada malumat elde edilememekte- k J J ı · .. ı · k d d h Jd N t 'h k yanın yeni hamlelerde bultınaca· ffilDta a arı şaat yapılmasına müsaade edilmiş mıştır. Tünelin Galab ağzına te • yecck erıni _soy e?me"
0

, .. a ar .var-. e aş 0 u .. · a. m. mızı arı ın '. • 
dir. Mumaileyhin Moskovaya mu- ı d N ·' c- - f t b fah k d d ğına bir işaret sayılmaktadır. ve bu arsalar bazı eşhas tarafın · sadüf eden ve~inin de çok dar oldu lmış ar ı. euen · . unr:u. cogra 1 a eı .... mu . ırı.ne ay e erım 
vasalat edip etmediği de henüz ' s d ,., J k b t ıı h kk d b 

Polonyadaki hadiseler malum değildir. z· t v kAI t' k. gelere dan derhal satın alınmıştı. Öiiren ğunu görerek orada uzayıp giden t.atu QnonuQn :~ışmedsı ed eğ'ono. vd~ u un mı e~ık a ımz ak ede-
--00- ıraa e cı 8 I Çe lr diğimize göre bu hareket, planı adanın da istimlaki etrafında ~v·ı~ık Statut nounun a e ışece- '.. ~ınnı>t ve u ra~a .. sev.e en 

Diğer taraftan Varşovadan ge- karşı mücadele açtı bozan bir hata olarak telakki o • velce mevcut olan tasavvur üze. gınden korkmuslardı buyuk gaza ve zaferınızı tebrık e • 
len haberler ve Alman matbuatı- Bir haftada yakalanan lunmakladır. Bu hatanın tashihi rinde ehemmiyetle ml'<gul clmuş· Halbuki şimdi evv~lf ekonomik <!erken. üstünde durduğunuz te • 
nın yazılarına göre Polonyadaki k I İzmir (İKDAM) - Sıhhat ve İç· ' Statul Qno com-afi Statut Qno • penin size binlerce dü•,man ölüle-

kaça çı ar için Hi.zım gelen resmi formalite tur. .,. 
Almanlarla Lehler arasında bazı timai Muavenet Vekfiletinden ge· d d h ı d ği ' ·ı· E il d l b. d f e ret belediyece yapılacaktır I an a a evve P ş0,. ·yor. v· r e o u ır mey anı ~ere s ,. • 
hadiseler cereyan etmekte ve bu Ankara, 31 (A.A.) - Geçen bir len bir tahriratta İzmir vilayeti Eetek s'inve yolu . ')) . k d' Pangaltı ve GümU!:SU.vunda • , velce her şeyin asıl ohn coğrafi ve- tirdiği kadar mı etimıı ve en •. 
hadiselerin devamı mevcut vazi- hafta içinde gümrük muhafaza teş dahilinde yapılmakta olan ve sıhhi T Çetinkayanın bu sene bitirilme- <ivosi Statur Qno, bir çok yerlerde niz için şaşai itil5 ile dolu bir uf-
yeti cidrliyete götürmektedir. kilatı, Suriye hududunda: Otuz bakımdan elverişli görülmiyen Vekil btından sonra Gümüşsu • sini istediği ve çok ehemmiyet at- şimdi yalnız bir aöstcri• Zcva - ku istikbale de naz ı " ve hak;m ol-

Hitler nutuk söyliyecek dört kaçakçı, üç yüz on dört kilo çeltik ekiminin mahallen tetkiki yuna doğru hareket etmiştir. Bir fettiği Bebek . İstinye yolu da dün hiri koruyan bir hadan;. . halini duğunu söylemek islerim.• 
gümrük ve inhisar kı.çak malı ile için Vekaletçe Ankara mıntaka aralık Pangaltıda tevakkuf olun· kendisi tarafından teftiş edilmiş • aldıiiı halde bile bırakıl:J.ıyor, ka· * 

Hitlerin yarın 35.000 tonluk on bir bin yedi yüz defter sigara mücadele reisi Abdürrahim Bay- muş ve burada P. T. T. Müdürlüğü ı'tı'l• 
ikinci Alman zırhlısının denize in- . tir. zınıyor. Ne hakiki değişik]''<. ne Türk milletine hakikal~n " 

. . . .. . .. . kağıdı, üç yüz altmış Türk lirası. lav ile Ziraat çeltik mütehassısı tarafından yapılmış olan yenı pos- V k'l b d k' f 1. l' b ğ h' • d .. 'kl'k fk Mı'!!! dırılmesı munasebetıle soyhyece- H 0 k İ . il" . d e ı, ura a ı aa ıyc ı e en· za ırı egısı ı kiınoe\.'i h~rEke- dolu bir istikbal u u açan 
tstanbulda: üç kaçakçı ile yirmi arun na ın zınır v ayetın e ta ve telgraf merkezi gözden geçi· . . . . . t 

ği nutka hususi bir mana izafe e • altı kilo uyuşturucu madde ele tetkikat yapmağa memur edil • rilm. tir. mış ve yolu~ gerek Rumelıh'.5arı, le ge~u·emıyor . . . Şefi~iz Büyü~ K~'?'a.,dan sınet 
dı!mekte ve bu nutuk Çember • . .

1 
. t' dikleri bildirilmiştir. ış gerek Baltalımanı tarafındakı ça· Sefırler temsıl ettıklerı devlet- İncinune ve azız silah arkadaşları-

geçırı mış ır Ali Çetinkaya Gümüşsuyu yolu . . . 1 . l d k Ik . 1 . · k la b · 
fayn'in bugünkü beyanatına bir · ge mıntakasında birçok yerle • .. . d b' ' . lışmaları bilhassa tetk:k etmıştır. erın or a an a tıg-nı gazete er na mınnet ve ~u rarı rımızı ır 

Sh ti d ı uzerın e ır elektrık muhavvele ! . k d d "ğr · ı E b" "k d h d k bu zaf 1 k 
cevap vermektedir. ra ey a a an ve rinde milyonlarca çekirge yumur- merkezi ve bir çeşme bultınduğu· Vekil Bebekten stı~yeye . a. ar I en

1 
o enıhykor ar. n uyu

1 
l ev

1
- da a arze er .. ~n k h~; e:e. ~-

Çemberlaynın b e yana· Fra nsa tası gömülü bultınduğu anlaşıl • .. .. . . deniz kenarından gıtmek ımka · et er •mu em mukave e er. e ·cıını veren mu are ~e ı erımızın 
mıştır. Zir~at Vekfileti, yakın bir nu gor'?'uş ~e. ~u '.kı pa.rça~ın .. yo • nını bulmuş ve güzergahta istim· bağlı oldukları menfaatlerinin yar aziz hatıralarını da hfirmetle ana· 

t a kl' s le • lun selametını ıhlal ettı"'-ı gore • 1• . 1 b' k b' d dı k k .. 1 d ının rı Paris, 31 (A.A.) - Japonyanın zamanda hareket hal~ geçecek 6~'. . iik edılecek o an ır aç ınayı a mına oşma şoy e ursun me· rız. 
S ti d l . 1 t k . rek derhal kaldırılması ıçın emır .. d . ·şı· 1 b. 1 k • d e"e 

Alman yada 
Berlin. 31 (A.A.) - .stefani. 

~emberlayn'in bugün Avam Ka • 
ınarasındaki beyanatı Alman si -
Yasi mehafilinde hasmane suret • 
te mevzuu bahsolmaktadır. 

Çemberlayn'in bu b.!yanatla Al· 
ınanyayı korkutmak maksadını ta· 
kip ettiği söyleniyor. 

Keza, Londranın vaziyet alarak 
harekete amade olduğu hissini ve
rerek demokrasilerin itibarını 

Yükseltmek istediği d~ söylenmek 

pra ey a a arını ışga e me nı· bu muzır hayvanların süra.tle im· . . goz en geçırmı ır. 1zar arına ırcr çe en gon erm ,,, 
t . d !d • d · k h vermıştır. · · b'l t d · 1 Ö le bı'r M d p k fi fi ye ın e o uguna aır çı an a • hası, şehrimizdeki alakadarlara e- Ç ink M"h . Bebek tramvay hattının lslm • ı e cesare e emıyor ar. Y ISlr a anı U ya a. r l 

be 1 · b h d Fr et aya, u endıs mektebi d . k' h"t" tarı'h!n r erı mevzuu a se en an • mir vermiş, ayni zamanda müca- yeye kadar uzatılması ve Boğazın evırde ya'l!yoruz 1 u un 
~ız sı'yas· eh r·1· Fr an b yanında bu mektebe ba"lı olarak . .. h · · · .. t ·ı · olan 00 

• dUı:Uyor 0 1 m a 1 ı ans ın u dele vasıtaları da gö:nderm~lir. . . . . 15 bu kısmının bu suretle ihyası du- arplerı ıçın gos erı mış ~ 'r 
adalar üzerinde hakkı bulundu • Çekirgelerin, mahsullerimize za • ınşa edılmış olan. yenı ve muaz.. şünülmektedir. Baltalimanında beplerin on misline 24 saatte ras • Kahire, 31 (A.A.) - Amerika • 
ğunu kaydediyorlar. Önümüzde • rar vermeden imhası için şimdi • zam talebe pansıyonunu gezmış D t F 'd' k" k" 'k b"•h • lıyoruz ... ve harp olmıyor. nın kendi pamuk ihracatına prim 
k . k b' 1 b ' "dd t 1 lm ama erı ın oş u ı en ı,.. a 

ı a ıne top antısı bu mesele ile h k ve ır mu e meşgu o uştur B' k evve' he h · ->- d b ı den are ete geçilecektir. · re iktısat Vekaletine verilen ve ır çeyre asır - r angı vermek suretile yaru.m a u u • 
meşgul olacaktır. ---oo-- f m inönU meydanınaa Balıkçılık Enstitüsü olarak kulla- bir devleti her hangi bir devlet nacağı hakkındaki haber, burada 

Temps gazetesi; bu adaların as- ·ı t · Gl.inet klUbU, feshi için Nafıa Vekili bundan sonra E • nılmış olan köşkün bugünkü met- nezdinde temsı e mış olan her büyük heyecan uyaııdırmış;,r, 
keri ehemmiyetini tebarüz ettir • h b' k' f' 
mektedir. kongre yapıyor minönü meydanına gelerek m2y • ruk ve harap halden kurtarılarak angi ır es ı se ırin bugün bir Borsada pamuk fiatler' düşmekte 

Güneş klübünden: danın son vaziyeti ile müstakbel burada bir gazino ve otel kurulma gün!ük gazetemizi okurken du • devam ediyor. Mebuslardan m:i • 

Mussolini baQınyor 
tedir. (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

25/Mart/939 tarihli fevkalade şekli hakkında bazı etüdler yap -lsı belediyece kararlaşınıştır. An· yacağı hayreti düşünüyorum. rekkep bir heyet, BaşvekHden, Mı 
kongrenin mukarreratı veçhile mıştır. Biraz da kendi himmet ve cak bunun için İktısat ve Maliye En az elli tane .Casus belli• var sır pamuk ihracatını koruroa.k için 
klübün feshi hakkında görüşülüp altııı.alarile İstanbullulara kazan • Vekaletlerile anlaşmak lazım gel- ve harp yok. lazımgelen tedbirlerin aluımasını 
karar verilmek üzere 8/Nisan/939 dırmakta olan bu meydanın birin· mektedir. Bu otel ve gazino ku · .Statut Gno• dan, cPacte. den rica etmiştir. Filhakika, pamuk ili· 
cumartesi günü saat 15 te tekrar ci planının tamamlanması etrafın rulduğu takdirde Baltaliınanı Be- ve Entente den sonro siyaset dil- racatı, Mısırın umumi ihraratının 
bir fevkalade kongre yapılacaktır. da alınmış olan iedbirkri tetkik e- bek • İstinye yolundan gelecek den cCasusbelli> yi de tayetmek yüzde seksenini tutmaktadır. Baş· 
Müzakere ruznamesi münhasıran den Vekile, Vali Kırdaı uzun boy- seyyahlarla çok şenlenecektir. )Azım. Bu ıstılahın .m5nasını kay- vekil Pazartesi günü bı.ı hususta 
klübün feshi mevwundan ibaret- lu izahat vermiştir. Birinci pla • Nafıa Vekili Ali ~etinkaya bu · betmesile insanlar temtzliklerin • bir CPvap vereceğirıi bildirıvış!!r. 
tir. Sayın azalarımızın mezkur nın tamamlanması için yıkılması gün Elektrik İdaresinde meşgul den ve asillikleriniıı bir par • Ticaret Nazırı, bu bahıs etrafında 
gün ve saatte klüp merkezine teş laz1mgelen daha bir k~ç bina var • olduktan sonra akşam trenile An· ça daha az olduğunu kabul etmPk Am~rilrn Birleşik Devletleri elçisi 

Berlin 31 (A.A.) - Alman mat- İngiltere, Jubayı İtalyaya terke • 
buatı, İngilterenin Almanya aley- derek ve geçen Nisanda imzalanan 
hinde yeni bir yalan hücumu, gibi anlaşma ile de bugünkü vaziyetin 
başlıklar altında İngiliz matbua • doğuracağı bütün meseleleri hal • 
tının Almanya aleyhindeki neşri· leyliyerek teahhütlerini tutmuş ;. 
Yatını mevzuu bahsetmektedirler ken, Fransa için hiçbir şey değiş • 
Alman matbuatı Çemberlayn'in miş değildir.• rifleri rica olunur. dır. Bunun karşılığı olarak beledi- karaya gidecektir. -nevkiindedirlcr. ile görüşmelere başlamıştır. 
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M EK T U p Tefrika Numara••· 24 Ali Naci KARACAN ANNA BELLA 
Nakleden: F. TEKiL Buenos Airesten sonra 

.Annecığım. iden okadar utandım ki az kalsın Ş d d h h h d 
Size yazarken elim titriyor. Da- ağlıyacaktım. im iye ka ar şe i'i ve ru unu iza a çalıştım. Bun an 

ha fazla dayanamıyacağım artık. Fakat merak etmeyin. Bu ılahe-

Ve .T yron Power dedikodusu hôlô 
devam edip gidiyor. iki artistin 
~vleneceği de söylenmektedir Yirmi sene evvelki küçük kızı - nin ıstırabımı seyretm~siııe mey- sonra bütün Cenubi Amerika hususiyetlerine dair 

nız şimdi bilyük bir keder içinde. dan vermedim. Ona elimden gel -

Uslu duracağı hakkındaki bütün diği kadar iltifat ettim. Dudakla- mu""nferı"t makalelerı• 0kuyocakSlnlZ 
vadlerinl unutmuş. ipekli eteği • rım tebessüm ettl Hatta şöyle ke-

il On üç milyon nüfuslu Arjanti - 3 - Avrupada alışı.lan fakrü se- tün hayatım toplıyan Buenos - Ai-nizı buruşturmak, gözyaşları ile' limeler bile taliffuz etti: •Güzel- 1 1 
göğsünüzü ıslatmak istiyorum. liğa hizmet etmek A aha şeref 
Kalbinize ;ığınmak istiyor, kaşla- vermek!ri. Hillkin mahlCıklar a - ııın en büyilk ticaret ve san' at 1 t o'et ve gürültülerinden uzaklık, resi şehir olarak tanıtmağa çalış -
rınızı çattığınızı görür gibi oluyo- rası.1da. .. filan•. Behz .. clıı, da bo- ~:rkezi·B':n~ • ~st~:. ~.u genç 1 4 - Hayatın kolay ve mes'ut tım. Daha çok şehrin umumi man
rum. Kıskançlıktan hoşlanmadı - na yaptığı fenalıkları izah için at':11 cıın:: urıyetı ut~ ana :okışı, zarasını, caddelerini, sokaklarını 
ğınızı bilmez değilim. Esasen ben böyle bir bahane bulmasını ister- faalıyetlerı hep Buenos - Alres ve 5 - Şehrin, yüz milyonlarla ve büyük imar eserlerini anlattım. 
<le sizinle bu hususta beraberim. dim.... havalisinde teksif edilmiş gibidir. ı cifuslu Avrupa, Asya, Afrika ve Halbuki Arjantin yalnız bir mad
Bir asker kızı olduğumu hiçbir za- Burada kesi.len mektup Behzad On üç milyon •nüfusun iki milyon hatta şimali Amerika kıt'alarından de değil, ayni zamanda bir ruh • 
man unutmadım. Öldürücü dahi Kamil imza.sile şöylece nihayete dokuz yüz küsur bin kilometre bütün uzaklığına rağmen, bütün tur. Arjantin, bugünkü ültra mo
oL'a ilk yara üzerine mücadele eriyordu: murabbalık bir mesaha üzerine o kıt'aların en iyi san'at şöhretle- dern kalıbın içinde, İspanyolla 
terkedilmez Susmağa gayret edi- •Hanımefendi, büyük bir müca- tarzı t~ksimine_ ba~ılın~a, bütün rıni, icatlarını, her nevı eserlerini Hi11dunun tesalübünden doğmuş 
Ur dele neticesi ele geçirdig"im bu ArJantın hayatıyetının nıçln Bue- ı u •ağına getirmek imkanına malik: harı·kul'd b. his d · . . . . 1 a e ır mecmuası ır. 
Ş imdi Behzadı kaybetmli bulu- mektubu ben bitiriyorum. Galiba nos-Aıres ve havalısınde toplandıgı '"ması ve bu sayede Buenos - Ai- B .. 

· · .. il ugun tefrikanın şehri anla tan 
nuyoruın. Bu biraz benim, biraz benim geleceğim tahmin edilml - da kolay anlaşılabilir.On uç m yon ı·<·slinin hiçbir Avrupalıya müyes-
da sizin hatanızın neticesi. Kendi- yor ve benden gizli olarak birta- ı1üfusun altı buçuk milyonu, Bue- ' .r olmıyan bir mazhariyete, bü- kısmını burada kesiyorum ve bun
me olan fazla itimadım yüzünden kım yazılar yazi.lıyordu. Ben de nos - Alres ve havalisinde, yani tun büyük değerleri sırasi.le ve dan sonra, yıne •İkdam• da, haf -
onu kaybettim. İşte bunun için kocalik hakkımdan istifade ettim. Buenos Aires vllayetind·e sakin- lıazan çoğunu bir arada görmek tada iki üç defa, makaleler halin -
dizler·nize l-apanmak ve kalbini - Doğrusunu isterseniz asıl kıskanç- dir. kudretine malik bulunması... de, bütün cenubi Amerikaya şamil 
ıe sığınmak istiyorum. O benim lığımdan müdahale etmem lazım-· • • • Bütün buıi.lardan sonra halkın umumi karakteristikleri yazaca • 
ıçin herşey idi. O olmayınca hiç geldL Bit' hiç için bukadar mese- Arıantin muazzam, uçsuz bu • nezaketi, yumuşaklıqı, bir nevi 

ğıın. Ekuatürün hususiyetlerini, 
bır •ey gözümde yok. le olur mu? Emin oluııuz ki sizin caksız, sanki nihayetsiz bir düzlük- dini ve içtimai terbiyenin hô.klmi-

Size hikayeyi anlatayım: Raki- değerinizde olan kızınızı sever ve tür. En sıcak tropikalarda başlı - yeti bu memleketi hakikaten dün- Brezllyalmm karakteristiklerini, 
bımin k.m olduğunu bileceksiniz. ona hürmet ederim. yarak cenubun en soğuk mınta - yanın en güzel bir köşesi haline cenubi Amerika meaıleketlerı ara-

ANNABELLA ROBERT YOUNG'la beraber •Maiden Vo;yııg"" 
filmini çevirdiği sırada TYRON POWER artisti ziyarete cel. 

miştlr. Resim bu zi;yaret eınasmda alınmıştır. 
Bunu bütün İstanbul bilir ve onu İşin fenası şu ki: Birini iyi an- kalarına kadar bir taraftan bütün getirmiştir. sındaki farkları ve Arjantinlinin 
bütün İstanbul az bır para mu - lamak için bir başkasile mukayese Atlantik sahili beyunca ve cliğer • • • mahiyetini ve bu memleketleri Annabella en az iki sebeple - bi- ellle seçtiğı eşyaları getirmek, o

risi de kMidir ya - bütün Amerika raYl döşemek arzusundadır. Yenl· 
tarafından merhametsizce boyko- den ev açmak da tekrar döşemek 

. kabilinde ~ıplak görebilir. etmek lazım. Kendisi aksini söy- taraftan Pasifik denizine dogru Arjantinde bir sene kaldım. Bu- Avrupa memleketlerinden ayıran 
.3ana.tına gelince soyunmasını lüyor amma mukayeseden o ga- derinlemesine uzayıp gider. Aha- rada günlerdenberi yaptığım tel- bellibaşlı !arklan hikaye edece 

bilmekten ibarettir, diyorlar. Meş- !ip çıktL 
um bir arzu bana bu kadını gös- Muhterem Hanımefendi, şımdi 

terdi. Hem de sun'i ışıklı sahne ü- sizi ikimiz de kucaklarken maale
ıer.nde değıl de hususi locasında sef sözü kısa keseceğiz. Zira istik
onu gördüm. bal içiıl aramızda ciddi konuşacak 

Onun bana göstereceğı hoşnut- okadar çok şeylerimiz var ki... 
suzluğu görmek ve Makyavelva- • --~-----
ri bir dilşün.,- ile Behzadın ikimi-
zi mukayese imkanını bulmasını KÜÇÜK HABERLER 
istiyordum. Sizin müşfik anne -~ 
k.ibiriniz bana her şeyden üstün ------------
olduğunu o kadar inandırmıştı ki, * Belediye Şirketler Komiserli-
Hcm o gece bütün aynalar da be- ğinin hazirandan itibaren lağvına 
nim tarafımdan çıkmıştı. ve buraya ait muamelatın Beledi-

Bütün maharetimi sarf ettim. ye Fen Müşavirliği tarafından ya -
Her nekarlar Perihan - kadının is- pılmasına karar verilmiştir, 
mi - soyunmasını hiliyor ldi,e de * İstanbul otobüsleri için la -
ben·m de giyinmesini bildiğimi zımgelen şartname hazırlanmağa 

söylerler. Büyük annemın pırlan- başlanmıştır. Bu, bir aya kadar ik
ta iğnesini de takmağı un:.ıtma - mal edilecektir. 
ınıştım. Bizim kuzen Hulki vakti- * Maarif Umumi Müfettişi Ali 
nl hep böyle yerlerde geçirdiği 1 - Hikmet İstanbul Erkek Lisesi fi -
çin beni oraya o götürdl1. İçeriye zik muallimliğine. ünıversite Do -
girmek imkanını da buldu"' Fa- çentlerinden Sabahattin Rahmi 
kirler menfaatine tertip edilecek tallın ve terbiye azalığına tayin e
bir süvare için dansözle konuşa - d'l · 1 d. 

k _.. Şimdi" b . ı mış er ır, 
ca t..._ u şekılde iane top- * Ü k"d t .d 
1 ak dah k h 

. .,,. ! . s u ar ramvay ı aresı u-
am a ço oşa glttı6 ı çın- .. 
b ·ıh k ki · b h. muml hevet! dun toplanmış ve 

ı assa er e erın - u ıç te ~ ... 

• taj edilebilirdL Onun boşanmadan bunlar manalı hazırlrklar değil m1 
evvel bazı karışık işleri kulaktan dersiniz? 

••• 
Rivayet teeyyUt ediyor 

kulağa dolaşmamış mıydı? Ne mü
samaha edilmiyecek ahlaksızlık

lar! Üstelik bir de Amerikalıların 
· · 1.. - . 1 d b' . . Yukarıdakı yazımızda Anna • 

en ıyı or promıye erın en ırını bella il T . 
e yron Pover'ın evlenme-

elde etmeye, Tyron Po":'~r'le e~- !erinden bir ihtimal hdllnde bah
lenmeye kalkmıştL Ne kustahlık .. 5 d' H lb k' d.. 1 p 

B .. t.. b 1 b. t k h d .e ıyoruz. a u ı un ge en c a u un un aT ır a ım asu , . S . . . 
k k k . 1 . tt'.. rıs oır. gazetesı bu ıhtıınalin. ha· 
ıs anç ımse erın arzu e ıgı ve 

güzel yıldız hakkında öfke ile söy- kikat kesbettiğini yazıyor Ya -
!edikleri şeylerdir. Fakat aldıran ZIY1 aşağıya alıyoruz· 
kim! Amerikadan gelen son haberler 

Annabella bu gtizel zarif Fransız den sonra Annabella'nın Tyron Po 
kadını kimseye, bilhassa hakkın- wer'le evlenmesi kat'! bir şekil al
dakl bütün dedikodulara metelik I mıştı1"' Hazirandan da evvel iki 
vermemekte devam ediyor. , genç artist evleneceklerdir. 

Fransada çevirdiği Şimal oteli Tyron Power bir müddet evva 
filmini bitirir bitirmez derhal ta. Annabella için Grace Moore'in e.o 
tilırıı geçirmek üzere Rio de Janei- ki evin! almıştı Bir kac günden ev
ru"ya gitmiş•i. O hareket eder et-ive! de genç kadına güzel bir 
m<'z Tyron Power de Hal!vutu ter- yüzüğü veı·miştir. 

kederek derhal Cenubi AmeriklıyaJ Annabella kendisı ile 
hareket etti. İki artist orada bir- lereo 
likte tatillerin! geçirdiler. Her ı •- Hayatımın en mes'ut dald • 
y~rde beraber görünmekten çe- kalarını yaşıyc;-um demektedir. 
kınmediler, gezdiler, <,ğlendiler. Holivutu dünyanın en güzel yerle-

gayritabii bir bahane olmuyordu. yeni sene bılB.n~~nıı 411.00? Ura 
Tahmin edeceğiniz gibi geldi _ olarak tesbıt etmıştır. Umumı he • 

Bueno• Aireain lıaoatlan alınmı, bir oaziyetl 

New - York'a avdette onu güzel rinden biri ola1 ak buluyorum. Fa· 
bir sürpriz karşıladı. Reisicümhur kat şuna da eminim ki nerede o • 
tarafından Beyaz saraya davet e- !ursa olsun T}'Ton'la birlikte merı-

ğımizi haber verdikleri zaman o- yet, eski idare heyetlnı aynen ipka l!si, on altıncı ası.rda gelip bura • 
dada bir değişikHk oldu, Behzad etmiştir. !arı keşfeden İspanyolların yerli 
ortada yoktu. Acaba onu nereye * Havadan korunma komisyo- Hindularla tesalütünden ve tesa
ııaklamışlardı? Ben Behzadın ora- nu dün Vali muavini Muzafferin lübü takviye eden karışik Avru -
da bulunduğundan emindim. Ev- Başkanlığında tcplanmış ve bll . palılardan teşekkül etmiştir. Buğ
vela kadını da göremedim. Tuva- hassa ışıkları söndürme üzerind~ day istihsaline ve hayvan yetiş • 
!etini yapmakla meşguldü. Bir pa- bazı müzakerelerde bulunulmuş . tirm~ğe gayet müsa.lt ve mümbit 
ravan onu bizden ayırıyordu. El- tur. arazisi, bu memleketi, yer yüzü -
biseieri mobilyeler!n üzerine ser- * Şehir planı mütehassısı Pros! nün en zengin memleketlerinden 
pJmiştL Nisan sonunda İstanbula gelecek· biri haline getirmlştir, İşte Arjan-

Daha eşikte iken bu teklıfsizlik tir. Eminönü meyı!anınm tanzimi tin denilen düzlüğün, •Pampa• 
h b k ğ ld nın, nihayetsiz ovaların bu .akıllar 
avas~. ana pe a ır ge 1. Gizli işi 0 zaman kararlaşacaktır. Prost 

bır .koş~e". Behzadı_ n gözlerinin gellnclye kadar buradaki birinci almaz serveti, gelir, Buenos - Al-
benım u d kili td " res adı verilen ağızda toplanır. , zcrıme · 0 u,.unu adanın temizlenmesi bitmiş ola • 
hıssetmesevdim çekilecektim. kt Buenos - Aires, geniş ve zengin 

K d ka ca ır. Arjantinin en büyük ve dimyanın 
a ın paravanın ar __ sından ko- * Belediye yeni Hev. eti Fennl-

b ı d S en işlek ve en zengin limanıdır. 
nuşmıya aş a L esını işitince Müd" • N · T d" i . ve uru urı ezer. un vaz • M ml k ı· b''t" i tldai dd kend .me emnlyetim arttı. Sözleri- e e e ın u un p ma e-

fesine başlamıştır. 1 · b dan d" kledili' nin sadası ile manası bayağılikta erı ura unyaya na r. 
adeta yarış ediyorlardı. On kelime * Dün saat 14 de Sirkeci rıhtı- Dünyanın bütün masnu ve mamul 
konuşmamL•tık ki aramızdaki mından Mersine .h~reket eden Ta· maddeleri bu liman vasıtasile Ar
fark hemen kendini gösterdi Bir rı vapu~u zınclrını çekerken baş· jantine getirilir. Milyarların bu 
çok defalar Hulki bize tercüman - ka bir zıncirin takılması yilzünden' durmadan gidip gelişidir ki Bu -
hk yapma~a mecbur oldu: Ayni iki saat geç kalmıştır. Dalgıçl.ar .u'. enos - Aires'e o yabancıyı hayret
lisanı konuşmuyorduk. Behzadın zun bir çalışmadan sonra zıncırı 

ı b ten hayrete düşüren servete boğ-
bunu gördüğünü hıssetmek zev _ kurtarabilmiş er ve u müddet . . . . 
kimi öyle tahrik edJ ordu ki... içinde vapur limanın cırtasında kal muştur. Bu servet, Arıantınlinin 

Muzafferdim. Hey~at ki bu da- mıştır. ı gösteri§ll ve bütün güzel şeyleri 
ha yüksekten düşmek içinmiş. İn- * Meb'us olan Ticaret Odası seven ince ve hassas ruhuna bü -
tikam yavaş yavaş hazırlanıyor - Muamelat Müdürü Galip Bahtı -j tün derinliğin! göstermek imka -
muş: Ben . susunca o kendini gös- yardan boşalan yere Sanayi Şu - · nuu vermiş ve bu sayededir ki ci
terdı. Benım şıllık zannettiğim besi Müdürü Avni , onun yerine hanın en güzel şehrinl yaratmak 
kadın meğH bir ilahe değil mi de Sanayi raportörlerinden Vedat ve bu şehirde san'atin her nevi 
ımiş? İlahelere müsaade edilmi - tayin edilmiştir. 
yen bir şekilde soyunmuş bir !la. tezahüratını, hiçbir mllletln ya -
he. Kelimelere tenezzül etnuyerek M .. f pamıyacağı bir lüks içinde tahak- I uessi irtihal bana vücudünün natıkaslle cevap kuk ettirmek emeli Arjantinllde 
veriyordu. Hiçbir şey bu kadar ile- Yeni Sabah gazetesinin idare ve adeta milli bir ideal haline gelmi§-
na edici olamazdı. Mükemmeliyet ilan şefi Kazım Öcalır'ın karde•i t' • ır. 
bu çıplaklığı bir mermer iffeti ile Eskişehir ~keri şube reisliğinden 
süslüyordu. Bu güzel mermer oda- mütekait kaymakam Rıza Öcalır 
nın içinde gayet kolaylıkla gidip dün füc'eten irtihal etmiştır. Mer· 
geldikten .;onra müsaade istlyerek. humun cenazesi bugün Üsküdarda 
ç_ıktı. Halkın takdirleri onu bek- imrahorda (151) sayılı evmden 
lıyordu. kaldırılarak Karacaahır.etteki aile 

Mağ!i.ıptuın. İlahlara karşı ınü
'adele edilmez. Birden, bu bosuna 
,riyinmelertmden ,mücevherle~lm-

makberesine defnedilecektir. Mer
huma mağfiret, kederclide ailesine 
sabır dileriz 

••• 
Arjantini seyyaha cazibe göste-

ren ve yabancıya sanki bir uzak 

ve erişilmez cennete vardığı hissi- ı 
ni veren sebepler mübeaddittir. 

l - Her hafta göze çarpan 

1 
servet teza!ıürleri, 

? - Cinsi.n aıüzellll!i. 

rikalarda Arjantinin umumi hat
larını ve karakteristlkleriıli an -
!atmaktan ziyade bu cenubi Ame
rika diyarının merkezi olan ve bil-

ğim. Bu yazılar, ayn ayrı, maka • 
leler şeklinde, her biri müstakil • 
len okunabilecek şekilde olacak • 
!ardır. 

dillyordu. ut olabilirim.o 

Eleanor Powel, Lily Damita, Genç kadm eski kocası Jean 
George Brent, An

0

dra Leeds, Errol Murat ile de dostluğunu muhafa· 
Flyn, daha bir ikı meşhur Amerı- za etmektedir. Hatta arada sırada 
kalı yıldız genç Fransız artisti ile 

Harp vasıtalarında tekamül 
onunla mektuplaşıyor. 

birlikte Washington'a kabul edil-
diler. 

Bu gayet samimi bir toplantı ol GÜNÜN PROCRAMI 
du. Sabah kahvaltı masasınııı etra- ŞEHİR Tİ . 
fında toplanıldı. 35 kişi kadar da- YATROSU 
vetll vardL Roosevelt'in oğulların- HALK 

dan biri Annabella'yı sağına al- OPERETİ 
mıştı. Öğle yemeğinden •onra spor lPEK 
yapıldı, eğlenildi. I MELEK 

Genç Fransız yıldızı kendisini SARAY 
1 

davet etmekle hususi bir teveccüh, SUMER 

göstermiş olan Reislcümhur ve ka-
1 TAKSİM 

risinln üzerl.ade büyük bir sempa 
. ALEMDAR 

tı brrakarak Beyaz saraydan çik- ı MiLLt 
tı. 

• .. TAN 
SAKABYA 
HALE 

: Korkunç Gece 

: Çardaş OpereU 

: Sahte Kontes 
: Büyük Vals 
: Genç Kızlar 
: Gasparon 
: Bay Tekin Yen1 

Dünyalarda 
: Kadınlar saltanat& 
: Kadınlar saltanatı 
: Şlmin Aşkı 
: Stad İlahları 
: Kasırga Annabella'nın Hollvuttaki ha -

yatına geliılce bu hareketli, eğlen
celi mükemmel bir hayattır. Genç 
kadın Rugby maçlarına gidlyor, 

TiYATROLAR 

yilzüyor, davetlere iştırak edıyor. 
ŞEHiR TiYATROSU 

Böylece kendisi için hazırlanmak- TEPEBAŞI 1 
ta olan senaryoyu bekliyordu. Ty-ı Dram kasını 
ron Power ise Fox hesabına bir 1/4/939 Cuınartesı 

========================== film çevirmeye bıışlamıştı. Bu sı- günü akşamı saat 

Yeni bir makineli tüfek tecrübe •Jilirlı•n 

1111•••••••••••••••••••••••••• rada Metro t.anfından Fransız yıl-

B u G ü N 2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 

iPEK 1-SAHTE KONT 
Sinemasında · 
Baştan nihayete kadar fevkalade komik sahnelerle dola bOyllk film 

Başrolde: FER N A N D EL 
2-KAÇAKÇILAR 

Amerika hllkQmeU ••bııasının Ganııster ve Kaçakçılarla matbl; milcedeleıl 
Fevkalida heyao801ı bOyOk ilim 

S 1 SAHTE KONT ı 1.50 - ,,30 - 7.1S vo 9.50 
eans ar : KAÇAKÇILAR 1 12.45 - 3.2S - 6 - 8.45 de 

••• BugGa tenziliUlı biletler tam 12,30 a kadar verilir, 

dızına bir teklif yapildı. • 
Robert Yung ile birlikte hafif ne 

şell bir komedi çevirmesi teklif e
dildi. Genç kadın senaryoyu okudu 
beğendi ve kabul etti. 

Artist şimdi bu filmi çevirmek
le meşguldü. Hollvuttakl son r! -

lvayetlere bakılırsa artist Tyron 
Power'le evlenmek arzusunda. Fa

kat bunu kimse de mümkün göre
miyor gibi birşey. Yalnız biz şunu 
söyliyelim kt Aıuıabella artık o
turduğu eski evde oturmuyor, baş
ka bir ev tutmuştur ve bu ev boş-\ 
tur. Çünkü Annabella Avrupadan 

20-30da 
ŞEYTAN 

--00---

KOMEDI KISMI 
1/4/939 Curnartesl günü akşamı 

Gündüz 15.30 ve gece 20.30 da 
PAZARTESİ - PERŞEMBE 

HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmasla 

(Çardaş) operet1) 
Müzik: Meşhur 

K4lınan 

11-Tncar baleti 



1-m..ıt:ıt 

.ALMAN MOLASI! 
Hitler Avrupaya yirmi 
Nisana kadar dinlenme 

müsaadesi vermiş! 
Le Temps gazetesi, son gelen nüs 

hasının başmakalesinde, Avrupa· 
nın bugünkü siyasi vaziyetini e • 
&aslı bir surette tahlıl etmektedir. 
1\§ağıdakı yazı, bu başmakaleden 
ald:;1ımız en ehemmiyetli kısım· 
tardır: 

•Almanyanın harici ıcraatında, 

tfitlerin ellinci yıldönümü olan 20 
~isana kadar, bir hareket fasılası 
bulunacağı iddia edilmektedir. 
Bohemya ve Moravya üzerindeki 
hinı~yesini temin ettikten, askeri 
bir muahede altında Slovakyayı 
kontrolü altına aldıktan, Memelli 
.\Jmanyaya ilhak ederek Romanya 
ile de en karlı bir şekilde bir tica 
ret anlaşması yaptıktan sonra ne
fes almıya ihtiyaç göc~n Almanya 
tarafından, dört hafh içinde, yeni 
sürprizlerile karşılaşmayacağımızı 
zannediyoruz. Böyle iken, bu bir 
kaç haftalık dinlenır.e esnasında, 
A.lınanya siyasetinin duracağını. 
Alman propagandasının gevşiye • 
ceğin i hatıra getirmemelidir. 

Bilakis, her şeyde, yeni hamlele
re girişilecekmiş gibi bir faaliyet 
devam ediyor. Almanyanın bu ha 
reket fasılası esnasında onun orta· 
~ı olan İtalya, sahnerl~ görünme
yi, Hitler politikasına yarıyacak 

olan siyasi gerginliği idameyl der
uhte etmiştir. 

Bu hal. Alınanyanın metodunu 
değisti:·mediğini. korkutma ve teh 
aıt siyasetinden vazgeçmediğini 

l(Österiyor. 

Na,·ırı rlikkati celbe-rlen en mü 

hiın bir nokta ise. Göbels'in Hitler Pragda, Bohernya Krallarının aarayında 
nıemurtarı tarafından sıkı bir kon-
·r t it d b 1 d lan N ıdaki ihtilafı vahlınlPştiı·miye ve\ Almanyanın bu suratle hareketi, , o a ın a u un uru asyo- • 
Va! S 1. 1 tb t M Mussoliniyi delicesine mübalağalı Miralay Bek'in Londrada tam bir - osya ıs ma ua :nın, usso-
ıı. . . k • .dd t taleplerde bulunmıya gayret edi - anlaşma yapmasını önlemek ma • 
nının nut unu. m .. nasını şı e - . . • . . . . 

\ 1 f 
. tın . yorlar. hıyetınde de telakkı edılebıJır. 

endirmek sureti e te sır e esı - . . 
d. .. M 1. , Almanyanın anlaşmasında güç- Almanyanın Lıtuanya ıle yaptı-
ır. Bu matbuata gore. usso mı- ' j · · · 
· - İ 1 lük çekilmiyecek emeller peşinde ğı anlaşma dahf Polonya ıçın bır 

nın nutkunun manası, ya ta ya - , . . . 
n . . h 

1
. sürüklendihi aşikardır Almanya jtehlıke te~kıl etmektedır. Gerçı a-

ın derhal tatmını, yahut arp ır. 6 • • 

A 
. 

1 
yakın zamana kadar, Polonyadaki radaki anlaşma, üçüncu bir devle-

lman gazetelerın!n bazı arına . . . . . .. 
g.. 

1
. . . tk Fr hadiselerle alakadar değıtmış gıbı tın taarruzuna karşı mudafaa şek-

ore de Musso ınının nu u, an k M !'' . · • · · · s k ' bl .. 
1 

. h' hareket ediyordu; fa et eme ı lınde ıse de. coğrafi vazıyetı ıca-
aya arşı r u tımatom ma ıye • . .1 k 

t , d . Al d b t 1 ilhak ettikten sonra. hıssedı ece bı olarak, Lituanya'nın Almanya-
ın edır ve manya a, u a ep- • . . 

le . kk k . . v b' , d §ekilde vaziyetini ve lablyesını lnın arzusu dahilinde bit harekete 
rın taha u u ıçın nıç ıı· ,e a- .. .. 

k' 1 k k" . ktlr değiştirdi. suruklenmesl kabildir. Bu suret-ar ı tan çe ınmıyece . 
V ık . B b ht t · · Almanyanın son zamanlarda, ile de, Baltık devletleri arasındaki o ıser eo a er gaze cst ıse, , .. .. 

ın .. ·h ı · t' t Polonya geçidi mıntakasında Al - ,anlaşma suya duşmuş olacaktır. 
utaıeatını sarı esas ara ıs ına • . . . . 

ettir" • M ı· · · f'k" manlar karşı yapılacak tezahüratı Şımdıkı halde Lıtua~.ya, Alman-
ıyor; hatta usso ınının ı ır . ,. , 

tnahremi. olan Mösyö Gayda'nın bahane ederek, Alman ekıılliyetine yanın vasayetı altınd~ dıı_şmemıye 
bu meseledeki teliikkisine uymıya- karşı yapılacak zulmıin önüne ge- çalışmakta ıse d.ı!'. netıcenın ne şe
cak bir şekilde, it.alyrmın Tunusu çilmesinl, buna cür'et edenlerin kil alacağı kestlrılemez. 

tlCDAll 

1 SPOR 

Milli küme 
maçları 

Bugün Vefa Ateşle 
karşılaşıyor 

Bugün ve yarın milli küme dep
lAsman maçlarına devam oluna -
caktır. 

Galatasaray Ankarada Ankara
gücü ve Deınirspora karşı hayli 
sıkı bir oyun oynamak mecburi -
yetinde kalacak, geçen haf.ta İs • 
tanbul lik maçları şampiyonu Be
şiktaşı kendi sahasında 2 - 1 mağ
lup etıneğe muvaffak olan Ateş. 
de bugün Vefa ile yarın da Fener-ı 
bahçeyle olan müsabakalamu ya
pacaktır. 

VEFA. ATEŞ l 
Geçen hafta çok dağınık ve bo

zuk bir oyun neticesinde Ankara· 
gücüne 3 - 1 mağlup olan Vefalı
ların aradaki zamandan istifade 
ederek takımlarında bazı tadilat 
yaptıkları ve bu meyanda klüple
rine intisap eden Güne!j takımın -
dan eski Vefalı Gazi ve İzmirli 
Hakkıya izin almağa çalıştıkları 
söylenmektedir. Eğer bu haberler 
tahakkuk derse esasen iyi bir mü
dafaası olan Vefanın forvet hattı 
da güzel kurulmuş olacaktır. Bu
nun için, yani Vefanın Ateş kar -

ı şısından tir galibiyetle ayrılması 

iç~n muavin hattının yeni baştan 
değil de cenahlarından ıslah edilip 
3ulhinin de uzaklardan şüt at -
mağa değil, yakından küçük eşa
pelerle rakip müdafaasına dalma
sını temine çalışmak kafi gelir ka
naatindeyiz. Ateş için bir şey söy-

l lemiyeceğiz. Çünkü İstanbula he
nüz ilk defa gelmektedir, 

Ga'atasaray dun 
Ankar; y ı g:tli 

Galatasaray b.riııci futbol ta • 
kımı dün sabah deplasman maç -
!arını yapmak üzere Ankaraya ha
reket etmiştir. Kafile klüp vezne
darı Adnan ve Alaeddin ile antre-
nör Tanderlerin idaresinde: Os • 
man, Lutf~ Adnan, Faruk, Musa, 

MUthiş bir harp 
motor botu 

Yusuf, Ekrem. Necdet, Süleyman, ALMAN BAHRİYESİ_ Müt&
Murat, Sarafim, Bedri, Bediiden madiyeo kuvvetlenen Alınan or
ibarettir. • dusu kadrosu içinde büyük bir do-

Salaha ttin ve Reşat: imtih8."ları nanın& da yaratılmakta ve hususile 
dolayı~ıle Ankaraya gıdememışler- d · it ·1 • f -•- h . enıza ı gemı erıne az.uı e em • 
dır. Bu gençler bundan sonraki ı • t ilm kt"''-' nuye ver e ....... 
maçlarda takımlarında yer alacak- ' 
!ardır 

Yarınki tıs:klet yaşrıları 
İstanbul Bisiklet ajanlığı tara -

fından tertip edilen bisiklet ya • 
rışlarının birincisi yarın yapila • 
caktır. Bu müsabaka havanın mu
halefeti yüzünden geçen hafta ya
pılamamıştır. 

Müsabakaya İstanbulun bütün 
yarışcıları iştirak edeceklerdir. 

Yarın yapılacak buyuk 
merasim 

Yarın Taksim stadında binlerce 
mektepli sporcunun ~tirakile İs
tanbul okulları spor bölgesi müsa
bakalarına başlama merasimi yapı 
lacaktır. 

SAYFA 1 

İngiliz donanması; dilny• babriyeslni endlşo

re düşüren yeni bir hücum botunun tecrit -

helerini yapmıştır. Saatte 100 kilomelre cidea 

motörbotlar bu süratte hem !ki torpil kova

ıunı, hem de tayyare defi toplanın kullana • 

bilmektedir. ilk denemede ahııu. fotoirab 

yukarıda ırörüyorsunus. 

NE ELİM AN - Paristekl Çek sefareti ıt.ktilosu memleketlıılıı 
istill edildiğini telefond• du)'duğu uıda 

ıstediğini dermevan ediyor. Bu ga· cezalandırılmasını istiyeceği anla- Bir mesele de, Almıınyanm Yu
ıeteye göreğ yapılacak şey, Tunus şılmaktadır. goslavyadaki •faaliyetinin gittikçe 
Üzerindeki himayenin bir elden dl- Bu vesile. acaba, Danzig ''e ge - artmasıdır. Bunun manası, Yugos 
ğer ele geçmesinden başka bir şey çit meselelerinde g'rişilecek bir la •yaya bir hulôlden başka bir şey 
değildir; bu da Fran~ız şerefini hareketin mukaddemc,sı sayılamaz dPğıldir. ki Belgrat hükumeti bu· 
l:edeliyecek mahiyette bir mesele mı? 

1 

nu gözünden kaçırmamak mecbu-
gilii telakki olunmamak icap et - Bununla beraber Polonya umu - ri~·ctindedir. • 
ınektedir. mi efkArı uyanık bulunmakta, Var Almanya, bir tarafım da, radyo\yanın icraat fasılasından, ümit e • 

Bunlardan anlaşılıyor ki, Alman şova hükumeti, hadiselerin sür - ''asıtasilc, Belçika dahılinde tah - dildiği gibi, fikirlere bir sükun 
Yanın en resmi mahiyette olan ga- prizine maruz kalmaınıya dikkat rikiıt uyandırmıya çaiışmaktadır. gelebileceğini beklemiye imkan Pariste meşhur canavar VAYDMAN'ın muhakemesine devam edilmektedir. Besimde, masnunu 

tetkik eden ve dava)'ı dinli)'en jüri heyeti gö rill.mektedir tateleri, Fransa ile İtalya arasın - etmektedir. Bütün haller gösteriyor, ki Alman yoktur.• 

Emine Sultanın 

lll Sarayında Bir Hırsız 

Yo.zan : M. lh•an 7 efrika: No. 29 

- Evet, mutlaka bulmak lstiyo- müşkül bir vaziyeti izahta tered

!arına saldıracaktım... Amma ne 
fayda? .. 
Aoım bo)·ııunu bükerek sustu. 

Nıhd: 

Kt:ı; hra. ıazııns::ı bunu ben te-
1 min ederim Beyefendi, siz bana de
ıatet ediniz 

Diyince bu cevabı alacağından 

emin olan Asım, bu va?.iyettcn pek 
mahcup, terbiyeli bir adam halile: 

- Vallahi bilmem ki Hanıme-turn. Bana bir akıt öğretiniz, nasıl düt eder gibi: 
bulayım?. _ Doğrusu Hanımefendi, ben fendi. .. Ne bileyim? Bizim işimiz 

iğne ite kuyu kazmak olacak. Edir
Asım durdu. Çare arar gibi bir bunu size söyletmek bile istemez, 

nekapıdan Fatihe kadar her ta-
Vaziyet alarak: aratır, taratır, Vicdanı bulur; ge-

. . , , rafı araştırmalı. Bunun için üç beş 
- Düşünelim, dedi. Bu işi üstü- lıp sıze haber verırım ama.·· Ben- kişınin on on beş gün, belki daha 

ne alacak bir tanıdığınız, becerikli deniz çok müşkül bir mevkide- fazla kapı kapı dolaşmas1 lazım. 
bir adamınız yok mu? yım. Memuriyetimi bırakmıy,a 1 Her birine ikişer, üçer altın versek. 

- Hayır, maalesef hiç kimsem mecbur oldum, hastalandım. Ai- Bılmem, ne dersiniz? Yeter mi a
:Yok. Olsa da ben kimseye bir kı- lem sizlere ömür ... Bir evimiz var- caba? 
tıın olduğundan bahsedemem. Fa- dı, o da geçenki Fatih yangınında Nihal, b'lyük bir ümid peşinde 
~at mademki Rıtatın bu kadar ya- yandı; şimdi sipsivri, ailesiz, yer-

1 
h~r fe~ak.arlığa hazr:- olduğunu 

kın dostu idiniz, onun himaye et - siz· yurdsuz ve sor derece muh- ,gostcreıek. 
t"ğ - Peki efendıır. yirmi lira tak-

ı i çocukla bu kadar alakadar taç bir haldeyim. Eğer vakit ve 
dim edeyim' 

oluyorsunuz, .tcaba siz bir çaresi-: haliır müsait olsaydı hemcr bir- Dedı ve dışarı çıktı. Arkasından 
nı bulamaz mısınız? Size minnettar kaç altını gözden çıkaracaktıır Beş Jıizmetçini.1 getirdiği kah\'eyi bü
oturum Beyefendi.. on kişiyi bütün Edirnekapı kah: yük bir kail:- huzuru içinde içer · 

A.sım biı· sigara rlahı '·""'""k velerine, !x>kçilerine, mahalle ara- hıı Asım şöyl<' düşünü~·ordu: 

- Şaka ınaka, bu yirmi altını al
makta beraber Vicdanı da bulmak 
benim için bir vicdan borcudur. 

Mazisi bukad8T karısık olan bu kız 

Hiç merak etmeyiniz, bütün mek Hakkı Beyin bir kızınız ol - ki kızımı artık dört gözle pencere-
irnkanları temin edeceğim ve size duğundan da haberi yoktur?. de bekllyeceğim. 
birkaç güne kadar Vicdandan mu- - Hayır,_ Bir çocuğum olduğu- • • • 

. . 
şimdi sarayların birlsinrle bile ol
sa \'e saraylara girmek çok tehli
keli bir iş de olsa ben bu vaziyet

ten gene istifade edebilirim. Fa
kat nasıl bulmalı? .. 

hakkak haber getireceğim. Efga- nu ve öldüğünü sanıyor. 
nistana gitmiş olsa gene izini bu- - Öyle ya, Vicdanın sağ oldu-
lacağımdan emin olunuz. ğunu bilirse onun doğduktan 

- Ah ... İnşallah İstanbulda ve sonra neden başka bir kadına bı
pek yakındadır. Onu ne kadar öz- rakıldığını ve sizin onu neden kay
led:ğimi tasavvur edemezsiniz. Ba- !;ettiğinizi izah etmeniz lazım ge
zı günler oluyor. ki d,,lı gibi yal- lecektir. 
nız kızımı düşünüyorum; gözüme - Size bütün bunların aramızda 
hiçbir şey görünm(\yor; ne yapa- bir sır olarak kalması lazım gel -
cağımı bilmiyorum. Rüyalarıma diğini söylemeyi lüzumsuz adde -
giren genç bir \cıza çıldırasıya sa~ diyorum. Bir aileyi yıkmak istemi-

Sarayda bir muşavera 
Ac~am karanlık basınca sarayııı 

etrafındaki bahçede el ayak çeki -
lir. Eviıı kapısı zaten nadiren Sul
tanın arabasile çıkacağı sırada a
çıldığı için, çoktan arkasından kol 

demirile ve iri kilitlerle kapalı 
idi. Arkadaki kapının kapıcısı da 
artık dışarıda kimsenin bulunma
dığından emin olarak kapısını kl· 
litlemlştl. Mutfakta, ahırda, seyiıı 

Asım bu sualin cevabını zihnin
de düşünecek kadar vakit bulabil
di. Çizdiği proğramdan memnun

muş gibi fincanın son damlasını 

dudaklarını şapırdatarak ıçerken 

Nihal iki avucu dolu olarak içeri 
girdi. 

rılıyorum... yeceğinizdeıı eminim. 
- Ona şüphe etmeyinız. Beni ve aşçı dairelerinde, hatta ağaların 

bir kardeş addediniz. Ben de sizi dairesinde el ayak çekilmtştt. Sa • 
bir hemşire telakki edeceğim ve rayda ilst kattaki kalıtı perdele • 
size canımla başımla yardım ede- rin arkasından iki pencerede san 
ceğim. ışıklar görünüyor, aşağıda, kızla -

Asım, sarı altınlan kadının par

Asım Bev müteessir ve mahzun: 
- Çok bedbaht bir kadınsınız! 

makları arasında görmekle beraber Dedi. Size yardım etmek !wca 
ayakta son derece Uikayd ve bu zın kardeşi olduj\um için benını 

para ile hiçbir a!B.kası yokmuş gi- borcumdur ... Ne zaman olsa sizi 
bi duruyordu.Nihal 20 altuu onun tekrar ziyaret edebılir miyim Ni Nihal minnettarane bakışlarla rın odalarından dördünde, beşin -

eline teslim ettiği zaman bu para- hal Hanım? .. Asımı se!ılmlarken: d: lıl.ml;alar yanıyordu. 

nın eksik veya siUk olmasını bile - Evet... Yalnız kocamın evde - Sizden acele cevap bekliyo -
kontrol et'llemek nezaketini göe- olmaması liizımdır. Şayet güııdüz rum beyefendi.. İsminizi öğrene -
terdı. gelir de oııu burada bulursanız bilir miyim? 

Ve parayı olduğu gibi yeleğinin Galatadaki dükkanı tutınak icin - Asım bendeniz ... 
vo ceketinin ceplerine yerleştirdi. geldiğinizi söylersinız. Perşembe- - Allah selıl.ınet versin Asım 
Kadına veda etmek zamanı gelmiş- pazarındaki dükkan... Bey. benı hem ümide, hem heye • 
ti; - Peki.. Merak etmeyıniz. De - cana düşürdünüz. Yirmi yaşında-

Yatsı ezanından sonra ııeyislerın 
odasından birisi çıktı; etrafına ba· 
kındı. Buradan kapıcının odası gö

rünüyordu. O duvara asılı lılmba
suun ışığı ile papuçlarını çıkarı • 
yordu. 

(Arbsı var] 
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DiLBER ASPASY A 
TARİHİN BOYOK 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

Şimdi, Frinis'in bu muvaffaki -
yeti nasıl kazamlığını anlatalım: 

Frinis, iki dilber talebesinden 
ayrıldıktan sonra, doğruca, musiki 

müsabakalarının yapıldığı Baküs 
tiyatrosuna gitti Tiyatronun önü, 
mahşer gibi kalabalıktı. O kalaba· 
)ık arasından geçip tiyatroya gir· 
menin imkanı yoktu. 

NAMLI KADINI 

Tefrika Numarası: 31 Bahar şapkaları 

yu ve geniş omuzları bile sankj daha kuvvetle sallıyordu. muştu, genç kız gözlerini yarım 
çökmüştü. Bambaşka bir adamdı. Gene ilk sözü açan Hacer oldu. kapadı. Halsiz bir sesle devam etti: 
Sem bir zaman kollarından bırak- Genç kıza dikkatle bakarak: - Ben gittiğim zaman Akif Ce-
madı. Bir aralık ağladığını gör- - Birşey söylemiyorsun, dedi. mal ~rde vurulmuş, yatıyordu. 
düm. Her hali, her hareketi seni Ferda başını çevudi. Dudakların- Onu kanlar içinde, hareketsiz gö
nasıl bu çılgın gibi sevdiğini gös- da isteksiz bu tebessüm belirmiş- rünce çıldırır gibi oldum, öldüğünü 

_ 66 _ !eriyordu. Sanki sen onun gelmesi- ti: sanmıştım, yanında silah duruyor-

ç . . "d" ded.i. I Ferda elini alnına getirmişti. Se- ni beklemi~tin. Birden bire inilti- - Ne söyliyeyim?. du. Hemen kaptım. Kendimi öldü-
- ok fecı hır gece ı ı, . . . . lerin durdu, A:kif Cemal sanki du- Hacer sinirlenmiş gibi omuzları- recektim. Ötesini hatırlanuyorum. 

Doktor hastalığın en buhranlı da- ısı tıtrıyordu. yuyorm:t' ın gıbi kulağına •Eğer 1 nı oynattı: . . , 
kik l d - ·· ı · ı· · y ks b ııptın mı Hacer• 1 Heyecan ıçınde zuna muvaffak ol-·a arını yaşa ıgını soy ernış ı ve - o a unu Y · sen ölürsen, yaşamıyacağın1> sciy- - Ne bıleyim ben? Buşeyler .... 
ben senin ölüm tehlikesile yüz • Genç kadın kaşlarını çattı: lüyordu. Öyle içten •sevgilim• di- söyle! Konuş, Vallahi sana içerli- madan oraya d~ş~p bayılmışım. 
Jeşmekte olduğunu aııianuştım. De- - Ya ne yapmalıydım? Ortada !yordu ki sana Ferda heyecandan ı yorum Ferda. Neden bana tamami- Hacer hayret ıçınde yavaşca mı-

. · ·· ·· ·· · · d d" N h t hl"k d b" h t ar Çır- · ' ı rıldandı: rın hır uzunlu ıçın ey un. e ya- aya ı le ı ~-; ır as. a.v · tıtredım. Artık sayıklamıyordun, le açılmıyorsun, anlamıyorum ki.. . 
pacağımı bileıniyordum. Sen dal- pınarak sevdıgı adamı ıslıyor. -~aş 1 nefesin düzelmişti, "ıüsterih bir Mesela Re3samın yanında elinde - .. Pekı n~d:n bunu mahkeme
gındın, ayılmıyordun. Dudakların- gıbı karşısında duracak değılim uyuyuşun vardı. Bir aralık yanına 1 silahla baygın bulunuşunun sebe- de soylemedın. 
da hep Akıl. Cemalin ismi dalaşı- h~rhalde: Onu çağırdım •Ferda çok geldim, ateşine baktım. Alnında bini bile daha söylemedin. Herşe- .-. Nas.ıl söyli.yebil~dim? Heyeti 
yordu. Onu ısuyordun. Zaten has- agır, gelınız, dedıın. eskisi gibi yanmıyordu. Hemen yi gizlemekte devam ediyorsun. hakımeyı bu soze :nındırmam ih-
ta olalıdanheri kaç kere bana ~es- Ferda fısıldadı: doktoru çağırdım. Geldi, baktı ve 1 Ferdanın dudaklarında kırık bir tlmali pek kuvvetsizdi. Sonra her-
samı çağrr'."amı söylemiştin: .Işte - Geldi .. rr>i? . bize müjdeyi verdi. Kurtulmuştun, tebessüm belirmişti: kese Ressamı sevdiğimi ilan etmiş 
o gece de ~ır aralık uyanır_ gıbı. ol- Hacer gulumsedı: · hummanın tehlikeli devresini allat-1 - Defteri okuduktan sonra sen- olacaktım. 
dun. Ateş ıçınde yanan elın elım- - Hem de nekadar çabuk. Hala mıştın. Bu haberi aldıktan sonra den artık gizlenecek nem kaldı ki Genç kadın manalı bir tebessüm-
de: •Niçın unu ç.ığıı mıyorsun Ha- dalgm yatıyordun. Birşeyden ha- IAkif Cemal bir dereceye kadar Hacer? Beni yanlış anlıyorsun. le güldü: 
cer, dedin. Ya görmeden ölür - berin yoklu. Seni kucakladı, küçük kendini toplıyabildi. Biraz sonra da Bütün o hadiselere yeniden do- - Anlaşı!ıyor ki bu itirafı yap
sem?• Bu söz beni harap etti. Bi- bir ço.cuk gibi bağrına bastı. Uyan- gitti. 1 kunmıya kendimde kuvvet bula- mıya bo.;az .. d~ .gururun. mani ol
raz sonra gene <laldın. Fakat sesin man ıçın yalvarıyordu. Onu hıç Gen~ kadın sustu . . . .. çok dal- mıyorum. O•,un yanında neden be- muş. Çunku ı:ırafınla zaten şüp
kulağ:ımda .. 5ınlıyordu: •Ya onu böyle görmemiştim. Hayretle sey- gınd1. Bir müddet öyle ikisi de sü- ni elimde silahla baygın bulduk.la- hede olan Ressama kendini sevdiği
görmeden olursem Hacer .. • Bırdc~- rcdiyordum. Koyu mavj gözleri sis- lkut içinde kaldılar. Aksam oluyor- rını anlamak istiyorsun öyle mi? ni tevil kabul etmez bir şekilde an-
b :re karar verdım Telefon edıp li sisli bakıy~;au. Yüzünün bütün Jdu. Gölgeler etrafı sarmağa .. ba!la- ~ Çok basit, sana anlatayım. latmış olacaktın. 
Akif Cemali çağıracaktım. hatları tak~Uus etmıştı. Uzun bo- mıştı. Çamların ctallarını rı:zgar - Hacer yerinde merakla doltrul- (Arkası var) 

--'DÜNÜN DEVLERi 
Abdülhamit nevri başpehlivanları 

M. Sami Karayel : 29 

Yani, İstanbul Ramazandan Ra
mazana eğlenirdi. Tiyatroya gider, 
at cambazına gider, karagöze gi
derdi. 

Direklei'arasındaki çayhanel~>r 

o kadar kalabalık olurtlu ki, otu -
racak yer bulmak ·kabil olmazdı. 

O vakitler Direklerarasındaki 

çayhanelerin önü taş direklerle ka
palı idi. Çayhanelerin önlerine 
iskemle atılır ve oturulurdu. 

Ramazan gecel!!!ri, Boğaziçin -
den, Kadıköyden, Adalardan, 

Çamlıcadan ve İstanbula yal<ın 
vilayetlerden binJ.erce kişi İstan· 
bul camilerini ziyarete gelirdi. 
Akşam iftarını Beyazıt ve Direk· 
rerarasındaki lolııantalarda ede • 
rek sahura kadar gezerlerdi. 
iskemleüfolen 

İşte; Sarı Hafız da Ramazan do· 
layısHe Direklerarasında baş gü • 
reşlere girecekti. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten BOnra gGnde 3 defa Jduntazaman di~lerinizi fırçal~vrnıl - - . - "' . . . ~-~-
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SAGLIK .·ÖGÜTLERİ 
< ·-

SİGARA İÇMEYİNİZ 
Bu sayededir ki gençlikte ve ihti
yarhkta birçok hastahklardan 

masun kalabilirsiniz 
Öksürmemek ister misiniz? ı ter misina? Tülüne alışına -

Tütün içmeyiniz. yanız. 

Zayülamamak ister misi • ı • • • 
nlz? Sigara kullanmayınız. Kaybetmiş eklapnuz er -
Çarpıntıdan kurtulmak is- keklik kuvvetini tekrar ka • 

ter misiniz? Sigarayı terke • alllllllak ister misiniz! Tüt- • 
dlııiz. nü derhal kesiniz. 

İştiha ile yemek yemek is • 
ter mi.iniz? Sijıarayı terkedi-
niz. 

Her zaman balgam tükür • 
memek ister misiniz? Tütün .. 
den ıtı:aklaşmız. 

Lezzetle yemek, içmek I• • 
ter ınisini:z? Sigara içmeyiniz. 

Burun n'!Zlcsinden kurtul • 
ınak arra edtt mi ,iniz! Til -
tün kullanmayınız. 

••• 
Göz nurunuzun eksilmeme-

sini ister misiniz? Tütün iç • 
mektrn vaz geçiniz. SigMa 
dumanından uzaklaşınız. 

Uykuda horlar;ıamak ister 
misiniz? Tiitlinil kesiniz. 

Nefes darlığına, göğüs tı -
kanıklığına uğramam&k is -
ter misiniz? Tütün kullanma· 
yınız, dumanından bçınız. 

Sinir zayıflığın• yakalan • 
nıamak ister misl.n.b? Sigan 
lçme7e ıılışmayınız. 
Balık eti senıislii"ine kaT11-

şarak cinsi ea%.ibeııbi artır • 
mağa, ııtızel olmağa merak e
der misiniz? Biç tütün içme • 
yiniz. 

Bazı göz hastalıklarından, 

ı:öz uezlelerindeu kurtulmak 
ister ınisiniz? Tütünü terke -
dinjz? 
Sık sık gırtlak nezlesine, 

ses tutukluğuna uğramamak 
ister misiniz? Tütüne alış • 
nıayınız. 

Züğürtleyince, kokoz olun
ca, kendinizin ve çoluk çocu
ğunuzun eknı '--i bile size 
unutturacak derecede tiryaki 
olmak belasına y•kalanma • 
mak ister misiniz,? Sigaraya 
alışmayınız. 

••• 
Hiç öksürmiyerek rahat ra

hat uyumak ister misiniz? Tü· 
tün içmeyiniz. 
Göğsünüze, boğazııuza her 

zaman gelen (gıcık) tan, ve
rem olmuş gibi kesik, kesik 
öksürnıekten kurtulın•k is -
ter misiniz? Tütünden vaz ge
çiniz • 

Sanayiim·zin zaf 
Ergani madenınde saf bakır 
istihsali tecrübe i etice 

muazzam sanayi faaliyeti, 
kısmına, geniş canlılık ve umran da 
Bu mem eketın o 

get· işti 
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Aııkara, 31 (A.A.) - İnşaat 
tesisatı Şubat içinde bitirilmiş o
lan Ergani bakır m ,aen.nde 21 
MarttanbC!ti yapılmakt-d olan saf 

ı 
t bakır ı•1ihsali tecr-b leri muv.af • __ _-:::==:ı====. - [akiyctle neticelenm~ 'Ve mnden -

(_1 __ 1 __ -1-- _" ___ 
1
, d_e ı_am bir surette iuliyete ~-

1
- _ı__ _ _ _ _l_I_ çılmıştır. J 

Ciimhurlyet idarr<ı ıaltında en -- == ~ - modern tesisat ve tcclı zıt alc ş· J 

1 
1 

leflm • ne muvaffak nl Erga· 
- -- - - -

1 

- --,- -·· ııi bakır mad n in kısa bir ta "h· 
---- ---- - --- ır~in· ka tmeti nado .,_ . ..,_ 

• , 1 ... ., 

- • -1 - - -,- - - Si ~ l!'riı>d~ giYrm tedir; 

:- ---11!.l--- Halı•lacdadtr ki, Errani b~hr 
madenini isletmek üzMe ynı ~ 

- Soldan sağa - ma,·esi bir Alm~n grunu e md<" .,,,. 
ınütebakisi hazine ve İtib~ıt Milli 

1 - Para dolabı, işitmekten emir. bankası el'nrle bulun~'! bır )!rup 

2 - 3alım olma. ta.rafından Umumi Harp içerisin -

3 - Ka.apla.rın sattığı, dil, hece. de imtiyazı alınmıs ve bihhara bu j r.Tf(Cff1'i madeninde in,aat lti'ımeleri 
4 - Dudak, bey, Rusların eski grup üc milVtın li'ra sCTma"rPli bir 1 b f 1 . 1 k ·· 1 •--d d · · · ·· t ·1 b 1 

kralı. . h 
1
• · . k . 

1 
. . tiy e aşta en heyet Prı o ma u • sa.... a aıma ıyı mu~ erı er u a-

sırket a me ın ı ap ev l'"!nıstL .. .. . . . . 
- _ . .. . . zere bulun teknısıyenkr ve ışçıle - cak olan bu madenimizin senevi 

5 - Komşu hır hükı1met, çama- Cumhunvet huku~t·nın blT ka . ·· d"kl · t kel· ı k 1 
k ul b 

, . . · . . r·n goo;ter ı erı, a ır e arşı - 500 bin İngiliz l:i:ralık bir dövizle 
şıra on an eyaz ... ır şey. rarı ıle Alman fordı elmıle bulu - lanm•" d g-cr fer""aUi mesaiyle ı . . . . 

. . . -..a e .... memleketımızın et muvaze -
6 - Buğday veya hububat tar· nan hısselerın alınma<:ma ~ d\l!er ini"St ve tesisat başlangıçta tayin . .. . 

lası, vil.iiyetleri idare eden. hiss~lerle bırlikte Etib3nk a dev - ,"· ""dd 1 f d 1939 Ş • nesmde oyruyacaj!i Tolu d~ ta-
ıewn::O mu e zar ın a. u . . . ~ 

7 - Sarhoş dcg' ıl, eski general. Tine kadar pccen müddet za~da b d 1 b 1 dar ?Ş hacınını gen-ışletmek 'SIJ'l'e· 
atın a, tamam anm15 u unuyor-

8 _ Dost, yakmaktan emir, gö _ •irket, muhtelif esbap ve avamil'n ih . t!'h ı• b 1 tiyle i · · ekonol5Mt w JllilS • 
. . . . .. ~u. O tarı ten ıs sa .. ta aş an - . 

zün iıstü. tes•rı altında tam bır faa!ıvet :zos- • .. .. dd va! kalkınmasında yapacağı tesı -

SAYoFA. il 

ürktye ·yeı 

~ankasınôn alııııın l1CSlQD 

Jarına göre 25/3/ 39 'ta:ı~Sh.mlldıli 

klering hesaplan o. 

Oış ticaret klıır" a-

et 

Letoaya 
Macar~ 

Norveç 
Romanya 
s .s. c. ı. 
Yugoslavya 
Y=anista.ıı 

CEit'li. -1 

.OoO 

7U. ,Q 

4H J 

4oö.300 
.:;ıu;oo 

:Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bal!.kalarında tutu4ı.ı:ı &lcring he

ıı.plarmdaki alacaklarımız 

Metrıleket Mıkt.ar 'l'. ı. 

Ahnarrya a. hesabı '7.4~.'600 

b. • --- a399.200 
b. • 2 

Ademi iktidar denilen be • 
lalı ha,talığa utramıuwık Is • 

Yakalanacağınız çiroz ba
lığı gibi zayıflıktan kurtu • 
!arak semirmek, biraz şiş • 
manlaınak, kilo almak, top
lanmak fikrinde misini:z? 
Acele tütünü bırakınız. 

lokm•n HEKl•A 
1 

9 - Tuzak için kullanılan ipten terememişti. Ekonomi proı:ıramı - f ıgdı gune kadatr g-e~en mtu t et _zbear ri,. de - ·· bir · w ..,.,._ 
J 

, . . a l ın a rse t=a p"' ,, par 1 eCTU Yıaımiı;taa c. " 
' örülmüş şey, Adana mahsu- "ın esa<ı armn:ın bin o' ~k " a - dır Filhak" d"" düncü i ilston 

la tından kuma• yapılan bir mış bulunduğumtl2 mndnn ıerimizln dil~k işler biT hald~ olup olma· ı .: . . a or 

S6.300 

l6.200 

.. RADYO•• 
- mıııııımnmıııııııııııııııııu ııııııııımuıııııııııııııuıııımııımııımııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııımıııııım_ 
1'0RKIYE RADYOFÜZYON POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara 

Dalga 
Uzunluğu 

1639 m, 
T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 

183 Kcs./120 Kw. 
1519i Kes./ 20 Kw. 

9465 Kes./ 20 Kw. 

• · d • ·· d · ·ı · 21 M ı mufettışlık ınıntakasında halen fa. 
madde, hece. •'stematik bir tarıda isletilmc•lni ıgı gaz en geçırı mış ve ar_- . ~ 

ı:ı - Bır şark vilayetimiz. i ima birinci pl:ind• j!Ö•füıııncle tan itibaren ~ t ıren S'rt&n birJali tte bııl ?-·11!<1 ... lll . 
. •.ul·-,u~an c;;-hur·,-ı hu""'-"ım~- calısma ile saf bakır ist'hsaline baş madenınde altı yuz, Erganı bakır 

11 - Üzerine ev yapılacak saha, ' uuu • -· ' '" 
'inin, büvük bir mıh~ a ol- lannıı..ttr_ Bunda e ~tiri - aden· ·n de 1.000 ile l.200 i.Jc;iye 

hizmetçi. -iugu· kararla. irket ;s<ıekr" 'n len tesisatın senen istihsal kapasi· • -.erm • .. bap ili gözö-
- Yukarıdan aşağı - tir ı..cek ıu bil ehe ~ibank'a t ii ve senna. en· bil tesi 8.000 il 0 10.000 tnn saf bahr· n ~e 1 o rsa • • 

1 - Akıllı değil, elin arkadıı'iJ- . 1 .1 d Bu t · rur h!sı.1 0 u· miyet ziyade tebatib edec. 
2 s· •-- b" add değerli servet kayna~nın ış etı • ır. esısa za .. 

- ıitten yapııan ı.r m e. . . . 
1 

bir "b • "u ve lüzum görüldl;ğü takdirde Bugun başarılmış bulunan bu 
3 - Asmak~ emir, bir maden. .,,esı d k" d d ;•tihsal!ıtım .,..;;zdo 20 ile 50 ansın büyük eserle Etiban~< kuvarshan 

arasında A harfi ısa d !ağından llOllra ır ı. ına en e, - ., - - . 0 ans . 
1 

fa 1.__. ·ı b"I da artı'r · ı:r madenınden sonra bakır madenle-
edilen yer olur. '!am manasry e " ··~·e ~~) - . 

4 - Ani gelen su, yarış kayığı, >niş ve işletme tesisatının siparişi- Bugün tam surette faaliyete ~ rrn:ım k ta~i~e /:et;~~-h\JSlll -
kalı manasına kullandığı • ne girişilınişti. mi:ş bulu n bıı güzel eserle mem- sın a en ıısne ev ı c ı ış o n 

ınız kelime. Bu çalışmaya başlo gı. ol•J! teke · izin gelir kavn klarına yeni vazifelerden birini dah& ye~ine ge 
kambiyo. nukut borsası (fiat). 5 - İlim sahıbi, yürüyerek. 937 den bugüne kadar gecen deT- bir :ıanes· daha · ·ve edilm" bu - irmış bulunuyor. Bunu 940 ııeııe-

Sa Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 6 - Asalet sahibi, Çerkes bıçağı. :·e esnasında. arazi metanetini yen lunmaktadır. si sonlarına doğru ınuğrul bakır 
Cumartesi 

at 13·30 Program. S t 21 30 F Jkl (Halil Bedi 7 Y k k 1 · t k d k Sut 13.35 Müzik (Müzik Hol - aa . o or - apına • oyunun yavrusu. mek ve iltlim şartlamun mü de Cev ri boa.kıaıı.ııdan klasik bir "'.'adeninin iş emesı a ıp e ece -
ltaJıare . ) Pl ' Yonetgen). 8 - Neş'eli, kulp, soobah rdan 

1 
sizli"i ile mücaciele e ınelt swe _ ır.evkii olması tibari)le dış pi~ - tır. 

vesaıre • Saat 21.45 Müzik (DaM plakla- sonraki mevsim. 6 

Silat 14 Memleket saat ayarı, a· ) g _ İtmekten ~mir, bir eli ko _ 
lans ve meteoroloji haberleri. rı. 

Saat 14.10 Türk müziği. Çalan - Saat 
22 Han~~ posta .. kutusu. 10 - ~~~Ü~:::. edatı. Ekmek narh 1 F r an s da 1ilylar 

lar· R f"k F F h" F Saat 22.30 Muzık (Kuçuk orkes-
. e ı ersan, a ıre ersan. tr Ş f· N . _. •k ) 1 K.. ıı - Vücude açılan d"'ık, maşu _ ? 

~yu!an:SSa~ihHoşses. 1
2
- OsKmanı. ~~ :k~~c~i~~ t_-_' Glessm:~~ kun eşı. yükselecek mi • ürpertici müthiş 

. ın • ega peşrevı. - a - • 

Türkiyede akıl 
l: ı 'zıssıhhası 

ıuo 

100 
100 

o 
too 
lt9 
lüO 
100 
100 
100 
lot' 
LOO 
100 
l~ 

100 
100 
100 

PARA RSASl 

aı · a-• 

FRANK 
LİRE'l' 
İSVİÇAE 
.FLOIUN 
RA.YİŞllA.rut 

BELGA 
DltAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
nOTI 
PENC.0 
LEY 
DfNAJ\ 
YE.' 
İSV1'.Ç 
ftUBLf! 

uı 

J.2G.1'750 
~ 

6.6625 
28 3975 
67.2325 
i0.815 

%1.llt!S 
1.11825 

1.56 

14.l~ 

23.9025 
21.~675 

O.!l~o 

~.lm75 

!lt.62 
311.56 

2~. 025 

l•·•- 1zze S ,,_ Sabah selamı (fantezi). 3 - Gibish C 
"""er Mustafa t - eg.,.u şar- · · b'ır fac ı'a oırtu em İye t İn dünkü Esham v• Tahvllat ltı: Doldur gelir ey saki. 3 - Bi • • Çalar _key1ım (Vıyana şarkısı.) Af t tk" k of j s j n ucuz mal u 

tııe Şe S .h kı S d . 4 - Delıbes • Kopelv~ balesinden yon e ) atı toplantısında mühim 1938 % S ikraiyeli 19.70 
n n • ega şar : un a ıç- k b • stıı 

4 
Fah" F K bebek dansı. 5 - Walt"r • Sercnad sa tara una mani 1934 % 5 Hazine 

. - ııe ersan - emençe s 23 M- "k (C b 1 1 hh Bir ba a, 6 çocug~unu kararlar verildi tahvili 
taksimi. 5 - Sedadıne Hüzzam aat UZ! az ant 1 p ) Milletler cemiyeti mura ası olması isteniyo 61.. 

s-.k C f h" . 
1 

.. 1.. Saat 23.45 - 24 Son ajans haberle ba ta ··e tabanca ile! Türkıye Akıl Hıfzı.< ıhhiiSl ce. 19311 % 5 Hazine 
· ı: e ayı ıcrın ·~ gon um yı· . . A ı. il d'. Ü • t h il" 
ltılsın. I _ Halk türküsü • Bağa rı ve yannkı program. yarın nl\ara an On )Or Son günlerde piyasada bir huğ- öldürdü miveti merkez he eti Prof. Fah • , __ a_v_ı _______ 9_4_. ·_1 
iitdiın. 7 _ Halk tUrküsü .• Ha- Birçok memleketlerde olduğu day kıtlığı başlamış ve bu da fi- rettın Kerım Gcikay'u Ba,kanlı ·j------------
tlceın. 1 fkj kadın Sokağa gibi Türkiyede de afyon i:şleri Ü· aUerin hayli yükselmesine sebep Fransada, De~ilşez ısıninde bir ğwd toplanınıstır. por hazırlanmasına kntıır verildi. 

Saat 14.40 Müz\.lı: (Cazbant • Pi.) ~Uşerek öldü zerinde tetkil:leı yapmak için olmuştur .. Toprak Malısu1 ri Ofisi adal!".ın bır ka. ısı ve en büyu . Bır yıl zarfırda memlek t dahı· '4 _ ~en yıl tadında mcmle • 
Saat 15.30 Konu~ma (Hukuk il- memleketimize gelen Milletler k 18 en küçügü 2 yaşında olan on lmde ,.e dış memleketler kongre - k · -

N
. taş da Vali ,_ ğ · yurdun her tarafından yükse • 1 . . t" k t·ı 1 . etın ıç ve d!§ında Akı! Hıfzıssıh-

lltini yayına kurumu - Kanun hi· ışan ın a.ona ı cıva • Cemiyeti murahhasları yarın An • . • çocuğu varmış. ı erme ış ıra sure 1 e yapı an ıl - hası üzerinde Türk hekimliği ta· 
~iye!') Halkevinden naklen ~ nnda bir apartmanda oturan Kez- karadan sehrımize dönect!klerdir. fıatle bugday topladıpndan bu • Bu adam bınalarda boya tezyi .,mi mesai gözden geçirilmiştir. f d 1 . · 
h 4 ~ .. .. .. . . eı· • .. . ra ın an yı an neşrıyatın sayısı 
o. Sıddık Somi Onar. ban adında tir kadın dün apartma· Murahhaslar dün,. ·ada içı"len gun bu tun stok mallar oiısuı ın· atı yapan san'atkArlardadır Bundan sonra şu kararlar venl • . . . . •. 

n_ .. . . . _ ." m·ışıı·r·. lm1!mleketımızın ıftıhar edecegı 
Sa t 17 30 p nın üst kat penceresinden sokaga' afyonu kaldırmak, istihsal ve elı:i- de bulunmaktadır B dd t•- b '" !d · ı a . rogpam. ı · ır mu e ..,n erı IŞı<!Z .. a ıgı • . derecede yüksek olduğu gôrüldiı. 
Saat 17.35 Müzik (Dans saati - düşmüş ve muhtelif yerlerinden mi azaltmak ve bir de kaçakçılı· Ofis te piyasaya go··ro s·'ı.ş yap- çin ailesini geçindirmekte müşkÜ· 1 - Yunan anda da bır Akıl Bu ad ,.,_ · M '. "h Ro 

tn) '-'aralanmıştır Kezban kaldırıldı ~ - H f hh c · · · · ıı.r 8 -...uyır, unı • ma, 
·-1. " · -ığın önüne geçmek için tetkikler k" ı zıssı ası emıyetı tesısıne ka 

ğ B · ğl h t . d -1 .. t·· tığından fiallerin yükselmesine ıat çe ıyor. .. .. . "ld"'" . Tü" ·k" Akıl. Za4rep kongrelerile Ankara Tıp 
Saat 18.ı 5 Türk ınüzii(i (fasıl he- 1 eyo u as anesın e 0 muş ur. yapmaktadırlar. Elde ettikleri ne· Devilşez bu mıışkulattan duy • rar verı ıgını ve ı ıye k . Ak 1 H f hh 

~i). Okuyan,lar·. T•bsin Kara - Tebibi adli cesedi muayene etmişi ticeleri raporla Milletler Cemiye • mani olamaktadır. dug·u tee...°ürle bir hafta evvel bü Hıfzıssıhhası Cemiyeti nizaınna - ~kngresınel '.. '. zdı~ı _atsı dodıe-
'-- ~ d-r · · · · t• • 1 

• • nı mevzu arı uzerın • mu. ea ıt 
"U~, ve Safiye Tok.ay. Çalanlar: ve t:.ı.nıne ızın vermış ır. tine bildirecekler ve bu hususta Bu l'üzden değirmenciler ile fı- tün çoeuklnrını i!nay:ı karar ver. ınesınm yollanmasını, memleketi· 1 . t" , . ti 
ı._ * Sarıyerde Yenimahallede A - . .. . . • . rapor ar ın ışar aı mış r. 
«•kkı Derman, Eşref Kadri. Ha • çalışacak bir komisyonda kat'i rıncılar aralarında toplantılar ya - miş ve 8, 6. 5, ve 2 yaşındaki ço - m;zle _hu mevzu u~e:m~e .~aımı ıl: 5 _ Akıl Hılzıssıhhası ~miVPti 
s G k B " ziziye soka ında 9 numarada otu· kararları ve alınması ıa·zım g ı k h k k mı munasebet t d 1 ha ı ' -
l 

ür, Hamdi To ay, asri uf- e en parak ek~ nar ıaa zam yapıl • cııklarını balta ile ~sti ten son- es!Sl 1 egını v Dr. AlJve Rızanın, ruh hastalıkla· 
- ran Manyo adında bir kadın evin edb" ı · t b"t ed kt" B kan l d T ' -.. t ır erı es ı ece ır. k ı t l b ı·a 7 ve 11 vaşındaki çocuklarını aş a ge en mektup.okun u.e e rından ilerı· gelen c-u·ru··mıerle, ooündeöi setten düşerek muhtelif masını arar aş ırmış ar ve unun , kkü 1 

Saat 19 Konusma (Dıs politika ı iıı.d .ı.nm•• kal,· için de aüikadarl u m aca tte mek ep çık.ı.şl.ıı.rında ytınına alar k şe. r y~zı masına, nınınnam . • genç kızlarda Akıl Hıfzıssıhhası 
lı dlbeleri). yeı· eı- en yar--....; ve .... • .. .. .. d .. I mı~ neşrıyahmızın gönderılm~ı- D z k"' . 

rıldığı hastanede ölmüştür. Kadı- bulunm\lşlırrdır. ormana goturmuş ve ora a rove • r. e ı nın Çocuk tnuhakemeler,l 
Saat 19.15 Türk ınıizıRi (Halk nın c~di morga lı.aldmlm!§tır. • T A K V 1 M • verle öldürmıiştür. ne, . M Profesör Fahrettin Kerimin Tür • 

t
ll'us kis.). Sivaslı A?pk Veysel ve Hic!i$enin talıldlıatına devam edil· · · Bu hususta henüz kat'i bir ka • Bu adamın, 12 yaşıııdaki kızı iV!. 2 - MııkteplerdekHyg1 .~~ne eln· kiyede çocuk vı: Akıl Hıfzıssıhhası 
brah S di y 1358 HiCRi 135~ RUM! l . ki b b l.k d - . .. . .. •tu tale ve mektep he ıır• ıgı mese e- . .. 

-m Takdim eden: a aver mektedi.r. Sefer Mart rar o mama a cra er a a a ar Parıste bulunan buyuk uç çocu . .. . . • esasları, eserlerinden bırer nusha 
A.t , _ lerı uzerınde Maarıf Surasııta ar • 

anı an. 1 O 18 !ar, ekmege zam yapmaga doğru ölümden kttrtulnıuşlardır. .
1 

k .. M :f V k•l t" Halkevlerine dağıtma a karar ver 
Sa ı 3 (E k" KE ... . . zedı ıne uzere aarı e a e ıne 

a 19. 'i Türk m••zıği s ı e· HAL VLERINDE 3!inril.,Y KA~J\t 142 bulmamaktadırlar. Cani, ormanda bulurdugu tçın, b" 
1
• "h takdim" e miştir. 

serl!!l'den mü\~sekkil program).' 5 E N E , 1 9 3 9 
1 

jandarma tarafından aranılmakta· 1~ ay~ a 1 4 ; H . d . 6 - Muhtelif Halke ]erinde A • 
Çalanı ,r· Vecihe•. R"•:ı.' Ereı. Ru- KON ER Piyasaya tamamen hakim o an - u yı • ~zıran a Is - ıfz hh 1 ü . d 

' · • dır. · · L ga h ·. d t 1 kıl H ıssı as1 esas arı zerın e 
,:ıı T<_ m. C v•IN Ko~, n. Okuyan: Şehr-·n''"' Halk.c'"ın· den.· V .sa ti Euni Toprak Mahsulleri Ofısinın ucuz . b . etin vıçrenın u no şe r•n e op ana- im k l 1 "ı - .~ • N ı·sAN Fransız gazetelerı, " cınay . ' cak VI nci Avru a milletleri Akıl 'konf~rans veri e i arar aştın. 

lAaJlım Nuri Halil Puyraz. Kuılay hasta bakıcı mektebi öğ- Giine-ı Güne~ fiatle mal satarak tereff.iıin önü· yoksulluğun meydana getırdığl P dı 
"--• 2 l · h s 48 ıı 18 . . . ·a . hu··k· Hıfzıssıhha kongresi riyasetinden . be._, O A_ians. mcteoro oıi a - retm~nlerinden Fatma Eneren ta- 0 le ne geçmesi dü~ünülmektedir. bir cınnet netıcesı o. uguna 1 . . ------·--------
tlrri, zl•a ı borsası (fi~t). rafından 1/4/1939 CumaTtesi günü 12 19 ~ ır~; ınedıyorlar. ~e en davetı.ye okundu. Mezkur 
Sa t 20.1~ Tem il (Füzuli gece- saat 20_30 da (sıhhat ve ihmalkar· ı~;n.ıı 1 llwıd! ongreye muzakere mevzuları da· 

sıı T rtıp e kr: Ekrek Re • Iıklarımız) adlı bir konferans ve· ıs 51 o 20 Gümrük binasmda hırsızlık içki içme hilinde Prof. Fahrett;ı, Kerim ve 
..,_t \ t-;ruh"m Ddıcle.ı . .o. Temsile rilecektir. Alö;a n Aiqam Hüseyin Keiıan tarafından mem-

llkar rach osu küını' okuyucula- Konferanstan sonra temsil kolu ~~ a ;~ ~~. :ı: Gala tada yen_i yapılmakta olan APTAL, EBLEH. ALİL Ço- leketimizde sosyal ve aile inkılabı 
tı l'.r 'ut C m r n '•resinde ;sti- üyelerinden Şinasi Okur tarafın- 20 o:ı t 32 gıimrük bina.mdan Besim oğlu cuk sahibi olmak j~temiyorsan ve ayrıca Prof. Fahrettin Kerım 
ruk "'' ccktır. dan karagöz oynatılacaktır. Da • ıoısa. Cumartesi lm•ak Fahri adında bir adam demir ve- içki içme! tarafından ınemleketiınızde Hy-

S 21 l r n•Tcv t saat ayarı. vetiyeler ev sekreterliğınden alı • 4 06 9 37 s~ir bazı inşaat malzemesi çalarak Çocuk EsiTgeme Kurumu giene Mentale ve Psişiyatri saha-
Saat 21.T.ı F.slıa'l.. talı\'ilfıt, nır. vakalanmıştır. sında yapılan hizmet üzerinde ra-

23 Nisan çocuk bayramı 
Sinema Sahiplerine: 
Çocuk Bayramı yaklaştı. Ço· 

cuklara göstereceğiniz filmltti 
hazırlıyor musunuz' 

Çocuk Esirge,,ıe Kurıımu 



llA'l'l"A 1 iKDAM 1 - NiAD 1939 - . 

Bir gün bahar, bir gUn kış ka-i 
rarsız havalar hastalıkların en 

büyük yardımcısıdır! 

Minimini yavrunuzun ~ıh -
hatini düşününüz. Onlara 
çocuk arabalarının kraliçesi 
olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi ı.rabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 

ıı lstanbul BeJediyesinden .ı 
Vücudünüzün grip, nezle, baş ve dit ağrısı, 
kırıklık, ıioir, adale, bel aıtnlanna karfı 

Kaşelerile korunmağa bugün ner vakitten 
daha fazla muhtaç oldujumuzu unutmayınız. 

Mideyi bozmadın, kalbi ve böbrekleri yor 
madan bütün ızbrablan dindirir. 

AJdanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Cin-1 •ikdarı 

Yangın söndijrme levazımı 
., ileti ve eczuı 

ıs kalem 

2 .. 
,, tulum bas• 
., hortumu 

Kamyon .. 
Satış kamyonts 

5 " 
75 metre 

2 adet 3 tonluk 
1 adet 5,5 6 tonluk 

1 ıdet 2 tonluk 

muhammen 
bedeli 

Lirı Krt. 

1134 24 
1096 70 
59.3 .-
118 87 

.SlU.-
4000.
sıoo.-

Yü>:de 7,5 
teminab 

Lira Krt• 

4-0.08 
82.25 
44.26 

8.91 
860.-
300.-
233.-

Eksiltmenin 

ıekli 

açık eksiltme .. " 
" " pazarlık 

açık eksiltme .. " .. .. 

uatl 

14 
14,30 
14,45 
15 
15,HO 
15,45 
16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarında göste
rilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterılmiştir. 

ill - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV - Şartname V'? listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla
nı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuıclası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek ıstiyenkrin kataloğlariyle 

karoseri şekli ve dah!ll taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerin 
lhale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güp ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle me:ıkfır 

komisyona gelmeleri. .2172. 

BAKER MA~AZASINDA 
bulabilirsiniz. 

MAKASOAR SELAMI " 
Bahçeluıpıda yanan dülı: -

lı:iımu Orozdibak karşısıııda 

Celil Bey hanı köşesi göz -

lükçll Arlaryanın uma katma 

taşmdıfmı sayın müıterlle -

rine an:eyler. 

Za yi Ordino 
Alaya S. 11 vapurile Hamburg -

dan namıma gelen marka EZHM& 
Z ve No. 1/11 11 sandık kağıdın 

ordinosu Doyçe Jevante Linye İs
tanbul Türkiye umumi acentalı -
-ğından 6/8/1932 tarihinde aldım. 
Mezk(ır ordlnoyu kaybettiğimden 

kumpanyaya müracaat edip la · 
1 

zım gelen muamele icra edilmiş -
tir. Eskisinin hükmü yoktur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTElL\SSI5ı 
Divanyolu 104 

.Muayenehane "'1atleri. Pazar 
hari~ her gün 2.5 • 6, Salı, Cu
m artesi 12 - ~ 5 fıbıavf 

, " Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz. Ha•tahane•i cildiye 

939 senesinde ölçülerini senelik muayeneye getir<eceklerin nazarı dikkatine: 

Ölçüler nizamnamesinin 17 bci maddesi mucibince 939 senesi İkincikanun ayı içincle kaydedil
miş ve sahiplerine müracaat kağdı verilmiş olan ölcülerin 939 senesi senelik muayeneleri 1/4/939 
gününde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek günler: 

1 - 937 senelik veya ilk muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 

2 - Sahipleri tarafından ayarından veya damgasından şüphe ~dilen ölçüler. 

3 - Senelik muayene damgası silinmiş veya okunmıyacak kada~ bozulmuş bll'umum ölçüler. 

Ölçü sahiplerinin müşkülata maı:uz kalmamaları vr işlerini çabuk yaptırmaları için ellerindeki 
müracaat kağıdında yazılı üç madleye göre hareket etmeleri lazunlır. AşakJda yazılı &ünlerde v• 
;erlerde ayar memurlarının ölçüleri muayene edecekleri ilan olunur. 

Eminönü Gurup Merkezi Ayar Memurluk Mıntakasından: 

1/4/939 gününden 31/8/939 günü akşamına kadar Beyazıt Nahiye Müdiırlügunae. 

Beyoğlu Gurup Merkezi Ayar Memurluk Mıntaka.tmdan: 

1/4/939 
20/5/939 
24/6/939 

29/7/939 
19/8/939 

gününöen 

• 
• 
• 
• 

Fatih Gurup Merkezi 

1/4/939 

16/5/939 
29.'5/9:J9 

5/ 6/939 
12/6/ 939 

18/6/939 
26/6/939 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

15/5/939 
20/6/939 

25/7/939 

15/8/939 

31/8/939 

günü 

• 
• 
• 
• 

ak§amına 

• 
• 
• 
• 

kadar 

• 
> 

• 
• 

Ayar Memurluk M .ııtakasında: 

15/5/939 

26/5/939 
3/fi/Q'l9 
9/d/939 
17/6,~39 

24/6/939 
31/8/939 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• > 

Kadıköy Gurup Merkezi Aya• Mem1'rluk Mıntaka.mıda: 

1/4/939 
2/5/939 

15/5/939 

1/6/939 
12/ 6/939 
26/6/939 

10/7/939 
17/7/ 939 

24/ 7/939 
31/7/939 

7/8/939 
14/8/939 

17/8/939 
21/8/939 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

28/4/919 
12/5/939 

31/5/939 
9/6/939 

23/6 /9 ;9 

7 /7 / 939 
14/7 /~·ı9 

21/7/939 
28/ô/939 
4/8/lJ,19 

10/8/939 
16/8/939 
18/8/9~9 

31/8/939 

• > • 
• • • 
• • • 
> • • 
> • • 
• • • 
• • • 
• > • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• > • 
• • • 

Beyoğlu Kaymakamlığında. 

Beşiktaş Kaymalıamhğında • 
Sanyer Kaymakamlığında . 
Yeniköy Nahiye Müdürlüğünde. 
Beyoğlu Kaymakamlığında . 

Fatih ayar memurluğunda . 
Eyüp Kaymakamlığında . 
Bakırköy Kaymakamlığında. 

Yeşilköy Nahiye Müdürlüğünde 
Çatalca kazası beledivesinde 
Silivri kazası belediy~sinde. 

Fatih ayar memurluğunda . 

Kadıköy ayar memurluğunda. 
Ercnköy Nahiye Müdürlüğünde. 
Üsküdar Kaymakamlığında. 
Kısıklı Nahiye Müdürlüğünde. 

Beylerbeyi Nahiye Müdürlüğündt 
Bcyko2 Kaymakamlığmda. 

Büyükada Kaymakanılı ftında . 
Maltepe Belediyesinde . 
Ka rtal kazası belediyesinde. 
Pendik belediyesinde . 
Yalova kazası belediyrsinde . 
Şile kazası belediyesinde . 
Ağva Nahiye Müdürriğünde. · 
Kadıköy ayar memurluğunda ' 

:ııühreoiye mutahanı•ı 

Paurdan maada bergilft 8 den 
sonra haatılannı kabul eder. 

Adreı : Babıali Cadaeıl Cala
lotlu yokuıu köıebaıı No. 43 

1 . .,. . . . . .. , 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA-

i RACAN - Umumi N~yatı İdar• FAen 

(2189) 

• 
İtfaiye için lüzumu olan ve hepsine 900 lira bedel tahmin erli· 

Telefon : 23899 
\

' Yazı İsleri Mildürll: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldıll Yer: Son Telgra! Ba.sımevl. 

•• • 
ı-~~~~~-~~~--~·----~--~·----~---

len 600 metre hortum açık eksiltmeye konuhnuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya melı:· 

tubile beraber 14/4/939 Cuma günü "aat 14 buçukta Daim! Encü-
1 

% 7.5 teminat Eksilt. şekli Saat 
Cinsı 

Muham. B, 
Mikdarı L. K. 

Baskül 5000 kg. 1 adet Si1 
Haydarpaşa 7:IO -

Baskül 2000 kg. 2 adrt 
Baskül 1000 kı. 1 ,.ıet Sif 

İstanbul 5000 -

Lira Kr. 

56 25 Pazar lılt TÜRK TİCARET BINKISI 1. S. 
mende bulunmalıdırlar. (1078) 

• 
Eminönü Kaymakamlığı yolları için lüzumu olan ve beher met· 

re mika.hına 4 lira bedel tahmin edilen 400 metre mikap Boğaz taşı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 120 lira

lık ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 3/4/939 Pazartesi 

günü saat J4 buçuktıt Daim! Encümende bulunmalıdırlar. 

S75 - Açık eksiltme 

1 - Şartn11.oneleri mucibince yukarıda mikdarları yazılı bwül· 
ler hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında . gösterilmiştir. 

ill - Eksiltme 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komlsyonund;; yapılacak

br. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir· 
V - 5000 Kg. Jık baskülün münakasa.ına iştırak edecekler 7 gün 

evveline kadar !iatsiz tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000, 2000 
Kg. lık baskül münakasasına iştirak edecekler de fiatsız teklifleri
ni bir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeJe. 
ri ve tekliilcrinın klbulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanun! vesa
ik ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

.1704. 

Cinoi 

Bulaşık yılrımı 
•akinesi 

Su teoısıb 
a abemeol 

Prinç etiket 

•ikdarı ---
J adet 

•uhım. 
bedeli 

ylzde 7,5 
teminatı 

Lr. Kr. Lirı Kr. 

1200- 90.-

21 it.alem 47711.- .~.12 

42.90 at770 adet ~72.-

ı...asiltmenin 

şekli 

ıçık 

" .. 

•sab 

14,80 

15,30 

J - Detiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesin
de el adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve mikdan 
yazılı •2• kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt
meye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmişt ir. 

m - Eksiltme 18/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme i ı;i •ayin edilen gün ve >aatlerde ka
nuni vesaikle birlikte mezkfır kn '.syona gelmeler, ilan oluntu· 

. 2166. • 

* 
l - İdarPmizin Cıbali fabrikas ı Garajı önündeki ııhtım tahki

matı işi şartname V P. planı mucibınrc pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

lI - Keşıf bf'deli 4997.30 !ıra muvakkat teminatı 374.80 lira-

dır. 

IIJ - Paz.ırlık 6/IV /939 Perşembe günü saat 14 ele Kabataş-

MERKEZİ: ANKARA 

• a o ş 1 

v e sair 

Banka Muamelatı 

ş 

ANKARA 
A D APAZA RI 
B ANDJRMA 
BAR TIN 

u B E 

ooı.u 

B URSA 
ESh.İ~EDfR 
GE:uı.LIK 

L E R 

İSTANBUL 
1ZMIT 
SAFRA~BOLU 

T EKIRDA(; 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum ~üdürlük: TÜRKBANK • Şubeıer: TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI 
'' ' 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
İzahat a lınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Almı Komisyo

nunda yapılacaktır. 

!V - Şartname vr planlar her gün 25 kuru~ bed'el mukabi. 

!inde yukarda sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksilbne için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 güvenme paralar;Je mezkur komis •ona gelmeleri. (3002) 

Varlık 
137 i ncı sayısı İsmail Husrev 

Tökin, Sabri Esat, Ahmet Cevat 
Emre, Sait Aydoslu, Sallıhattin 

Batu, Hasan F. Erginol, Orhan Şa
ik, Y. Kalantay'ın makaleleriyle, 
iktibas ve hülfuıalarla çıkmı~tır. 

B. (1852) -

KARADENiZ POS T ALARI 
Yaz Tarif esi 

1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Pos
talar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe 
günleri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kal· 

kan postaJar gid,jşte Zonguldağa uğramıyacak, buna mu
bil Perşembe günü kalkoo postalar uğrayacaklurdır. 

2 - Dönüş seferlu inde postalar son iskelelerinden kış tari
fesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacak
lar ve tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden b~ suretle bir 
gün evvel kalkmış olacaklardır. 

Bartın Hattı Birinci Postası 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hattı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat 18 
de kalkacak ve Cuma günü saat 10 da İstanbula döneceklerdir. 

( Açık Eksiltme llônı ) 
Kandilli kız lisesi satın alma komisyonundan: 

Lisemizde 2291 lira 89 kuruş keşif bedelli tamirata istekli çık· 

madığından 10 Nisan 1939 Pazartesi günü saat 11 de Beyoğlu is · 
tiklal caddesi 349 nurııarada liseler muhasebeciliğind•· toplanan 
okul komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri , proje keşif hüliisafl .'lc buna müteferriğ diğer evralı:ı 

okulda görülebilir. 

Muvakkat teminat 172 lıra olup eksiltmeden bir gün evveııne 
kadar liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır İsteklilerin 
en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikaltra istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme 
tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Ticarel 
Odası vesikaları ve teminat makbuziyle komisyona müracaatları. 

(2155) 


