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BIRLiK sEMBOLO Atatiirkiir1 bayrağı Fransa ilalyan çemberi 
Atatürk, Türk varlığının ve Türk 
vahdet.nin ifadesi, sembolüdür ve 
O, millet için bir hayat meselesidir İnöniiniin elindedir içinde mi kahyor 1 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu mukaddes bir Atatürk 
halinde aziz 

icimizde 

hatıra 
bir varlık olarak 
başımızdadır 

Ne4ea Atatürk mefhumuna ya
llllfıldıtı umıuı, her Türkün ruhu, 
tlektrik cereyanma yanaşmıı bil 
filiz ııibi dimdik kabanyor? 
Çiİnkij o Türk varlığının ve Türk 

"'1ıdetinin ifadesi ve ıemholü • 
.ıtır. 

llakiluıtte kurtnlllf 
lılınse fahııaa M aÇDll§ 

.. Patmıştır. 

davasını 

ve ne de 

yordu. Fakat başta nazım ve kuru· 
cu O idi Atatürk'ün o zamanlar 
gösterdiii sabra, tabammille, ve 
kudrete hayran olmamak kabil 
değildir!! Unutmamalıdır ki her 
yerde ve her zaman olduğu gibi 
bu olu§ devrinde de, lbtiraıılar, 

pbsi kıskançlıklar, entrikalar, hl- Ank a 5 {Arkadaşımızdan) -
leler, İstanbuldan ~ilfıfet, salta • Kazım arKarabekir'ln Tan gazete • : 
nat Babıali ve meşıhat taraflarm- . 
d ' 1 d ı tellı'm sindeki mülfil<atile sebebıyet ver • an ge en propagan a ar, · 

Onu açan da kapataA da Türk Jer muhiti zehirlemekte idi. diği müessif hadiseye burada Fır-
-ıtJeticlir. ı Fakat o bütün bunlara karşı ge- ka Grupunun son heyecanlı top • 

Ben Jıu Jıakikati dalaa Ankara lebilmek, işin ta sonuna kadar ar- lantısından sonra artık kapatımlf 
lluir.ıık mektebinde Hukuku Esa- kadaşları ile birliği muhafaza et • nazarile bakılıyor ve bir daha bu 
siye deni verirken izah ettim ve mek ve bütün memleketi tek bir gibi çirkin vak'alara sebebiyet ve
~tiğim notlarıma ela dereey- vücut gibi hedefe doi;<ru yürütmek rilmiyeceği umumi bir temenni 
lediın. deha•mı gösterdi!! Bence, Atatür· halinde bulunuyor. Bütün bu hA • 

Atatürk'ün ve herhangi genera· 
1 
kün dehası askerlikten ziyade, bu' diseden, bfıdise münasebetile vAki 

lia Anadoluya geçmesinden ve işe milli vahdet kuruluşu sahasında olan tezahürlerden ve hadise hak· 
lıtY\llmaaından çok evvel zillet ve kendisini göstermiştir. Orduya ge- kında memleketin her tarafında 
hllı:arete artık tahammül ve sabrı lince bu vahdet o dereceye gelmişti vukua gelen neşriyattan çıkan ne

~anuı olan Türk yurdunun her ki, Dumlupınar muharebesinden ti anlaşılan büyilk hakikat 
•--..... f ·ı.. f ce ve ...,....,da •Ya oere , ya o um• er- allı ay evvel Gaü ile beraber cep-

1 
şt , 

....... · kalkının . . . . 1 f şu o mu ur. Jonu ile lıaşlamış olan a heye gıtmış olan Rus sefırı Ara o 
~- · · · Vatanın büyük kurtarıcısı ve "Qeketl kurtuluş davosınm bırın· avdet ettıkten sonra aynen bana • 
ti ve hakild mebdei olmuştur. dedi ki: •Galip geleceğinizde zer-

1
Ebedt Şefimiz Atatürk'ün aziz ha-

Atatürk Samsuna çıktığı zaman re kadar üphe etmeyiniz. Ben tırası ve bütün eserleri her §eyden 
Aııa.ıoıu ve Rumelinin her tara • kumandan ile nefer arasında bu üstün?. 

fıııda yer yer ve küme kilıDe te ·.kadar vahd.et.e tesadüf elın~•lim. Bu münasebetle aylaı·danber! zı 
teklıüller vücut bulmuş,. halk• İs· :'°ora ~er ikı taraf ta zafer un"."ı binlerde bir müphemiyet bulutu. 
t.n1ıuı hillnlmetine ve milstevlile- ılc aynı derecede dol~dur. Lııal.ıt. na sarılı duran bir çok yüksek ha. 
~e "·-ı filen isyan eylemiş ve hanelerde her çekiç adeta: •Za . t 
L ~, , .. kikatler de artık tamamen av...ı-...,Jkça yani çete dövüşmesine baş· fer.• diye bağırıyor ve her ors te . B 

1 
d 

1 b f · zuh etmış bulunuyor. un ar an •nııu,tır Birçok yerlerde işin ba· ceva en: •Za er, dıye haykırıyor!• 
!Uıa batk kahramanları olan efe- işte Atatürk böyle milli birlik /birincisi Atatürk'ün s:ıncağının o
leı- ıeçmişlerdir ve yanılmıyor • seınbolil olmuştur ve bu vahdetin nun en yakın sı!Ab ve ınkıHlp arka-
1lnı, bugünkü kıymetli Hariciye ınuba!azasını kendisi için bir bayat daşı İnönünün elinde ve her za· 
VekiJımb Saracoğlu ve onun o za- meselesi telllii eden millet, s!ım. imandan daha büyilk b'r azim ve 1-
llıaıııu yakın dostu olan ve bili • bole herhangi bir tarzda dokunu- man ile •mahfuz ve masun bulun· 
bııre yine birkaç kere nazırlık yap- lur dokunulmaz, titizleniyor, sinir· duğudur. Bu hakikatin ifade ettiği 
llııt bulunan Mahmut Esat Boz • li bir hassasiyet alômetl gösteri • daha yüsek mana ise şudur: 

ve 

~ ve hatti sabık Başvekil Celfıl yor. Hepimizin de •elameti orada- .Bütlin millet Atatüı k'e bağlı· 
11.yıır dahi bu efelerle beraber dır. A · • --''· d 

dır ve tati.ırl< e bağlı olan bütün 'olan Inönü'nün etrafında sarsıl • Jet bütünlüğü manzar..,,.., u. ıaııŞDUşJardı. Ahmet AOaoOlu 
Binaenaleyh bu milletin herhan· millet onun en yakın arkadaşı ve maz bir kütle halinde, her nevl maktadır!• 

f•refsiz yaşomağa tercih eylemiş 

Roma Arnavutluğa asker 
çıkarılacağını tekzip etmiyor 

İtalyanlar Arnavutluk işinde Yugoslavyanın 
bitaraf kalmasını istiyorlar 

Roma. 5 {A.A.) - Resmi mah -ıya hükumetinin Arnavutluğun is· 

fellerle Roma matbuatı Arnavut • 1 tiklalmi veya tamamiyetini ihlal 
luk meselesine dair bir şey söyle- etmek tasavvurunda bulunduğu • 
memekte iseler de Bari'de çıkan na dair verilen haberleri tekzip 
Gazetta Del Mezzogiorno, tedafüi eylemektedir . 
İtalyan • Arnavut ittifakının tak· B un! be be k ak d ı 

. . Ro .1 Ti un a ra r pe y ın a • 
viyesl ıçın ma ı e ran arasın- al kıt' 1 Ar tluk 

'ğ· . . t yan a arının navu sa • da müzakereler cereyan ettı mı ı- . . , . • . . 
tirat etmektedir. hillenne ihraç edileecı;ıne daır bu· 

Bu gazete, bu müzakerelerin Ar- rada şayialar dolaşmakta devam 
navutluk Kralının talebi üzerine etmektedır. 
başladığını llfıve etmekte ve İta!· ( Ark'"ı 3 üncü sayfada) 

Londra Müzakereleri 
M. Bek dün M. Çemberlaynla 

uzun bir m;;lakat yaptı 
nderson yakında 

Berline dönecek 
Londra, 5 (A.A.) Press Asso· 

clatlon, İngiliz • Leh görüşmeleri
nil:ı memnuniyeti mucip bir neti • 
ceye vardığını ve şimdi geriye e • 
hemmiyetsiz bir kaç noktanın ay • 
dınlanması kaldığıJll bildiriyor. 

Beck, bu akşam Avam Kama· 
rasında Çemberlaynle uzun bir 
müUkat daha yapmıştır, 

Gazeteler, Polonya ile İngiltere 
arasındaki müzakerelere uzun ma 
kaleler ve mütalealar tahsis et • 
mektedirler. 

( Af'kası 3 üncü sayfada) 

ln,iltnenin s ... ıin S.llri 
Hendnıon 

\>e bu iradesini de filen göstermiş- M il k 1 d' k k 
~~akat hareketler o kadar dağı- imza edildi yeni ihdası düşünülen mühimmat Ebedi ~ef ~t:türk ~!ar~~~:~yap~• de~ş~L ınm ci-
lıık, blribirinden uzak, ahenksiz Belgrad, 5 (AA.) - Türkiye ile dal ve milli inlı.ılap tarihi de böyle yapılmıştır. Onda şeften nefere 

\>e nizamsızch ki bu tarzda uzun Yugoslavyanın mü~tcrek Afyon • Co"rcı·1 getı·rı·lecek kadar biltün millet hallihamur olmu ..-e ortaya bugünkü milli ltanıan devam etse bile, maksadı satışları hakkında bi r kaç .,afla • n eza re tın e vahdet çıkmıştır. Kurtuluş savaşında büyük kumandanlardan, 
telDİıı edeceği pek şilpheli idi. dan beri devam etmekte olan mü • ' ' kucağında ok>.iiz taşıyan dullardan, dağlardaki eııJ.iyalara kadar 

lıte Atatürkün en birinci kıy • zakereler netic<'lenmiş ve bu hu - 1 1 bütün millet çalı tı. Kimin kimden hak istemeğe hakkı veya ihti· 

lııetj bu dağınık kuvvetleri birleş· sustaki anlaşma bugün imza edil. Eden yenı' hu"ku"mette lnoı·ıı·z Kabı'nesı'nı' yacı vardır? Yoksa Ankara boylarmdan l\lenderes kıyılarına kadu llrnı.ek, nizam ve intizam altına miştir. n sebil edilmi~ yüz binlerce Tiirk ~oeııi\·ıınuıı kan hakkı, altından kal· 

lıoYnıak, muayyen ve müşterek Türkiye ıle Yugoslavya arasın- b' t 1 k d'u'nk'u' ı'çfı'maı kılır \'C ödenir b-Orç mudur? 
hedere doğru sevkcylemek busu • da akdedilen yeni Afyon itilafı mü 1 r nezare a a c a Ebedi Şef l\lilli cidale •Ben bir ferdi milletim• düsturile baş-
lllnda ıöstermlş olduğu dehası idi. b til T' t S y· Nazı )adı. •Her şeyi milletim ,_,aptı, biz vasıta"JZ• dedi. Hatıramızda olan naseeeıcareveanaı • İ' , DllTl hdi k • 

Bu ameliye göründüğü kadar T h b tl b ı k Londra, 5 (AA. )- yı haber a • a Y e egrap yor ı: yakm tarihi tekrarlamaya Jilzum yok. İki •ene ev Hl, aziz arkada~ı lı rı omıtc eyana a u unara . . .. 
olay değildi. . .1• 'ik. 1 k d lan mahfellerde söylendığine gore Teritoryal ordunun iki mlsline İnönüııe yolladığı telgrafta, milletten aldıklarını millete iade eder· 

bu ıtı afın ı mem e et arasın a b. b b h bük' '·- tt bir k 1 • hakk dal<' h b ı ı 
Bir kere, o zamanki yok•ulhık, bu sabada mesai birlığini temin e- ka ıne . u sa a wue .e .. çı arı acagı ın ı a er ere ken, •Bu bir Ş<') mi, ben 'ırası ııelin<e milletime tanımı '\/ereceğim• 

'te \>asıtasızlı"'- tahattur etmelidir: d '" h . ti . t t değişiklık yapılması v• yem hu· bütün dünya, İngilterenin fiiliyata demlştL () •• ece.,ıne e emmıye e ışare e • h ·ıı Ed 'in · 
ıatnanlar yaratılmış bir bal.k miştir. . ıkume~e ~hurc 1 

ve e~ gır· geçmeğl ldararlaştırdığını öğren • Atatürk canını belki ecele; fakat ruhunu Türk milletine Hl· 

llrlns.ı bu yoksulluğun ümit k""1· mesi ıhtımab hakkında muza kere- miş bulunuyor. Ayrı bir mühim • di. Bu sembol için biitün bir millet, bütün bir ordu, bütün bir genç· 
ti derecesini pek eanlı bir tarzda ~ , !erde bulunmuştur, Bu takdirde J1k seferberdir. 
U. mat nezareti tesis edilmesi, bu key 

de ediyor: H z I' Churchill büyük bir ihtimalle mü Dünkü •Tan• fiiyle diyor: accacl a 1 m · ·ı kt' fiyeti bir kat daha takviye edecek Ankaranın taşına bak himmat nezaretine getırı e. ce ır. tır· . •General Kizını Karabeklı ihtirasmı diikmek i•in kapı kapı Mühimmat nuaretİn• ' 
Gözlerimin yaşına bak Bu değişiklik ağlebi ihtımal Ark dolaşıyordu. Biz, bakalım, ne çıkacak diye efkarı umunıiyeye bir 
Yunan bize meydan okuyor Royal gemisinde 'dün heyecanlı getirilecek olan Çarfil Çemberlaynın izahatı bomba attık. Anladık ki Ebedi Şef Atatürk ve Milli Şef hakkındaki 
Rahbe feleğin işine bak! Nizameftin Nazif'in bir hitabe irat ettiğinden dolayı nanmanın hal'ekete geçmege her bekleniyor &evıri kuvvetlidir. Bunu meydana koyduğumuz için müftehlriz .• 

Gözyaşları ve Ankaranın kuru 1. K D A M istifa etmek mecburiyetinde bulu· an hazır bulunduğunu• söylemek Londra, 5 {A.A.) - Kabinenin Bunun •Biz Atatiirk ve İsmet İnönü kıyınet•İz adamlardır• di· 
laıları arasında muntazam bir or- ""kı'lme • istemi•tir. Mumaileyh, hiç bir veç bugu"n yaph~ı mutad Çar•amba ye bir anket yaptık. Meğer öğle değilmiş. aldığımız neticeden müf· el nan Lord Stanhope'ur. ,- • 6 • 

it kunnak, onun levazımıru temin . d k g lecektir hile fevkalade bir vaziyet me\'cut toplantısından evvel Çemberlayn tehiriz , demekten farkı yoktur. 
e:v. '•-ek ve aynı' zaınanda da bı'. j · h 1 d • sın en sonra vu ua e · Milli l At ·· k b J"' ·· · d ., 1 k t k b' ~ çın azır a ıgı en K bi . b b hk' . t' olduğuna işaret etmemiştir. Bahriye Nazırı Stanhope ile 40 da· namus o an atur sem o u uzerın e 'oJ enece e ır t~ııci l\li!Jet Meclisi gibi çok çe- k 1 a nenın u sa a. 1 ıç ımaın· kelime olamaz. 
tın, çok titiz bir meclisi idare uvvet j roman dan evvel Lord Stanhope bu hadi- Gazetelerln neşriyatı kikalık bir mülAkatta bulunmuş • KAzını Karabekir kapı kapı dolaşan bir nantüriye değildir. 
~Ylenıek, her aklın, her zekanın, se .hakkında Çemberlayn ile uzun , Londra, 5 {A.A.) - Bir çok ga- tur. Çemberlayn'in bu akşam A • Bu milletin miUI kıJ metleri üzerinde oynanılmasına tahammülü 
•r kabiliyetin i§İ değildi. Hiç 1 Yakında neşre bir mülakat yapmıştır. zeteler, bu sabahki rüshalarında. vam Kamarasında Stanhope'nin yoktur. 

fiiııbe yoktur ki kendisine yardım başhyoruz. Selahiyettar mahfellerde söylen hüktımette bir mühimmat neza • dünkü beyanatına da:r izahatta filli kıymetl~r zücad~e eşyaw detildiı:. edlıbrınıen çok değerli arkadaşlarının da k d' b J b ki · K E M & L 1 S T 
) dı·8~1·ne go"re Stan?ope sadece: cD()- reli tesisini s.iddetle isteme te ır. u unması e enıyor _ et ve gayretleri esirgenmi • 
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f\tatürkün bayrağı 
lnönünün elindedir . Ş~bir , · Haberleri;' . 

>:.,:·-··. , . .·' • . •• ., .-. 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Atatürk mukaddes bir hatıra 
halinde aziz bir varlık olarak 

içimizde ve başımızdadır 

Şoförler Valiye 1 

başvurdular 

Plaka ve ceza işleri
nin hallini istiyorlar (Baf tarafı 1 mci sayfada) Fırka Grupundaki toplantı, bu

Vazi et udur: Atatürk, mem - nun daha mükemmeli tasavvur e-
y ct·ı · k b" ·f d ı·dı"t Ka·zım İstanbul şoförler cemi-=ti reisi• lekeli bü ük dahili ve harici badi- 1 emıyece ır ı a es ·. . _ . ,- .. 

y · · ı· b 1 M b' nın başkanlıgında bır heyet dun relerden kurtardı, onu bugünkü Karabckırın stan u , e usu se· . • . . 
il · · üt k. t - ··ı· Vali Doktor Lutfı Kırdarı zıyaret yüksek ve parlak mevldlne çıkar- ç mesını m ea ıp yap ıgı mu a- . . 

. . . . ederek beş maddelik bır dılekçe 
dı Anadoluya ayak bastığı gün • katın ıçmdekı bır kaç bedbaht . 

1 
b V li · ··mı · ke d ·· · kt" - . h'. vermış er ve unun etrafında a 

den öldüğü güne kadar milli itila- cu enın n ı uzerıne çe ıgı u .
1 

b. k 
1 

d Şo 
ıldınml Atat- k'" h t ı e ır onuşma yapmış ar ır. -d :..... milli ·· d 1 d cum y arı ıır un a ı-ya Oıs• ~ muca e e e onun . . . .. förlerın yaptıkları dilekler şunlar-

en yakın arkadaşı ve eserlerinin r'.''" ve emanet ettiğı eserl~rı uze- dır: 
yüzde yüz tatbikatçısı İsmet !nö· rmdekı hassasiyetın blr!ncı teza- 1 - Plaka parasının yeni bir 
nü yine bir milli tali eseri olarak hürü olarak gösterilebilir. formül ile tahsili. 

bugün işbaşındadır. Bütün millet· Kim yanlış düşünmüşse ve baş- Şoförler bugünkü formül ile 
çe duyulan huzür ve emniyet A - ka türlü düşünmüşse hata etmiş- plaka parasının kendilerine çok 
tatürk'ü en iyi anlamış ve eserle- tir. Hatasını anlamak lazım gelir. ağır geldiğini, plıi.ka resmlnin me
rinin yaratılmasından ~n çalış- Filvaki geçen günkü l<'ırka Grupu sela benzin fiatına birkaç kuruş 
mış adamın devlet başında bulun- toplantısı devleti bütiin hürriyet - ilave suretıle tahsil olunabilece -
masını bilmekten doğmaktadır. !eri mahfuz tutacak şeklide idare ğini söylemişlerdir. Vali, bu işin 
İnönü, Ebedi Şef'in sa~ eli ve §Üp- etmek kararına rağmen memleke- esasen evvelce belediye tarafından 
he yok iti Türk Cümhuriyet ve tin esas bünyesini sarsacak mahi- da düşünülmüş olduğunu, keyfi -
inkılabının en mükemmel mu • yette en lcüçük hareket ve kımıl - yetin Dahiliyeye yazılarak bu hu
hafızı olarak devletin dahili ve <lamalara milletçe müsamaha edil- susta müsaade istendiğini söyle -
har!cl emniyetleri üz~rlnde bü- miyeceğini açık göstermiştir. Ve miş ve bu müracaatin kanun for
yük hassasiyetle müteyakkız bu - 0 kadar açık göstermiştir ki Gene- malitesinin bir an evvel ikmaline 
lunmaktadır. ral Kazım Karabekir Atatürk'e çalışılacağını söylemiştir. 

Millet Meclisince ve ittifak ile sevgi ve hayranlığını ve bugünkü 2 - Birçok otobüslerin alınını§· 
Atatürk'ün eserini devam ettir • rejime bili kaydü şart bağlılı _ olan ruhsatiyelerinin iadesi.. 
meğe seçildiği ve Milli Şefliğe in- ğını tekrar ile teyid, mecbur kal - Vali, bu işle ciddi şekilde meşgul 
tihap edildiği gündenberi bütün mış ve ancak bu suretledir ki me- olacağını şoförlere vadetmiştir. 
emeli memlekette hürriyet ve em- sele kapanmıştır. 3 - Karnesiz otomobiller için 
niyet üzerine müstenit normal bir B .. Ank d h" ,_. lan alınması kararlaşan 25 lira ceza -

ugun ara a =ım o tenzili 
idarenin kurulması, memleketin hava herkesten evvel Milli Şef'in, nın ·· 
kurtuluş mücadelesinde ve bütün milli birliği bozacak en küçük bir Malıim olduğu üzere bu ceza ev
inkişaf hareketlerinde liyakatlerln harelrete karşı fevkalade bir has- velce 5 lira iken Şehir Meclisinin 

k·ı · · ı ta ik üze son zamanlarda verdiği bir karar-m. ev ı er_ını a ması .. ve. zy _ . • sasiyetle ve daimi surette uyanık 
d ğil f k t h t e la 25 liraya çı'ı:anlmıştır. Şoförler 

rın.e e_ ·, a_ a .~rrıye .. tuzerın_ bulunduğunun ve en küçük müsa-
ü t t b d b bu cezayı çok ağır bulmakta ve 

m s enı ır n_ ava. ıç.ın. e. u u_ 11 _va mahayı kabul etmi,_•eceg-inin her -
d l b ili b ık tenzilini istemektedir. Vali bu işi 

tan_ aş arın ır mı ır ı c_a_mkı'a.sı kesçe ve iyice idrak edilmesinden 
A Un tetkik ettireceğim şoförl~re söyle-

halınde toplanmasıdır. tatur doğan temiz ve salim bir havadır. 
ölümündenberi Milli Şefçe tahak- .. .. .. miştir. 
k k .. 

1 
. 1,., 1" ük. k Butun dunya muhataralarla do- 4 - Otomobiller;n devir mua • u ettırı mesıne ça~n y se . . .. 

"d 1 b d N k k" b k d lu ve beynelmılel vazıyet her gun melesi müddetinin azaltılması .. 
ı ea u ur. e yazı ı u a ar . . . • _ 

1 • b" aksad kı uh1ar yenı bır cilve arzetmege muheyya Piyasada elden ele dolaşan ve dev-u vı ır m a ay rı r ve 
. h . 1 d k dil . iken şu veya bu kims~nin şu veya redilen otomobillerin muamelesi 

zı nıyet er az zaman .:ı en erı- . . 
. .. t kt . d bu tarihte hangi ışlerle ve ne şe • iki haftadan fazla sürmektedir. m gos erme en gerı urmamış - . . .. .. 

1 d H
. b. k"" .. k . k" ah killerde meşgul olduklarıle butun Şoförler bu müddet zarfında işsiz ar ır. ıç ır uçu , mıs ın, ş - . . . ... 

i iht
. im k ••--- bu- mıllet mıkyasınca ugraşmağa kalmakta ve çoluk çocuklarını ge-

s ırasa yer o ama = ge- . .. d. .....ı k ed B 1 ~' b 
d 

h k ne vakıl; ne de !uzum yoktur; ma- çin me .. ,eme t ir. e <-Wye u 
len milll ideali~ etrafın a e~ ı:- zi Atatürk'ün ölüm ile. beraber ka- işle meşgul olması için seyrüsefe
sin birleşerek bır tek ruh, fikır re emir vereceg· ini beyan etmış· tir. 

aksa .. d r k panmıştır. 
ve m t vucu e ge ırece yer - 5 _ Glakson çalınmasının mü -
de buı kimseleriıı benlik davala- Atatürk mukaddes bir hatıra 

saade edilmesi.. 
rına kalkmaları ve istikbali unu- halinde aziz bir varlık olarak içi -

b O b Şoförlerin iddiasına göre korna 
tarah hiıll maziye takılmaları mizde ve aşı.mızdadır. nun ay 

çalmak şoförün bir elini meşgul 
memleket hesabına ve kendi he- raJını İsmet İnönü eline almıştır k ed h d" ks . etme t ir. Bu al ıre iyonu iyı 
saplarına acınacak bir vaziyet ve ve Milli Şerimzidir. Bütün mille kullanamamasına ve dolayısile bir 
da"lettir. Halbuki Atalürk'ün ö - İnönünün etrafında sarsılmaz bir "' kazaya sebep olabilir. Şoförler şe-
lümlle beı:lıiber iyice kavramaklı- kale halinde durmaktadır. Artık hirlerde gürültüyü azaltmak nok· 
ğımız lizım gelen hakikat şudur: gözlerimiz geriye değil ileriye ba- tasından tatbik edilen nizama ay-

Atatürk ölmüştür ve aziz hatı- kıyor. Türk milletini milli birlik ha !arı olmamak için sabah 8 den ev

rası b.epimizin kalblerim.izdedir. tinde yaptığı müşterek hamleler- vel ve gece 8 den sonra glakson 
Atiılürk'ün bavrağını, onun en ya- den hiç kimse her hangi bir suret- çalmıyacaklarını temin ve çaldık
kın arkadaşı elıne almış ve mille- le alakoymağa muktedir değildir !arı takdirde cezalandırılmalarını 
tin inandığı adam olarak milletin ,.e olamaz. Bilhassa kendilerine teklif etmişlerdir. Bu teklif de di-
ön~e g~'."iştir .. He~imizin fikir- memleket işlerinde yer verilen ğerleri gibi tetkik olunacaktır. 
lerı ve gonüllerı ınkılabın ° muba- kimselerin milli bir lig· P herkesten 

k • lind t··u re sancagını e e taşıyan non çok riayetkar olmaları yalnız bir 
ile beraberdir. Bütür. dahili ve sivasi ~hlak vazifesi değil, aynı za-
harici emniyetimiz Milli Şefin et- · . . . . . . . 

f d k 1 h 1
. d ·ıu b . lik manda bır mıllı ahlak \•ecıbesıd.ir. 

ra tn a a e a ın e, mı ır . . . . . 
··ct- ·· b ğl bi k 1. t Herhalde bu nokta ıvıce bılınmeli-tesanu umuze a ı r ey ı~ . . · . .. 

E KONOMI 

Yumurta ihracatı bir 
misli arttı 

Çorap işi 

Çürüklüğün iç 
anlaşıldı • • • • yuzu 

Fabrikaların bol bol 
marka ihdas etme
leri Vekaletçe me-

nedilecek 
ipekli kadın çoraplarllllll 

sağlam bir şekilde imal edile· 
bilmesini temin için şehri • 
mizdeki çorap fabrikalan il -
zerinde tetkikler yapan Al • 
man mütehassısı Kari Abe ça
lışmalarını bitirmiş ve An 
karaya gitmiştir. 

Mütehassısın vereceği ra -
pora göre bn hususta icap e -
den tedbirler alınacaktır. Fa· 
kat çorapların sağlam olarak 
yapılabllme•i için fabrika • 
törlerin de tam bir hüsnilni • 
yet göstermeleri lüzumlu gö
rülmektedir. 
Yapılan tetkiklerde şehir • 

de lZ çorap fabrikası olduğu 

halde yüzden fazla marka 
bulunduğu anlaşılmı tır. 

Bir kısım fabrikatörler ilk 
önce piyasaya çtkard.ıklan 

bir markayı itina ile yapmak
ta, fakat sonradan kaliteyi 
düşürerek markanın pi~·asa -
daki ilk şöhretinden bir hayli 
kazanmaktadırlar. Markanın 

şöhreti düştükten sonra ise 
derhal yeni bir marka ihdas 
ederek imalata giri nıekte -
dirler. Bu vaziyetin önüne 
geçmek için fabrikatörlerin 
İktısat Vekaletinden müsaa
de almadan marka ihdas et • 
meleri veya markalarını ille .. 

ğişti:rmeleri mened.ilecektir. 
Bu henüz bir ta>&V\'IIr ve tek
lif halinde olmakla beraber, 
sağlamlığı temin yolunda bir 
tedbir sayılmaktadır. Çünkü 
yeni bir marka meydana çı -
karmanın zorluğu karşısında 

fabrikatörler ellerindeki fab· 
rikanın fena şöhret kazanına-
masma çok itina etmek mec -
burlyetinde kalacaklardır. 
Diğer taraftan Vekile! te 

yeni bir marka ihdasına mü • 
saade ederken fabrikanın hu-
na neden lürum gördüğü hak
kında çok esaslı tahkikat ya -
pacaktır. 

!Şehir Tiyatrosu 
]nerede yapılmalı 
Encümen dün bu me

seleyi tetkik etti 
Vali ve Belediye Reisile Daimi 

Encümenin hazır lama.kta olduk -
ları şehir masraf bütçe•i dün ta -
mamlanmıştu. Dün mülhak büt
çelerin de tetkikine başlanmıştır. 

Bahçekapı yangını 
tahkikatı dün bitti 
Eczacı Hasan, 

haklarında 

Ali ve Mustafa 
takibat açıldı 

Bahçekapıda Hasan Ecza Depo- de bizzat gösterdiğini iddia eyle • 
su yangını etrafında Müddeiumu- mişti. Sorgu neticesinde Mustafa 
milikçe yapılan tahkıkat dün bit - serbest bırakılmış bulımuyordu. 

miştir. Müddeiumumilik yangın yerJn• 
Malüm olduğu üzere Hasan Ec· de bir keşif yaptırmak istem.iş, fa· 

za Deposu, ayni depo müstahdem - kat tehlikeli vaziyet gösteren dU· 

Dünkü toplantıda mülhak büt -
çelerden Şehir Tiyatrosu bütçesi 
de müzakere edilmiş ve bu sırada 
İstanbulda yeni bir tiyatro binası
nın inşası meselesi de mevzuu bah !erinden Rizeli Ali tarafından kun varlar yıkılıp enkaz kaldırılmadık· 
solmuştur. Yeni Şehir tiyatrosu • daklanarak kasden yakılmış ve ça bunun kabil olamıyacağı an • 
nun esas itibarile bu seneki !ev _ kundakçı suçunu itiraf etmişti. !aşılmıştır. Bımun üzerine enkazın. 
kaliıde bütçeden ve istikraz yoli _ Ali, depoyu, yine mü•tahdemler • kaldırılması için alakadarlara ".1~ 
le yapılması takarrür etmiş den iken hiıdisedeıı b!r hafta ev - racaat edilmiş fakat depo sahı~l 
gibidir. Ancak bu binanın Tepe • ve! işine nihayet verilen Mustafa- bunun sigorta şirketine, sigorta şır 
başında mı yoksa Taksım - Harbi- nın teşvikile ve 500 liraya pazar - keti de kendisi yalnız· binadaki eş· 

1 
ye yolunda mı yapılması etrafın- !ık ederek yaktığını zabıtada söy- yayı sigorta ettiğinden yerin sa · 
da henüz karara varılmamıştır. !emiş, fakat Mustafanın da yaka • hiplerine ait olacağını ileri sürmüş 
Vali bu hususta rejisörle göri4 - !anarak adliyeye verilmelerini mü !erdir. Bu vaziyette keşif yapılnı~· 
mi4tür. Galip fikir, yeni tiyatro teakip birinci sulh ceza hiıkimi .ta- sı imk~n husulüne tehir edilınlı 
binasının şimdiki Tepebaşı binası rafından yapılan sorguda her iki- gibidir. 
run yerine yapılmasıdır ki bu hu • li de binanın yakılmasının kendi~ Müddeiumumilik bu husustııl<1 

husta kat'i karar Prostw1 İstanbu- !erine depo sahibi Hasan tarafın- tahkikatı dün ikmal etmiş ve kun· 
la gelmeı;inden sonra verilecektir. dan teklif edildiğini ileri sürmüş- dakçı Ali ile Mustafa ve depo sa • 

!erdi. Mustafa bu teklifi kabul et- htbi Hasan haklarında tahkikat ve 

8 E L E D 1 Y E mediğinden dolayı işinden çıkarıl- takibat açılması talebile dosyayı i· 

Temizlik tahsisatı dığını söylemiş, Ali ise depo sahi- kinci sorgu hakimliğine tevdi ey• 
binin teklifiru kabul ederek binayı !emiştir. Sorgu hiıkimliği bugün• 

V8 Ve!'aİtİ arttırılıyor tutuşturduğunu, hatta depo sahi - den itibaren hadise etrafında icJlP 
Şehtr ıeınızlık bütçesı geçen se- binin kendisini o akşam bina için- eden takibata başlıyacak ve ala • 

ne 400 bın Jıra olarak tanzim edil- de sakladığım. tutuşturacağı yeri kadarları dinllyeçektir. 

mişkcn bu sı ne bu butçeye daha 
1100 bin liı i!avesi\e ~arım mil~·on 

liraya çıkarılmıştır. Vali doktor 
Lütfi Kcrdar İstanbulun temizlik 
işlerinin esaslı bir şekilde tanzimi 

1 için lazım gelen proje! rı hazırlat! 

mıştır. Şehrin yıkanması. yeni alı-

1 

nacak ıeınizlık vasıtaları \'e takvi
ye edilecek temizlik i;;çiler kadro
su Daimi Encümence tetkık olun-

Karısı Fatmayı 

öldüren Hasan 

7 sene 4 ay hapse 
mahkum oldu 

Mahkemeden 
çıkınca oynadı 

Varyete artisti ağır 
bir ceza mı beklemiş 

Ereııköyüııde karı..sı Fatmayı bı- Yugosla' tebasmdan Homa! 
maktadu-. Yarım milyon lira ile çaklıyarak öldüren ve karısile be- Marn adında bir adanı bw·ada ha)' 
şehrın temizlık işlerinın iyi bir raber yaşıyaıı Necıp Hasanı da li müddet barlarda var yete artist· 
şekilde organize edileccgı kanaati ıaralıyan Hasanın muhakemesi A- !iği yapmış ve 5oma memleketin" 
vardır hk · d b" · d"" k · t · t" · gırceza ına en1esın e ıtmış ve onme ıs emış ır. 

Eminönünde bir saat karar dün bildirilmiştir. Varyete artistinın, pasaportunu 

kuiesi kuruluyor ~uhakeme netk-esinde suçun şu vize ettirecegi sıra;ia ikamet ıeı· 
şekilde işlendiği sabit olmuştur: keresi almamış oldut;u ve şimdiye 

Eminöııünde evvelce mevcut o- -
Fatma kocası Hasanı bırakarak Ne kadar burada tezker~•'' oturduğtl 

lan saatin kaldırılması üzerine o-
cıp Hasarım evine kaçmış ve onun- anlaşılmış ve dün b!iin<'i sulh ce· 

rada bu işi görecek başka bır saat -
la beraber yaşamağa başlamıştır. za mahkemesinde b~ş lira para ·~ 

bulunmadığından halk şikayet et· · t 
Hasanla Fatmanın üç çocukları zasma mahkum ed"lnıi~tir Artıs 

miştir. A.lakadarlarca Eminönü 
meydanında bir saat kulesi kurul
masına karar verilmis ve dün fa-
aliyete b~lanmıştır. • 

DENiZ 

Denizcilerin terfi imtihanları 
başladı 

vardır ve kadının kaçması üzerine daha ağır Dır ceza ümit etmiŞ 
bunl:ır ortada kalmışlardır. Hasan olacak ki mahkeme salonundan 

bir gün kalkıp Ercnköyüne gitmiş çıktıktan sonra korniorda s'ı;rayıp 
karısını bularak e\•e dönmesini zıplıyarak or~daı.Jere paraoız bil" 
teklif etmış. çocukların perişan bir kaç Yaryete .·'1m'JraSt r.-:stermi< • 
halde kaldıklarını söylemiştir. Fat tir. 
ma bu teklifi şiddetle reddedince ..::::< 
Hasan karakola giduek karısının fırlamıştır. Beş adımda karısının 
gayrimeşru surette ba~ka bir a - yanına yaklaşan Hasan bıçağı Fa! 

Kaptan. makinist ve çarkçıların damla yaşamakta olduğundan şi _ manın muhtelif yerlerine sapla • 
terfi imtihanlarına Orıaköydekı kiıyet ederek barlitırılmasını iste- mış, sonra rakibi Necip Hasanı d~ 

Evvelki gün şehrimize gelmı~ o-, Yük.>ek Denız Ticareti mektebin . miştir. Dostu Nacip Hasanla bera-ıyaralamıştır. Fatma fazla kan zsY' 
lan Belgrat üniversitesı mımari j de başlanmıştır. Elliye yakın de - ber karakola celbedikn Fatma o - ettiğinden ölmüş. Nt-"Cip Hasanı" 
şubesi mensupları dün misafir . . . . · ı b ·· de ·ı · tir 

ONIVERSITE 

Yugoslav taleteleri dün 
ah" deleri gezd.ler 

t nızcı bu ımtıha"1ara giımışlerdir. rada kocasının teklıfil'i tekrar şid yarası on eş gun ıvı eşmıs · 
bulundukları Kız lisesinden saat 1 İ t.h ı · ·· .. . . . detle reddetmiştir. Bunun üzerine! Mahkeme karısını öldürdü.-n;n • m ı an ar cumartesı gunu bılırı- b-~ 

Bu yıl yumurta ihracatımız çok 9 da çıkarak Ayasof\·ayı, .3ultan - Hasana mahkeme~·e müracaat et - den dolayı Hasanı 22 sene hapse 
h d

. H" od • y b lecek ve t>\'l"ak Ankara\•a gönderi-
h l . lmişt' B" 1 h b dır kı memlekette herkesın hur-a ıne ge ır. ınaena ey u . . . .. . .. 
b .. ··k k kaı da h. b' rıyet ve masunıyetı uıerıne mus-uyu ma sat ·şısın ıç ır 

şahıs yoktur. Binaenaleyh kimden teni! temiz. ve .. norm~!. bir. idare 
gelirse gelsin milli birliği bozacak kur_mak husn":"ıyetı~ı suınıyetle -
her hangi bir hareket~ asla ve her re filet etmek ıznı kimseye verıl -
şeyden evvel milletçe müsaade e- memiştir ve verilmiyecektir. 

fazlalaşmıştır. İlk üç aylık ihra- a me ı, ıp romu. ere atanı · mesi bildirilmt~ ve taraflar kara- mahküm etmiş, ancak Fatnıanl11 
cat geçen yılın altı aylığına teka ve Çar~ıyı gezmişlerdır. Öğle ye-

1 "."ektır Kazananlar sınıflarında koldan ~ıkmı~lardır. Yolda gider - kocasını terk ,.e eve dönme tekli· 
bül etmektedir. Aııadoludan fazla' meğı Üniversite tarafından Bele - bırer derece terfı edeceklerdır. Iecken meyus koca b,rdenbire ö - fini reddedi · ağır tahtik mahiye· 

dilmiyecektir. A. N. KARACAN 

yumurta gelmesine rağmen ihra- diye lokantasında verilmiştir. Dost 1 -- - - -- nünden geçtiği bir bakkal dilkka - tinde kabul edilerek cezası rakibi• 
catın çokluğundan fiatler yüksek- memleket g.ençleri öğl~den sonra lar~dan bırile Boğazıçinde bir nına dalmış ve tezgahın üzerinde-ini yarala':'a ile beraber 7 sene 4 
Jiğini muhafaza etmektedirler. saat 15 te Şırketı Hayrıye vapur -1 gezıntı yapmışlardır. ki ekmek bıçağını kaparak dışarı ay ve 7 gun hapse ındırılmıştır. 
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- istiğfara lüzum yok bitiyo • tün gayzile oğlanın yüzüne geniş suratına, lanet olsun sana da, yedi bakayım ... Ali Bekir sana cayır ca- fiyetini ortada teşnlıı lazım _ 
rum ... Senin elın ,ayağın, boynun, şelaleli bir tükrük şarapneli sa - ceddine de Ali Bekir ... Meğerse yır yanıyorum... gelse Kalfanın pek zavallı haline 
yanağın benim için hep müsa,•idir. vurduktan sonra: kadından, güzelden hiç anlamıyor- Pervin bir yangından savrulan gülüp acıyacakların Ali Bekiri 
Çünkü sen yekpare, mücessem le- - Tuuu hayasız... Benim üze- muşsun... kıvılcımlar gibi beynine dökülen büsbütün masum görmelerine de 
tafetsin... rime bu yumurcak kızı sevmeğe Bu ham erık yenir yutulur mu? .. bu sözlerin tesirile nefret, hiddet ihtimal ~-oktu. Oğlan ;usunca kız 

Pervin sıkılgan, kü~ük bir te -ı ut~nma~ın m'.? .~ııa_hta~ ~orkmaz Benim üstüme a dostlar .. Benim üs- ve hayretinden kah morarıyor, kah !tekrar etti: 
b~s·ümle önüne bakar. Aii Bekir 

1 
Alı Bekır ... İlahı yerın dıbme gır.:. tüme .. (Pervine dönerek) tuh se- kızarıyor •. kiılı sararıyor, renkten - Söylesene Ali sen bu ananın 

b<n·nundaki tılsımın kuvvetim de- Bu kadın hokkabazın şeytanı gı- nin de arlanmaz yüzüne .. Yezıd a- renge gırıyordu. Kızcağız ruhayet anası yerındeki kadını se,•ıyor 
ne;,,ek fırsatı tşte bu fırsattır diye bi yükün içinden nasıl fışkırdı? .. şifte .. Seni Adnan Şem'i Paşanın dayanamadı, dimagının istizahkar mıydın? 
ya,·aş yavaş kıza vücud vücude Oraya ne vakit saklanmış? Ne küçük oğlu için ayrıdırlar ... Elıni sı ateşlerini gözlerinden saçarak Ali I Ali Bekir bır cevap kekelemek 
rampa eder. Kolunu boynuna atar .. maksatla?. Kalfa hanım çıldırmış cak sudan soğuk suya sokturmu- Bekire döndü. istedi. Fakat Kalfa daha en•el sö-
Genç carive sevildiğine memnun tnıydı?. Humma nöbetine mi tutul- yorlardı. Prensesler gibi yaşıyor- -Alı bana anlats;ma ... Bu kadın ze atılarak 
olduğunu anlatmak istemiyen bir m~ştu? O savurduğu saçmalar ne dun .. Ba~ına konan bu devlPti tep- ne demek istiyor? '.\lutlaka ya o 1 - E,·et se,·iyordu. Hala da se-
cocuk somurtf'anlığile önüne ba- ıdı? Pervin kendi kabahatini, bir t· D b b h . 

1 
çıldırmış olmalı ya ben .. Bu iki - viyor. Biribirımizin aşkı'1dan çıl-

0 d lık 1 il k ın.. ur 'll sana a çeye ıp er u-
kar.. Naz oldugu a~ikar bir iki u- e ·aıı ı e ucak kucağa tutul- . . · .. sinden hah değil. Çünkü 6 saçma-' dırıyoruz. Sen onun ıç.n geçici.. 

1 k . . zatıp da 1çerı zampara alman og-
fak sılkıntı ile gıiya oğlanın .;evda muş oma cınayetını unuttu. Tc>- . . k hb (Y"" • .. . At· !ara ne mana \'ereceği mi bllemi~ c>- Küçük eğlenceden ba J bir,?Cy 

1 b .. ··k . . retırım a e... uzunu yıne ı 
k.ucağından kurtulmak . isyanları run a uyu ana arasındaki bu 1şı- Bek. . k) b . · rum... değilsin ... O daima benımdır. Ben · · · . · . . ·ı · d ıre Çl,'Vırere enı a''arttın. 
g0.>terır . .. ramamdır ıkı ruh bırı- tı medık sev a muammasını anlı- K . . H . · 

1 
Ali Bekir bu suale aıu bır cevap daima onunum... Naf.le uğraşma 

b b .1 k . · ı d"kk t"l k 1 anıma gırdm. arap ettın .. Nası b 
ırine kaynıyacağı, ateş baruta do- ya ı me ıçın o anca ı a ı e a - . • . . uyduramadı. Çünkü Kalfanın 'öz- bizi iribirimizden avıramazsm .. 

k ğ b. d 1 k .. 1d.. I d. 1. d z ·allı k d k.. bıı derde ugradıgımı bılemıyc>- H d uraca ı ıı an a pa dır u ur ayı ın ıyor u. a\ a m o- !erinde işit~nlcri cinnetine hükmet- em e seninki gibı fahbece se-
~·ükim iki k pısı birden ard:na ka- pürmüş, adeta tımarhanelik olmuş rum ... Bu ettiğin vefasızlıkları. sa- tirecek garabetler vardı. Ali Bekir,

1 
vişmek degiL Biz Allahın emri, 

dar açılır, du\a !ara çarpar .. Kalfa barbar bağırıyordu: dakatsizlikleri görüyorum da yine ile mu~kd iddia;ı zihinlerin kıt- Peygamberıp kavlile btribırimizin 
hanını saç! r urp rmış, gözler dön- - Benim üstüme ha bu mıymm- bir türlü gönlümü senden alamı rn- bul edebilecegı bir mesele degı 'di. olacağız ... 
müş ağız çaıpılmış mitthi~ bir sev- tıyı, bu solucanı, bu cııncılız kızı rum ... Bana ne efsun okudun? Na- Fakat kadın büsbütün hak'" ve Hiıl:ı "üktıtta devam Men Aliye 
da sar'ası nöbctile ortaya fırlar. Bü- sevdin ha?. Tuuu mıdcne, tuuu sıl kızgın bliyüle.r yaptırdın söyle •yalancı mıydı? Hakkülaısaf key- kar~ı Pernn taşan bütun :nfialile: 

- Sliküt ikrardan gelır. Neye 
susuyorsun Ali? .. 

Ali Bekir - Kalfanın bu saç
malarına inanıyor mısın? Sözleri
nin hiç biıinde tekzibe değer bir 
nokta göremediğim için susuyo
rum... O çıldırmışa benziyor.. Se
nin de mi aklından zorun var ki 
böyle lakırdılara ehemmıyet veri
yorsun? .. 

Kalfa - Ya, soysuz Ali Bekir .. 
Harem kapısının önünde, parava
nanın içinde bana ilanı aşk et bu
rada da iitira zır. Durunuz ben 
şimdi s!zin fikr:nizin de terbiyenizi 
verd irtirim ... 

Bu tehdidinden sonra Kalfa ha
nım kanayan aşkının bütün hışmi
le odadan dısarı fırlar.. Ali Bekir 
de arkasından.. Oı~u uzun .kori
dorun bır ucunda yakalıyarak: 

- Nereye gidiyorsun Kalfa? ... 
- Rezaletinizi konağın içinde i-

lan ederek terbivenl7.J. verdirme-
ye ... 

Oğlan bunalan dıldadesinın kU" 
!ağına eğilerek· 

- Böyle bir delilik yaparsan 
Vallahi bir daha yfüüne bakmam ·· 

Kalfa ağhyarak: 
- Beni sevmedikten sonra neme 

lazım ... 
- Kim demiş onu? .. 
- İki dakika olmadı, şimdi sen 

söyledin ... 
- Bu sözüme inaııdın mı? 
- Niçin inanmıyacağım?.. . il 
- Pervinin yanında başka tur! 

söyliyebilir miy[m? Elbette ,e~· 
miyorurr dh·eceğim .. . 

sa- Na ' . Nafile yorulma .. 
na bir kere kandım harap oldt1!Tl·· 

. .. e.# 
Artık inanmam ... Sen Pervını 
vi~·orsun .. 

- Vallahi deg:l... . 
- Ah yükün içınden hepsini ctııı· 

!edim .. O döktüğün diller ne~·dı1 ·· 
İkinizi bıribirinizin kolları arasın· 
da bulmadım mı? ..,,, 

((.4.rka"1 1 



lıtDAM 

Barem üzerinde yeni 
tetkikler yapıldı 

• 
lsvicre 

' 

IŞAR~.!_LER 

Generalin tahrif 
ettiği hakikat 

Tan gazetesi dünkü başmakale • 
sinde General Kazını Karabekire 
söylettiği sözlerin memlekette u
yandırdığı heyecandan ütihar du
yuyordu: 

Sırp - Hırvat meselesi Von öyrat 
Maçek'in goriişmeler Merasimle 
hak ında beyanatı Vali oldu 

Ücretli memurlar hakkında 
geni hükümler mi verilecek? 
Ankara. 5 (İkdam) - Hükı'.lme -ımemuriyete bas olan istisnası dı -

tin, yeni barem kanunu projesi ü - şında kalan bütün memurluklar i-' 

tedbirler 
alıyor 

Askerlik kanununda 
deOisiklik yapıldı 

lerlnde bazı tetkik ve ilaveler yap çin tayin ve terfie ait hükümler Bern, 5 (R.R.) - Federal mec -
inak üzere projeyi geri aldığını ba tek prensip ve esasa bağlanmakta- !is harp zuhurunda ordunun tak

ber vermiştik. Proje, h!kimler ve dır. Yeni esasa göre yukarıki dere- viye edilebilmesi için mecburi as
ınuallirnler dahil, sübaylar ve aıı • ceye terfi için en az 4 sene bir de- kerlik yaş haddinin 48 den. 60 a 

. . çıkarılmasına kar&r vermıştrr. 
kert memurlar harıç olarak hazır· recede bulunmak ve bu kadar m\ld S hhi b k b 

1 1 
·m 

laıunaJıtadır. Sübaylar ve askeri det o derece maaşını fiilen almış di 1 ,__;eya kaeriş ahizs_e eptteer e _§ıtıs. -
ye <AAU.ar as me n ıs -

Dıemurla:r için ayni biikümleri ihti olmak §3l"ttır. Yüksek mektepten na edilen yaşları 20 ile 32 arasın • 
~· etmek üzere yeni bir proje ha • mezun olanlar için bu müddetin tiaki erkekler hususi bir tıbbi mu-

Zlrlanmııktadır. üç sene olarak teııbiti muvafık gö • ayeneye tabi tutulacaklardır. 
Esu olarak kabul @dilen on be' rülmiiştür. Bu müddeti ikmal et - Sililh. altına alınanların yerle • 

dereceden her birine tayin edile - meden üstün derecede bir memu ·, rini işgal etmek üzere genç kızla
lınmek için muayyen tabsil ve lci- riyete tayini icap edenler, müddet-\ la kadınl~r gönüllü yazılmağa da-
deın altla ber ha ]eri bitinciye kadar eski derece ma- vet edllıırişlerdır. 

b prtlan aranın . edilmakte a•larını alacaklardır. Neşredilen bir beyannamede 
azı lııtiıınalar da derpl§ e -. ·· ı d · lm ktedir 

. • yeni rojede, üzerindıı esaslı tet §OY e em e : 
dlr. Devlet memurluğuna ilk de P .. tli ı •Harp patlıyacak olurııa en mtıı-

• .. . kikler yapıldıktan sonra ucre . . .. • . 
fa girenlerden umumı müfettişlik, 1ar . . .._ ulması muvafık kaddes haz:ınernl2 olan burrıyet ve 

memur ıçın aon '~''-"''-'-' ak k kl . Ctimburriyaııeü dairesi meınurluJı: ,. li . ..,,.,..,,,umı.u..i anc er e erın ve 
1_ •• . . , fÖJ'Ülen büküm şudur: ucret vazı.- k dınla feda.it. lık "hıı.i 
_., buııust kalem müdurliiklerı, felere ı"lk alınacak memurlar, talı a :rımı:zın ar zı -

-Biz bu beyanatı ueşretınesey
dlk bu birlik manzarası ııörüfnıi • 
yecekti; Ge"'ral KJizun Karabe
kirin zamiri anl~ılıwyacaktı! 

Demek isti yer. Pıırlalı bir iddia 
değil mi? Memleketin bir parça • 

" Başvekil varılacak netayicin kendisine 

bağlı olmadığını, mesai birliğinden 

vazgeçmiyeceğimiz a n 1 a m ı ş t ı r » 

sına saldıran düşman hötün mille- Zagrep, o (.A.A.) - Vladmir 1 tin adalet zihniyetine itimadım var 
tin birleşerek kıyamına sebep ol- Mafchd, Havas ajansı muhabiri - dır. 
duğu. için ütihar d.u~arsa bizim d.e ne be.:ır,anatta bulunarak Başvekil Mat.check. demiştir ki: Başve -

o düşmana elbet minnettar olma- Tsve.tko.viç ile yapmış olduğ•ı gö - kil varılacak netayicin kendisine 
ınız lazımdır! r~etiıı. müsait bir hava için - bağlı olmadığını ne benim ne de 

Bu mantık, Generalin intişar e- de başlamış olduğunu. ve bu görüş- kendisinin Sırp milletinin hakiki 
den beyanatındaki mantığa uygun meler paskalya tatilinden sonra mümessilleri ile yani muhalifler 

ve münasiptir. İstanbul mo'busu- devamı ıı:dileceğini söylemiştir. de dahil olduğu halde bütün haki -
ntın memleketi heyecana ve yerin- Mumıri'll!yh, ijAveteıı demiştir ki mümessillerle mesai biı1iğin -
de bir infiale düşüren sözleri için· ki· den vazgeçmiyeceğirnizi anlamış • 
de en mühim iddia şudlır. · 

_ On beş sene sustuk, aleyhi • Bu görüşmelerin ne ~uretle hi - tır. 
mize öylenen sözlere cevap vere- tamaı ereceğini bilmem, fakat iyi Hatırlardadır ki, Matcheck ile 
medik. başramıştır ve ümidvanm .. Her - Hırvatlar, meselenin esası hakkın 

Hayır, bu söz doğru değil& Al- hald'e" H1'l"Vatlar, l?.irriyet ve mü - da hükı'.lmetle müzakereden evvel 
Cı Selle evvel General Kazım Ka - savat. istemektedirler ve bu nokta- demokratik bir esasa istinaden ye
rahekir, aleyhine vaki olan iddia- da asla feragatte bulunmıyacak - ni hafi intihabat yapılmasını iste -
lara günlerce cevap verdi. Bu ce- !ardır. Görüşmelerden sonra sözü- mektedirler. Şimdiki müzakereler 
vapları teksir ederek bütün İstan- nü s~~liyecek olan Naibi hükı'.lme- usul meselelerine mütealliktir. 
bul gazetelerine gönderdi; gazete-
ler, hiçbir kelimesini değiştirmek
sizin onları neşrettiler. Ancak Ge
neralin cevapları bir gün kesili -
verdi. Fakat bilir mhiniz niçin? 
General Karabekir memleketin 

İki tayyare 
çarpıştı 

Sovyet M Mançu
ko hududunda 

Moravya ve Bohemya 
Valisi olan Nöyrat bir 

nutuk söyledi 
Prag, 5 (A. A.) - Almanyanın 

Bohemya ve Moravya wnuıni va
lisi Von Neurat bugün Prag şa -
tosunda :resmen umı.nnt valilik va
zifesini üzerine almıştır. 

Bu münasebetle söylediği nu • 
tukta Yon Neurath demiştir kiı 

Bugün tarihin mühim bir ha • 
disesi vuku buluyor. Q. hadise ki 
bundan bin sene evvel kral Wen
zel tahakkuk ettirmeğe çalışmış 

ve bilahare Habsburglar da ba -
şarmağa muvaffak olamamışlar -
dır. Fakat Hitler bunu iki milletin 
nefine olarak tahakkuk ettirmiş -
tir. Bu hadise iki milletin nef'ine 
olduğu kadar Avrupa vıı hatta bü
tün dünya sulhünün de nef'inedir. 
Gerek benim vazifem gerek arka
daşlarımın vazifesi Boheıuya ve 
Moravyaya büyük Almanyanın 

çerçevesi içinde saadet Vl! refahı 

temin etmektir. Çek milletinin be
nim ve kendisinin karşılıklı vazi
felerimizi idrak edeceğini ve ha
lisane bir teşriki mesai ile ağır va-

ı lilik yeti kurtarabilir.• harici siyasetine taallilk eden me -
?nütercimlikler, elçilik er, va • sil derecelerine ve diğer vasıfları- selelerde bilir bilmez, sağını solu-

ler ve hukuk müşavirli~lerine ta~ na göre, girebilecekleri maaşlı nıe nu düşünmeden bazı iddialar scr-
:Fin ohmacaklar, projenın husu murluk derecesinin ancak bir üst KÜÇÜK HABERLER dediyordu. Bunların neşri harici 
bir maddesinde yazılı kayıtlara ta- derecesine ait maaş tutariyle tayin siyasetimizi müteessir edecekti. 

4 kişi öldü tayyare
ler de yandı 

zifemi kolay !aştıracağım bütün 
Japonlarla Sovyetler kalbimle temenni ederim. Alman

lar ile Çeklerin teşriki mesaisi kar 
arasında ça pışmalar şılıklı itimada istinat edeoektir. 

hi tutulmaksızın kadrodaki derece' o.tunabilecekler ve bunların terfi - * Macaristan ile Slovakya ara- Gazeteler kendisine bu kısmı neş- Br:aintree • Amerika • 5• (A. 

maaşı ile bu memuriyetlere tayin Jeri de maaşlı memurların terfile- sındaki yeni hududu tesbit eden redemiycceklerini bildirdiler ve A.) - İki· deniz tayyaresi, bin met

edileblleceklerdir. rinin hükümlerine tab" olacaktır. itiliif, dün öğle zamanı imza e _ general de cevaplarını kesti. 1 r:. Y~_eklikte çarpışarak ~~: 

Müteakiben Bohemya ve Mo -Tokyo, 5 (A.A.) - Domei ajan-
ravya devlet reisi Hacha Von 

sının Harbinden öğrendiğine göre . Neurath'ı ziyaret etmiş ve Von 

Yeni projenin bu gibi bir kaç : proje jzerinde tetkikler etmektedir. dilmiştir. İtiliif bu ayın 7 sinde Hakikat hudur ve generalin be- duşmuştür. Bu tayyarelerın ıç 

~lovakyanın terkettiği arazi Ma- 1 yana tında bu hakikat te diğer ha- de bulunan dört kişi ölmüştür. Her 

son günlerde kuvvetli Sovyet müf- N.eurath da derhal bu ziyareti iade 
rezeleri Mançukonun garp hudut- eylemiştir. 

Karpatlar Ukranyasının Roman
yaya ilhakı haberi tekzib ediliyor 

kikatlerin a·kıbetı"ne ugr· amı•tır iki ta""'are de tonaı·ı ve siliihları ar kıt'aları tarafından işgal edil- • · v•.r 

1 K D A M C 1 gizliı tutulan • Wasp• tayyare ge -diği zaman mer'iyete girecektir. * FraMız Hava Nazırı Guy la 
Chaınbre, yanında İngiliz Ha-va 

Nazırı Kingsley Wood olduğu hal-

de, Ba:şvekfilet dairesinde Çem • 
berlayni ziyaret etmiştir. 

Fran~a ltalyan cem-, 
beri icindemi kalıyor 

' 

misinin denize indirme merasimi
ne işti'rnk eden altı tayyarelik bir 
grupa• mensup idi. 

Kaza'lede tayyarelerden biri bir 
eVİn üsrnne düşmüş ve ev yan -
mıştir: Diğeri bir çiftlik civarında 
yere düşmüştür. 

!arını Liuçia civarında birkaç defa 

geçerek Mançuko hudut postaları

na ateş etmişlerdir. 

Yüz kadar Sovyet askerinden 

mürekkep bir müfreze topçunun 

himayesinde dün ayni hudut kara
Jı:oJuna taarruz etmiştir. Birkaç 

,saat süren müsademeden sonra 
Sovyet müfrezesi geri atılmıştır. 

Fransa C~mhurreisliği 
• • 

seçımı 

Japon askerleri bir çarpışına es-

Bükreş, 5 (A.A.) - Rador ajan- J !ar altı Ukranyasının Romanyaya * Clare Luncb, bir ki§ilik hafif 
11 bildiriyor: Budapeşteden gelen ı ilhakı için hemen derhal mü.ı:a • bir tayyare ile Amerika kıt'asmı 

haberlere göre, Voloşin, Zağ - kerelere başlanmasını da talep ey- merhalesiz geçme rekorunu Jnr - Fransa çember Londra mu"zakereler·ı nasında üç .ki§i kaybetmişlerdir. rar vermeleri üzerine öğleden son 
repte beyanatta bnluruırak Kar • !emiştir. Filhakika, Romanya ha - mıştır. içinde mi kalıyor 1 ra yapılacak olan Reisicümhur in -

patlar altı Ukranyası hükıimeti riciye nezareti dosyalarında bu Mumaileyh Burbank - Kalifor- Londra, 5 (A.A.) - İyi malfunat (B<L§ tarafı ı iııci sayfada) Fransı.., . Romen tihabında dört namzet ortays çık 

(Baş tarafı 1 inci sayfada)· 

Versalilles, 5 ( A.A.) - Sosyalist 
!erin Leon Blum kabinesinde Na • 
na Nazırı olan Albert Bedouce 
naıın:etliğini koymağa karar ver -
meleri ve komünistlerin ayandltn 
ve kömünist partjsi rf'isı Marcel 
Cachın'ın lehinde rey vermeğe ka-

rmi matile memleketin Roman • meseleye ait müteaddit telgraflar• niya • ile Ruzvelt • Field arasın -
1 

· · h fil, İta! ... 
1 

kt 
almakta o an sıyası me a - Gd<ı;eill'"ler, İngiltere tarafından mış o aca ır. 

Yaya ilhakını talep etın.İ§ olmasını 'dan. başka, bizzat Voloşinin imza- daki mesafeyi 23 saat 26 dakikada İ k ·ı t' t 't'l"f s ı h ti! · ·· t 1 v ı · tfedil ya ile spanyanın Cebelüttarı ı e meı:kıaıiı ve şaı:ki Avı.upada giri _ ıcare ı ı a ı o cena par erı mus esna o -yalanlamııtır. o oşıne a en sını ve Karpatlaraltı hükumetinin katettikten sonra saat 18.07 de .. k b" har ket mak üzere bütün parti!er Lebrun'e 
bu beyanata göre, kendil!i, Roman- resmi mülırüJlü havi bir deklaras- - Greenwich saati • karaya innıi§- Riff'e karşı muştere ır e şilrniı; oi:ın yeni teahhütler hakkın Belgrad, 5 (A.A.) - Fransa ile rey vereceklerdir. Mumaileyhin in 
Yadan, Macar otoritelerinin gel - k dı l6/3 39 icra etmeleri: imkanının bu sabah- da nwhielif fikirler dermeyan et - y 

1 nı-'ne kadar nizamı muhafaza yon da bulunma ta r. /9 tir. . . . . .. - ı.ıerlirler ugos avya arasında yeni ticaret tibabına kat'i nazariyle bakılmak--= t "h" . bu d klaras d İs ki kabıne ıçtımamda muzakere e me . . . kd" .. b t·ı .,,, t ~--için .. darı ını taşıyan e yon a * veç sanayicilerinden mü - ıtil&flarının a ı munase e ı e .. , auu. ıu:ı~-=-';1..:1,~kkat polis mu a- Voloşin, ordunun müdahalesinden rekkep bir heyet, Hudson'un ziya- dilmiş olduğunu beyan etmekte • Blmlizıı başka Avrupanın cenıı- caret ve Sanayi Nazırı Tomitch, 
~...,.~ baş'"" emı k · ..... l K J"" dirler. bu şadnslnde bll> emniyet sistemi ~iyettar Romanya mahfe~ ....., m e etin ,.,.a aro un retini müteakip, İsveçle İngiltere . beyanatta bulunarak son seneler· B k"J" kk" " 

leri, bu beyanatın sıhhatinden- yüksek idaresindeki büyük Ro - arasındaki ticari mübadelelerin İtalyan kıtaatının son zamanlar- vüc,..., getirilmesi meseı.esmıd~ de iki me.ıİıleket arasındaki iktısa· aşve l ın teşe uru 
da İspanyada karaya çıkarılması Terakkiyatın bu sahada Polonya ı-f(lphe etmektedir. Zira, Voloşin, manyaya iihakı şartlarını teshil inkişafı için müzakerelere giriş - . 

1 
B 'd 

1 
. . di münasebetlerin mazhar olmuş 

Yalruz ordumin müdahalesini i.s • için müzakerelere başlanmasını• mek üzere Londraya gidecektir. ?'eselesıy e urgo~ an gale enhinve ''1e- t~kuk ett;,:-ilmış ol~n terak- olduğu inkişafı ve bilhassa Yugos Doktor Refik Saydam yeniden Baş 
te ki k im f k t K t d a!e k ed" Ispanya ıle kommıntern ey - kHeı- mecesinde olmod1gı zanne-ıne e a aınış, a a arpa - a t P etme t ır. * Vaşington meb'usan meclisi- lavvanın Fransaya yapmakta ol - vekiilete intihapları dolayısile yur-

Ankara, 5 (A.A.) - Başvekil 

Amerika bitaraflık 
kanunu projeleri 

deki misaka imzalarını koymuş dilm~r. J 

nin nakit işleri encümeni, iki mil- duğu ihracatın eksiltilmesi netayi-
lık . kr · devletler arasında askeri bir itti - Henderso11 Be1'1ine 'Yar dolar ıst az seramyesnın cini hatırlattıktan sonra 10 Şubat 

fak akdine imale etmek için ~ - dönüyor 
ve doları devalüasyona tabi tuta • tarihinde yapılmış olan istilatlann 
bilmek bahsinde Reisicümhura ait neral Frankomın tazyik edilmiş ol , --~-a. 5 (A.A.) _ Neville Hen 

~ mütekabil ticari mübadelelerin salahiyetlerin iki sene müddetle duğuna ~ir olan haberler de mÜ' ders- btr kaç gu··ne kadar vazife-
~ temin edecegini söylemiştir. uzatılması hakkındaki kanun pro- zakere mevzuu teşkil etmiştir. si b~a dönecektir. ---o-

jesini tasvip etmiştir. Bu kanun İngiltere mehafı1iı, Cebeliittarıka Hatl:i!l:ı<rzırdaki müşkül ahval için 
projesi ile, Reisicü.mhura, istediği . . . . . 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bitaraf- metin tezini takviye etmiştir. .. .. . karş1 bir hareket ıcr:ı.sı ihtımalını de Sl!filrlıı Berlinde bulunmasının 
kadar guınuş para basmak ve yem . dildi"· · • hf ıı hk kanununun tadilini tetkik ede· Encümenin herhalde müzakere- k 1 ·· ·· .. d" · jMussolininin: •İtalya, Akdenızd elzem adde gı sıyası ma e er 

Franko, eski lspanyol 
taahhütlerini feshetti 

çı arı an gumuşu unya pıyasası . 

dun her tarafından almakta bulun 

dukları tebrik telgraf ve mektup 

!arına ayrı ayrı cevap vermek im

kansızlığı dolayısi!e hakkında gös 

terilmekte olan hislere karşı teşek 

kürlerini ib!ağa Anadolu 

tavsit buyurmuşlardır. 

Ajansını 

eek olan Hariciye encümeni bugün !erin kısa kesilmesi ve kongrenin fiatından yüksek fiatlerle satın aJ.. mahpUB kalmak i.stemiyor.• Sure - de s~ektedir. Burgos, 5 (A.A.) - Hükfunet, 

ilk lçtimaım akdedece:k.tir. Müza- kararını bildirmekte istical et?ne- mak salahiyetleri de verilmekte- tindeki esrarengiz sözleri üzerine Bu mahfellerde beyan edlldiği- eski idare zamamnda İspanyanın 
kereler aleni olacaktır. Encümen si hususlarında ittifa.lt edeaeği nazarı dikkate almışlardır. ne gjire sefirin Beriin'e avdeti kıl- giriştiği bütün taahhütleri feshet- Kaunas, 5 (A.A.) - Bugün par-
hir çok zevatı ve bi.l.haıısa. sulh re- tahmin edilmektedir. Çünkü: dir. İ . !iği t k'l"t . • :ti d~ atik- bir şekilde tar~ miştir. ı.amentoda okunan hilkfımet be • 

Litvanya hükOmetinin 
beyannamesi 

miyetleri azası ile harici aiyaseili! ı - Cash And Carry -Peşin veri- * • svıçre genç eş 1 
a ı, YU<JOSlavyanln vazıyeti . . İn . . . . <k> * •yannamesinde ezcümle ;ıöyle de -

aliil<adar bazı grupları dinliyecek- niz ve naklediniz- dd ' 1 M - bilhassa Nasyonal - Sosyalıst pro- Londra, 5 (A.A.) - İyi haber a- etli.im~ olan gilız sıyasetinde Kanada, nilinektedir: 
tir. yısta hükfımden s:~ o;~aktır~ pagandası ile m. ücad_ele etmek ?ze: lan mahfellerde kaydedildiğine gil ğişikl!l!t &laca.ğına daiT .şü~he uyan 1 Ottawa, .. 5 (~) 

Sö 1 "ğ" ·· . . re bir merkezı faaliyet komıtesıl • dn-aıa:k' ım:hlyette değildır. Burgos hultiımetını tanımıştır. Litvanya büyük devlet arasın • 
Y endı ı.ne gore nazı emper • 2. - Avrupada muhtemel bır re italyan.ın Arnavutluga karşı da yapılacak her türlü çarpışma -

Yalizm~ taraiından tahdit edilen harp tehlikesi, Amerikayı nazik bir teşkil etmiştir. . .

1

muhtemel bir hareketi Akdenizn' ]ardan uzak kalaca!rt11. Memel'in 
bütün m111etlerin ittihadı lehinde- vaziyete sokmaktadır: Bitaraflık * Romanya'nın Londra elçısı, Q , uh f der ( 1 Almanyaya terki dolayısile çıkan 
iti. . if . b "trnek .. Bük Statu uo ram m a azıı.sını - ,. İ Ü 

Ruzvelt'in esaslı tezine Çember kanununun harp esnasında tadili· vaz esı aşına gı uzere • . . . . S l y AS 1 KAR K A T R yeni meseleler ancak millet kat'! 
layn'in 1§

0 

tiraki encümen azasından nin tarafeynden bir! tarafından reş'ten hareket etmiştir. Elçi, Ro- piş eden 16/4/38 tanhli İngıliz - 1-
surette müttahid olduğu takdirde bir kısmının nolrtai nazarlarını de ıhasmane bir jest mahiyetinde te - manya'nın askeri ve ~ısadi vazİ· talyan itilaflarını İptal edecek ma- halledilebilir. Litvanya kuvvetleri 

ii§tirmesine saik olmuş ve hilldl - lakki edilmesi ihtimali vard1r. yeti hakkında Londra'yı tenvir e- hiyettedir. icap ettiği takdirde memlüeti mü 

decektir. Neticenin Yugoslavyanın tarzı dafaa etmeğe hazırdır. Hükumet 

Fransız B 1 t. ,. Kudüste e . h4diseler * Polonya Hariciye müsteşarı haretetine bağlı buhındu-ğu iyi ha ~ bütün memleketlerle iyi münase. 
U gar ıcare ı Y nı Ezembek, Fransız sefin Noel ile ber alan İngiliz mah!eller:in .;~ ~:~·z.ru,· betler idame etmeğe çalışacaktır. 

Sofya, 5 (A.A.) - Saliihiyetdar . Kudüs, 
4 .<A:A·>. - Müzenin~· Macar elçisi de Bory'yi kabul et - söylenmektedir. Bu. hususta tee-y - :~lI ·, ı;fı.1 1 ,,,j,, ıl. ~mt'İt;.it/6•' 1 

nıaMellerin bildfrdiğine göre 10 gılız Drrektoru Cliffe evının cıva- miştir. yüd etmeyen bazı şa~ar dolaş • •Wl' jJ 
. . . . . 1 rında bır kurşunla ağır surette ya . 

"ril'ısanda Fılıbe sergısındeki Fran • al tı Aske • " 1. d hal * Fransa ile İsveç arasında bu maktadır. Verilen haberlere göre r anmış r. rı va ı er at 
sız pavyonunu açmak üzere Saf • ı rapları sokaklarda dolaşmaktan sene muteber obnak üzere bir ti- 'l'rentino'da. müşahade edilen as -

Yaya gelecek olan sabık Fransız me?H'tmiş ve eski mahallelerdeki caret anlaşması imza edilmiştir. keri hareketler Yugeslavyanm kor 

'ricaret Nazın, Fransız - Bulgar Arap dükkanlarını bir kaçı müs - * 'fiso ve Durkauski, yanların - kutulmasını ve bitaraflığının te -
ticareti ile alil.kadar ır.üzakereler - tesna olmak üzere lliimileıı kapat· da Slovakyanın ilk Berlin elçisi minini istihdaf etmekteclir. 

de bulunmak niyetindedir. mıştır. Cernak olduğu halde, bugün Ber - Diğer cihetten alınan haberlere 
line gideceklerdir. ı 

. göre İtalya, Almanyaya karşı o sa 
Yeni Arnavutluk Veliahfi Göbels Kahırede * Paris baş piskoposu Kardinal bile Yugoslavyaya tamamiyetinin 
. . . .. Kahire, 5 (A.A.) _ Tayyare ile Verdier, önümüzdeki H~ziran_ ayın !garantisini teklif etmekte ve bu-

'rıran, 5 (AA.) - Bır velıaht dun Rados'tan Kahireye gelen Goeb - da Polonya ve Lıtvanya ya gıtmek . A tl k .. d y 
· . . . . na mukabil rnavu u ışın e u Yaya gelmiştır. Bu mes'ut hadıse beis, Helipolis'de karaya inmiştir, arzusun\· ızhar etmıştır. Kardınal . . 

· . y p . c. goslavvamn bıtaraf kalmasını ıs- Fransızca 101 pare top atılmak suretile ilan Mun1aileyh Mısırda 24 saat kala - bılhassa arşova, oznan "e ı a- " . Gt'lngoıre'd•n 
edilmiştiı-. caktır. ovie'vi zij'.aret edecektir. temektedır. 

Heryo'nun rüyası 
RılslcQmhur seçimi 

milnaıebetlle 

Fransız Hava Nazırı 
Londra, 5 (A.A,) - Fransa Ha

va Nazırı Guy Lachamhre bu sa
bah tayyare ile Londradan Fran • 
saya hareket etmiştir. 

Bulgar Konsolosu geldi 
İ•tanbul, 5 (A.A.) - Yeni Bul -

gar general konsolosu Bi.serof ci;in 

Atinadan İstanbula gelmiş ve Ga
lata rıhtımında sefaret ve konso • 
losluk erkanile Bulgar kononi.ı ta 
rafından karşılanmıştır. 
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UD'A ' . lllDAM .- ..-ı• 

ŞÜPHE VE EVHAM 
Yazan: SJyfettin Orhan ÇAADAŞ 

Yurttan Haberler 
T rakyada kültür ve 

su işleri faaliyeti 
Sök ede 

köy işleri 

&it!i~ 
Birbirlerile iyi geçin mi· 

Zonguldaktan, onun için &eli· boya gibi ışıklar akı.yor, renkler 
yordu. Büyöık: bir heyecan içinde değişiyordu. Fakat; o, bütün bun· 
idi. Kalbinin boşluklarında ıevlnç, lan, bir karpostah seyrederken 
bir kuş gibi bazan süzülüyor. ikinci plina bırakılmış jeyler gibi 
bazan kanadı kırılarak muva • cansu buluyordu. Onun için. bu 

yen yıldızlar kimlerdir? 
zenesinl kaybediyordu. İçinde böy- manzara içinde, yaşıyan yalnız Bir çok ger l e rde beşer 
le saniyede bir belirip silinen nl!§'e Neeli idi. 
uçuverdiği zamanlar, o boşlukların, Birdenbire doğruldu. Gözleri, J h l • k. l/ı l 
birer evham bulutile karardığını bahçenin bir köşesinde dolaşan bir uers ane l o u ar açı ıgor 

Çol ışm ol ar iyi 
neticeler veriyor 

Niçin birbirlerine kin bağlamış 
düşman olmuşlardır? 

hissediyordu. 1 erkeğin karaltısmı fBTkeder gibi Edirne 5 fk .. • ., . , Söke (İKDAM) - Kaza • 
Necdet, sevgil.Wn.i, dört ııenedir oldu. Bir anda ayap kalktı. Fakat ' ( dam) - Koy egı· ·ı dershaneli okiıllar da bu sene b!· mız kaymakamı, yeni kanun 

. . . . men okul ve kursunda mezv.n olan , . l1z in d .. görmemıştL Kendusne, Neclidan bu hareket, kafo.su1d.a ayaklanan 
1 

la k.. .. tecek ve Babaeski de de ikı senede er e ort yd vazife ı:ör • 
haber vereni yoktu. Necla, vaktile şüphelerinden daha bati olmuştu. ~r 'lh oy oğretmen ve okullanna [bitirilmek üzere bir orta okul inşa mek üzere seçilen muhtarlan 
sık sık gönderdiği mektuplarda, Gördüğü adam, artık bahçeden çık· 0 an tlyacını karşılamakta olan edilecektir. merkezde bir toplantıya ça -
1stanbuldaki yaşayışını yazıyor; ~1!· ince toprak yolda, aşağı doğru, Tr~kya~a, blr yandım da, tam teş- ğırmıştır. Bu içtimada kay • ! 
günlerini, saatlerini dolduran en önurı,ıien geçmiş gidiyordu. kil.atlı ilk ve orta okullann kurul- Su ve artezyen işi makam köy işleri ve muame-
küçük meşgalelerini kendisine bil- Şuurunu kaybetmiş bir halde, masına .. devam edilmektedir. Su ve artezyen iş; , Trakyamn litı hakkında muhtarlara kon-
diriyordu. İşte Necdet, bu birlbiri o tarafa, o adama doğru koşmağa Bu c~leden olm~ üzere bu büyük işleri arasındadır. Artez· ferans vermiş, izahatta bu • 
ardına dizilen satırların ahengin- başladı. Bir lahzada nefes nefese sene Lüleburgazda hır orta oku nl Tr k . . lunrnuştur. 
den onu takip etmiş ve Adeta onun- şüphele·.,.ıği adamın arkasına gel~ lun kurulması kı>rarla,,tırılınıştır 1 yedırerU a yiayı gıttikçe sarmak· Kaza dabilindeld köylerde 

· ti. F ka . Ok 
1 

b' . , ta . mum toplantılarını yap • kalkın ta h 1 
la yanyana yaşamıştı. Satırlardan mış a t, şımdi ne yapacaktı? u ınasının yapılması !çın mu • . . ma m ız a yiirümek· 
kelimelere kadar kiı.lı gülen, kah Ona; ne soracak, ve nişanlısı hak· hallinde kurulan cemiyet veriml: · mış olan Trakya vilayetlennın U· tedir. Geçen sene 69527 lira 
ağlıyan sevgilisinin hayali; ona, hiç kında, ne elde edebilecekti? Böyle bir tarzda çalışmaktadır. mum! Meclisleri bu maksatJa büt- olan köy bütçeleri tutarı bu ' 
bir şüphe telkin etmemişti. düşünürken, adamın, yüıksek sesle; Ayrıca Kırklareli Umumi Mec- çelerine tahsisat koymuşlardır. Ma sene 88510 liraya yükselmiştir. 

Necdet, Necla ile nişanlanmağa - Kahbe kadın! !isi de para yardımında bulunma- ı halli belediyelerin de Nisan bütçe- Bu sene yapdacak işler a • 
karar vermişti. Fakat; onu hasta e- Diye söylendiğini işitti. Artık, ğa karar vermiştir. lerlne yapacakları yardım parala· rasmda Akköy nahiyesi mer· 
decek kadar içinde y~ıyan evham- bu kabil kıskançlık ve şüphelerin Bunlardan başka Çorlu, Malka- riyle artezyen takımları tamam • kezinde beş · der1aneli bir 
!arı, bu mes'ut tasavvurunu bugü- sahibi olan bir insan için, bu malti- ra, Vize merkezlerindeki beşer lıanacakt!r. mektep te bulunmaktadır. 1 
ne kadar tehir ettirmişti. Böyle dü· mat kafi idi. cKahbe• kelimesinin Balat, Özbaşı, Azap köylerin· 
şünerek; etrafında toplanan bütün fena ihti- de yeniden birer mektep inşa 

- Ah, derdi, ne olux şu !kara dü- mailer, zihninde ayaklandL Ne ya- M • M l k edilecektir. Dört köyde köy 
şüncelerden kurtularak onunla pacak, nereye gideceğini bilmiyor- er f n OS em e et konağı kurulacak Kemer kö· 
mes'ut olabilsem. du. Köşkü gerisinde bırakarak ve yünde bir aşını istasyonu ya. 

Necdet; Neclaya itimad edebilir· sanki önünde yürüyen ada1llltaklp rabrı·kası G l pılacaktır. Söke Kemeri kö. 
di. Fakat elinde olmıyan bir kuv· ediyormuş gibi arkasından yürü· ,.. ı e n c, ı• ğ ı• yü, nllmune köyü ittihaz e • 
vet onu evhamlarından ayıramı- meğe devam etti. Güneşin son a- dilmlştlr. Burada modem bir 
yordu. Bir gün. bir mektubunda bi klsleri, gözlerinde, bütün ruhunun l köy konağı yapdmaktadır. 
le şöyle demişti : ifadesi olan iki damla yaşı parla· ca ışıyor ve spor Yakında Aydın valisinin 

•Sana bütün itimadlanmı vere- tırken, artık siyah bir gölge halin- 1 huzurlle resmi küşadı yapı • 
hllirim. Yalnız benim evhamları • de kalan eve, dönüp bakmak bile lacaktır. Köylerdeki evlerin 

VİRGiNİA BRUCE, JEAN GRAWFORD'u hiç ıemves. NORM.' 
SHEARER, MARİON DAVİES'ten nefret eder. MAE WEST ile 
yanında MARLİN'in sözilnli ettir mez. 

Vir11inia Brac• , Norma SINar., 

Hollvut, dedikoduları ile tanın • 
mış bir çok kavgalara geçimsizlik· 
!ere sahne olmuş bir sinema şeh
ridir- Bir çok boşanmalar, aşk vak· 
aları hatta büyük rezaletler ora • 
da patlak verir. Ve nihayet bunla· mıaffet.Zira,benonlarmelindee· is_t~medi. .Fakat; dişlerini sıkarak, Senede 1,200,000 'Kayak sporu ve kı r etrafında çevrilmekte olan 

sir gibiyim.• nıçın temız sevgisine mukabil hiç- çit duvarlar kaldırılmakta, 
bir günahı olmadığı halde bu ada- yerlerine taş duvttlar yapd • 

• rın serpintileri kulağımıza kadar 
gelir. 

Rıhtıma çıktı. Bir otele gidip eş· letsizliği yaptığı için, Allaha is. kilo iplik yapılıyo r koşu ları yap ılıyor maktadır. yalarını bıraktı. İlk işi; onu, Necla- yan etmeğe yeltenerek başını göğe Köy katiplerinin maaşları Holivuttaki yıldızlar ayni za • 
yı görmek olacaktı. Son gönderdi· ı kaldırdı. İşte o vakit, gözlerine i- Bursa (İkdam) - En modern te Kastamonu (İkdam) - Son yıl- bankaya yatırılmakta, her ay manda geçimsizlikleri ile de meş· 
ği mektupta sevgilisine geleceğini nanamadı. ~~la; orada, bir pen- sisata malik olan ve memleketi • !arda vilayetimizde spor hareket- muntazam paralarını almak • hurdurlar. İçlerinden nefret eden 
haber verrr:~~iştl. Buna .en büyilk,ıcerede ~endısıne b~~~ord:1' De- m~.zin kamgarn ipliği iht1.racının !eri ve . spor. nevileri inkişaf et. tadırlar. Köy işleri tam bir yilzyüze gelmekten dalma kaçınan 
yahut en kuçuk sebep yıne o kuv- mek koşklerini degıştırmışlerdi. muhlm kısmını karşılamıya baş • mektechr. Bilhassa çevresi daima intizam ifoinde yilrlinıektedir. kavgalı olanlan da eksik değildir. 
vet; içinde yaşıyan o •gizli ses• dl.! N~et, boş yere ondan şüphelen- lıyan Merinos fabrlkllFI (2100) işçi karlarla örtülü bulunan Kastamo· Aşağıda bir takım şahsi sebep • 
Sık adımlarla şehrin yolları~ mıştı. Herşeyi bir an için unuttu. ile durmadan çalrşmaktadır. Bur· nuda kayak sporları daha şimdi - Trabzon Halkevinin !er. kıskançlıklarla biriblrine dilş· 

nı geçtı. Caddelerde kafasını dol· B_'.1° .~nda, kalbi, biraz evvel düşün- sa'da iki bin yüz aileyi geçindiren den sevilmiş ve tutulmuş bir spor faaliyeti '."an olan yıldızlardan bazılarının 
duran cnlçinc ler, cacaba. 1ar ka· d~~ saadet !°isalinin yüzlerce bu müessesenin senı,ıik verimi şubesi olmuştur. Beden terbiyesi ısimlerlnl veriyoruz: 

o kan ve arkası gelmiyen bir mıslı daha .mesut anlar yaşamağa (1.200.000) kilo kadar yün ipliği • Genel Direktörlüğü bu sene bir Trabzon, (İkdam) - Trabzon Virginla Bruce, Joan Crawford-
k .. ıa.balık vardı. Ruhunda daima başlıyarak çarpıyordu. dir. Merinos fabrikasında başta Me mikdar kayak malzemesı·yıe dağ Halkevi müze ve sergi kolu her t d ğ ha h an nefret eder. Çünkü Joan Craw 

e ışen ller; ona, etrafım unut- rinos yünü olmak u··zere yerli yun·· • sı<nnak evi inşaı için 4000 lira ka- afta köylere seyahatler tertip et- f 

tu d Ç k k 1 
.,. ord onun !lk filınler1nden bazıla • 

ıundruyor u. ol ere; sağından, so- p OL S !erimizin her cinsi, tiftik ve keçi dar para göndermiş, ev için 5000 mekte ve tetkikler yapmaktadır. an geçen erle çarpıştı. Bazan r d h .. . Bilhassa eski kıyafetlere ait elbl. rınıı güldUğUnü, alay ettiğini duy· 
asabı ba a k k k Bı"r ceset bulundu kılı da dahil her cins yünıü men • ıra a a gonderııeceğ• haber aıın muştur ve o zamadandanberi se • , z n or a VP. şuursuzca . .d • . . mı tır seler toplanmaktadır. Bu antika eş vim 
yürüyor, etrafını unutu ordu. Bir .. . . sucat ıptı aı maddesınden ıplik ş · . 1 H ll yıldızı affedememektedlr. 
an evvel sevgilisine kavuyşmak ı·çın· Dun Sütlıcede denizde bir er • yapılabilmektedir. .Aynca bölge hesabına da bir ytea ar alkevinde bir sergi halinde Joan Crııwford ise Norma She • 

k k dl b ı F kd k k iz şhlr edilecektir. çırpınıyor, fakat meçhul bir el; e _cese . u ~nmuştur. Yap_ılan a~rikanın lma_Iatı günden gü •. m'. ar aya ma emesi getiril· arer'den nefret etmektedir. Çünkil 
sanki, ayaklarım blriblri.ıe dolaş· t~~ikat netıcesınde bunun yırml ne pıyasada takdir edilmekte, tekılmıştlr. Bu sene yapılan kayak spor bir zamanlar Norma Shearer 

0
• 

tırıyor, kafaısnı karanlıklar bürü· gun ~adar evvel ayni yerden deni- nik bakımdan çalı.şma kabiliye • lan muhitte büyük bir alQka uyan· Giresunda çocuk ( sirgeme nun müteveffa kocası lrving Thal 
yordu. ze _duşen elektrik fabtikası ame • ti inkişaf etmekte ve randımanı cı_ırrnıştır. Ancak kayak malzeme· kurumu faalıyeti berg'le evlenmek arzusunda bu • 

_Acaba, d!yord 
0 1 

b lesınden İnebolulu Osman Ahmet artmaktadır. . sınin yapılması bir ihtisas ihtiyaç . lunduğundan şüphe etmiye kalk • "~ lac·"'~? u. nu nası U· olduğu anlaşılmıştır İşçinin iş bakımından kab'li t" göstermektedir Ve bu malzeme Gıresun, 5 
(A.A.) - Ankarada mıştı Bu mesele yüzünden iki yıl ·~ . 

"6"" , , , 1 ye 1• h k · 1 teşekkkül eden yardı nI · • Kıbrıl fabrıkasında bir kaza nl yükseltmek için sarfedilen gay· er esın a amıyacağı kadar paha· cemi etinin a e m .. seve er dızın araları açılmıştır. Ma• W•ıı 
Erenköyde, Sahrayı Cedidde Ka- .. .. , . . . retler lyi neticeler vermektedir. lıdır. __ Bu .. sporun. daha k~layca ta • lı m~ .. g y si dahıllnde ça • Norma Shearer, Mar!on Davies'i yışdağına giden yola girdiği zaman Buyukderede ıcıbrıt fabrıkasın. Fabrikada, bir taraftan mesleki ,lammumu !çın bölge san at mektep Bş uzere bu akşam Giresun hiç sevmez Bir gün bu yıldız o - den birine verdiği mu ıaKatta cMae 

orayı· arasıra tahayyül etti"' .b'. da çalışan Cemal, kıbrit taşınuya kur 
1 

d 
1 

.. !erinin kayak malzemesi yapması ayanları da Çocuk Esirgeme Ku· 1 ' 1 . b j We t .
1 

Ki ,,,_ •• n• - m • st gı ı h bü .. k b . . sarın yar ımı l ~ mutehassıs • ru d b .... k b' t la onun ocasına ge mış ve on ur de s mı m ....... , -~.....- orııın• 
sakin bulursa ne kadar mes'ut o- ma sus . yu . ara_ anın üzerm.e işçi yetiştirilmekte, d;ğer taraftan hem döviz bakımından hem de mun a uyu ır op ntı yap • memiştL O zamandanberl hiç ko- demiştL 
lacaktı. Mana ve şümulünü henüz devrilmesı netıcesmde muhtelif bunların ucuza tedariki bakımın • mışlardır. Kongre azaları, cemlye- 1 anlamamış olduğu halde iddiaya yerlerinden yaralanmış ve Ameri· da okumak bilmly~n!ere hususi öğ dan çok faydalı olabilir. ti, yüksek himayeleri altına alan nuşmaz ar. . Marion Davies'e gelince Mae 
girebilirdi kl, dünyada en büyük kan hastanesine kaldırılmıştır. retmenı~_rle ~er gün okuma ve Bayan .İsmet İnönü'ye ve Ankara ~ar lene Dıetrlch, Me_rıe Obe • West'ten nefret eder. Hattl o ka • 

saadet, bu saadettir. Eğer, içinde Arkada~ n k r 1 d y~ma oğretilınektedlr. Yakında Trakyada karga mUCade- merkezıne tazim telgraf!an çekil- ron dan nefret eder. Çünkü bu dar ki lşığı Hearıt'ın gazetelerin· 
kendisini tehdit eden kuvvet galip Ti 1 l'S8r 8 yara a 1 mükemmel bir hale getirilecek o- , • meslni karar altına aldıktan sonra genç yıldız, onun cAllahın bahçe· de Mae West'in lsrru hl eçmes. 
gelirse, o zama.n iddiası derecesin- Tahtakalede Çemberci Al! arka· lan meslek! kuralar dershanesi IBSI devam adıyor yartlıın kolunu seçm;_şlerdir. Yar· !eri. filmini gördüğü zaman be • Bu yıldız bir 0 kadar daç g Norın• 
de bu sefer felaketi sonsuz olacak· daşı Mehmetle kavga etmiş ve onu Bursada'kl küçük ve büyük diğer Edim (İkd ) İk" d b dım kolu derhal faalıyete geçmiş- ğenmediğini açııkça sö 1 kte 
tL ·keserle başından yaralamıştır. Ali sınai müesseselere bir örnek teş • . d a:: tm ~7 ~ ~ay an :- tir. k. . ti y eme n Shearer'den hoşlanmaz. Hızla ilerliyordu, onu herza· yakalanmıştır. kil edecektir. rı ev e e e 

0 
an arga mu· çe ınmemış · Küçük yıldızlardan ShlrieY 

manki gibi bahçenin bir köşesinde, cadelesl bu ayın sonuna kadar uza. Ad Mae West ise Marlene'nin ismi· Temple ile Jane Withers te· biri • 

yahut da hemen biraz ötedeki çeı· Bekçi merdivenden T 1 1 H :.ı· tılmıştır. Mezruatı hasara uğratan anada LUna Park nl bile duymak istememekt~dlr. birlerinden hoşlanmazlar. F akat 
meye giden yolda bulücağını sanı· yuvarlandı OrOS U ar ataya g.uıyor I ve bir çok zararlara sebebiyet ve- Adana (İkdam) - İtalyan mi • Çünkü Marlene Amerikaya ilk git bu ayni filmlerde oynamalll'tna 
yordu. o eski hatıra dolu kK•k ş· lld b. . Adana (İkdam) - Toros spor ren kargaların itlafına müddeti marı Viottl Violl şehrimize gelmiş tiği sıralarda b ir gu .. n gazeteciler· • . d '"''dlr 

' ' ·• . iŞ e ır mensucat fabrikasın· kl. . . ı fı 1 k L.. p m .. nı e5" · nekadar eskimişti Şurada burada· d b k . C . ilbü gençleri Kanun Adamı pi-ızar nda iştirak etmlyenlerden kar ve yapı aca una ark, gazino, =========================::::::= 
· • ' a e çı emal temızllk yaparken · 1 te .1 ' kır kah · ı k t ı vaktııe gezdiği, oturduğu ve her merdivende d. k b yesuı maı ettl Gençler yakın • • ga mücadele komisyonu tarafından vesı ve o an a nşaat ye- . J tarafında birçok hatı~alarının bu· ğırca yaral~~ş~: Be:~~:::: da Hataya giderek bir kaç teınsilı' aıtı lira cezayi nakdi alınacaktır . . rlni _tesblt et'.°iştl.r. . [ Sinema Haberterl J'I GÜNÜN PROGRAM! 

lunduğu yerler, ağaç gölgeleri, tanesine kaldınlmı tır • verecek ve spor temas!an yapacak Mücadele mükellef'yeti her • . Mımar, tesısat hakkında edındl· ----.----------- ·-----·---------" 
büyük koru görillmeğe değer şey· i . . !ardıl'. hıs için bir karga kafasıdır. §& ğı kanaatler! ~k yakında proje 1 * Holivutta bu ~akınlar~a. ev_- BALK 
!erdi Bunların hepsini özlemişti. Sandalla açılan bır çıft 1 ha~.nde beledıyeye bildirecektir. ~enmeler salgın halınde gibı bır o Tİ ; Çardaş Opereti 
Ta Zonguldakta iken. vaktile: bu· ölümden kurtarıldı YURDDAN RESİMLER Mutehass~s ~imar, Lüna Park'ın,şey. ~öylendiğine göre Carol Lom· tp:RE : Süveyş Fedaileri ranın taşını, toprağını ö ece - · i avan proJelerıııl Jie bir ay içinde bard la Chark Gebl de evlenmek düşündü"ünü gözlerinin P öngmun·· e Samatya açıklarında evvelki ak· belediyeye gönderecektir. üzeredirler. Robert Taylor'la Bar· SMEARALEK : Süveyş Fedaileri ıs Y : Venedik Treni 

g
etirdi. Fakat, nedense, ayaklan şam iki genç muha&kak bir ölüm- ba .. ra __ Stanivyck ise birleşmek için s""'•ER um : Sonuncu Balayı 

hiç bir tarafa bükülmeden eve doğ den kurtarılmışlardır. iz . d tUfU f"d 1 buyuk yortuyu beklemektedWer. TAKSİM : Fransız İhtiWI 
ru gidiyor, kalbi bile göğsünde, a· Bir genç kızla, genç erkek ak - mır 8 w n 1 8S Marle Oberonda Havre de Aleksan ALEMDAR 
det! koşmak için, aCf'le ediyordu. şam üzeri Yenikapıdan bir sanda' dagıtılıyor dre Korda ile buluşacak ve iki sevj MİLLİ : Racanın Hazinesi 

Yeşil bahçeye artık yaklaşmıştı . kıralıyarak denize açılmışlar fa • İzmir, 5 (A.A.) - Ziraat müca· gili derhal evleneceklerdir. ~ TAN : Aşk Mahkumları 
O masum ve temiz sevgiliye karşı kat ~aldıklan bir sırada sahilden dele istasyonu halka on bin tiltün * Büyük Fra_nsız aktör, tiyatro! SAKARYA : Olimpiyat gençleri 
bütün itimadına rağmen, yine kafa· hayli uzaklaşmışlardır. fidesi dağıtmıştır. İkiııcf el turtan adamı Sacha Gıutry tekrar yeni HALE : Broneş ve uşağı 
sında bükülen istifhamlara muka· Neden sonra akıllar başlarına da tütün fideleri tarlalara dikil • bir filin çevirmeye kı;ı·ar vermiş - LALE · Paris Şarkıları 
vemet ederniyerek bir müddet ci- gelen iki ~.e~ç küreklere asılmış • miş ve üç bin Prethrum fidesi da. tir. Filmin lsml cOnlar dokuz be· ALKAZAR ; Radyolu Polisler 
vardaki bir ağacın altında bekleme- !arsa da butun ~alışmaları boşuna ğıtılrnıştır. İlk turfanda pamuk t kardırlar• ola.caktır. Filmde şu ar· AYSU : Cemile 
ği düşündü. Fakat; bu bekleyiş, o- gitmiş ve feryada başlamışlardır. humu da tarlaya atılmıştır 
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tistlerin rol alacağı söyleniyor: AKIN : Aşkın GözyaşlBl'• 
nu çok hırpalayacaktL Eğer; endi- Bu sırada küreklerden biri de de- ---oo-- Elvlre Popesco, Anclre Lefanr, FERAH ' Yaşasın Aşk 
şesi yersizse, o masum ve güzel sev nize düşmüştür. Bereket o civar • T Betty Stakfeld, Cavalcade. AZAK · Yaşasın Aşk 
g!liyi, bir da:kika geç görmek, bü- dan geçen liman mrıtörü kendile • ramvay bir kıza çarptı * Tarihi bir film olan cAşk --==========:::::> 
yük bir hürmetsizlik olurdu. Yine, rint Marmara ortalarından kurta- Vatman Hasanın idaresindeki süvarileri• filminde Simone de görünmeyi reddetmiştir 
nedense, o tarafa _gidemedL rara_k Samatya merke2.ıne teslimi tramvay arabası Kuruçeşmede Simon üç başka kılılklarda Bunun i:ızerine ilk kı~mıda Jan.I 
Akşam cluyor, guneş kızarıyo r- etmıştır: Sandalcı ve iki genç hak· J?edriye adında bir l!:ıza çarparak görünecekti. Fakat artist ken- ne Darcey'in ve sonuncu kısıınd• 

du. Jl.~açlarm arasından kırmızı kında takibat yapılmaktadır. A dana clrıarinJa bir ltaıırii il• lr•n başından yaralamıştır. Yaralı te- disine gitmiyeceğini söyliyerek ise Corimne Luchair'in rol a]ınall 
davi altına alınmıştır filmin i'llc kısımdaki tarihi sahne kararlaştmlmışru 
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G)~i~!:~if.~!~~!] 
Amerika, tecerrDt 
siyasetini bırakıyor 

Maruf Senatör Tomas "Bita
raflığın tamamen iflas ettiğini 
anlamış bulunuyoruz,, diyor 

[Birleşik Amerika cUmhurl- ı körüklemek değil dostluğun lda· 
~e~lerl, Büyük ~arpten sonra, 

1 

meslne uğraşmalıyız. Böyle olmak 
aınıa Avrupa ışlerinden uzak la beraber, Amerika Avrupa IJle

kalınak slya•etini takip etti. Fa- rinden yine uzakta kalac kt Li· 
kat Reisicilmhur Rwıvelt, A • ı . a ır • 
tııerik dil . ti kın bu, bu işlerle canlı bir alili • 

anın nya sıyase çer • d 
Çevesindeki prestijini muhafaza nın 8 em! mevcudiyetini ifade et· 
Ve hattı. takviye için bu an'ane- mez. Herhangi gayrı ahlaki bir 
Yi terketmek yolunu tutmuş • beynelmilel hadiseye kendi a!A • 
tlll'. Pravda gazetesinin ma • kasını izharda Amerika milletine 
ruf Amerikan Senatörü Albed hiç kiınse maru olamaz. 
'l'oınasla yaptığı mülakat, bu - Ya pratikte? 

:havvülü izah etmek ~~ • - Maamafih, pratikte bu Blrle-
ından meraklıdır. Bu ıtıbu- şilt Şimali Am 'k ııı t' · ta 

la ınülakatı neşrediyoruz.] erı a m e ının Y 
, ş· d' k . yare ve harp malzemesinin demok· 
- ım ıye arlar mer'ıyet mev tik d kiind k ra evletlere satılmasını her za-

fe e 3,an tereddüt siyasetinden mankinden dah k t'i 1 k ilt' 
ragatin fikrinizce ne gibi pres • . .. a 

8 0 
ara ı-

Pektiil . d 
1 

ı zam edeceğim ifade eder. 
erı var ır 1 .. • • 

- ·re .. t · t' . günl - Sızın fikrinizce, Bırleşık Şl • 
cn:ıu sıyase ının son e- li 1 

tiıı,ı yaşadığına tamamile kaniiın. ma Am.erika ile diğer Amerikan 
8irle•ı'k . ll Aın ik fk" devletlerı arasında münasebat na- Al • şuna er a e arı u- . fıncı 
ltıUJııiyesi siyasetten sür'atle baş sıl bir şekil alacaktır? 
Çevirmektedir. Bitaraflık hakkın • - Bu hususta ben sıkı bir itti -
~akı kanunun kat'i bir şekilde de- had olacağını fehrnetmekteyim. 
~'.şt~ileceğl zaman pek uzak de- Bütün zevahire göre. Birleşik Şi
g.tldir. Amerikan efkarı umumiye- mali Amerika Monroe doktrinini 
·~ bitaraflık hakkındaki kanunu· müdafaa hususunda bütün Şimali 
~uzıuı bizi tesir ve yardımımızı az ve Cenubi Amerikayı blrleştirme-
ıyakatlilere " t " .. ki di. i . g~ ermeye suru e- ye karar vermiş bulunmaktadır. 

t 
g lU daha vazih surette anlamak· Şimdi bu doktrin~ bütün Şimali 
~B· ·1 · n A.lın · ır mısa getıreyiın. Faraza, Cenubi Amerika Cümhuriyetleri· 

Bily<tlı Millet Meclieinin illı it;timaıncla Milnalıal• o• Mahaber• 
Çetinlraya o• Bola Mehunı Fetlıi Okyar yemin ediyorlar 

Yelıill Ali 

• • •• 

• 

kad anya birleşik şimali Ameri • nin Amerikalı olmıyan mütecavize 

1 
an tayyare ve harp malzemıısi karşı bir ittihadı olarak kabul et • 

ya~n alabilmek için Çeko • Slovak mektedirler Demek Amerika kol
lı:: a ele g..çirdiğl altınlardan bir lektif emni~et nazariyesini bütün 
Uıt;:nlıl kullan~y.or .. İşte bu gibi Amerika kıt'asına teşmil etmekte· W Bu ll'Ünlerde en la:ııla lemi 6•t;en Polonyanın Hariciye 

a erden bırı bıtaraflığın ta- d. ı Nı · · h E ltıatn.iı ifl• '. ır.> a:ııırı, Reıeıciim ur oe rlrdnılıarbiye Reiel 
/n•ilia Jonanmaeının yeni lıatlf1etlmnden Çelel 

maner1ralar eenaeında 

11 e "" ı!ttığlnl ve bunun 
ğ\·ıruı. herhalde zaruri bulundu· S ~nu t~lre kAfidir. P Q R 1· i'il ~ "' ' ' ı......: .. --;..;;.~.;.;o.-~~.,....~.,..~- ~"' l, _* • 
. - Mütecaviz ve gayri müteca- . ıgı , ., .... ~- ;::..~ .. -~ 

\'i.ı memıeketı~r arasında bir fark Hu hafta yapılacak maçlar 
R0tnıiyen bitaraflık hakkındaki 
lı:a.nunun lağvi hakkında kanun 

layihaları vardır. Siz bu mesele • 
le · rı nasıl buluyorsunuz? 

'":-Bence, mütecavizi tayin zaru
tidır. Mukavelelere riayetkar bu
luıı an memleketle, bu mukavele-
letj bila fütur ihlal eden memle • 
ket arasında bir fark görmiyen 
lıe h r angi bir bitaraflık kanunu 
SU!hcü memleketler tarafından blr 

Çok seneler zarfında meydana ge • 
tir l ıe:· en ~eynelmilel ahlak prensip-
bı ını dıkkat nazarından uzakta 
rakmaktadır. 

- Bitaraflık kanununun la"'" 
tli " .. 

rleşik Şimali Amerikanın mü • 
lee _avize karşı koymak maksadiylı. 
diger demokartik devletlerle bir
le b şe ileceğıne de!filet eder mi 7 

Biz, harbi bertaraf · edecek 
tedbirleri işleyip çıkarmıya bütün 
~u bıı Vvetimizle gayret etmeye ll}f'C-

ruz. Devletler arasında karşılıklı 
an 
•aşma ve hürmetin kanuniyet 

kesb · etmesıne çalışmalıyız. yani, 
liıerrıleketlcr arası'>da tezadları 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından: 

9/4/1939 Pazar günü yapılacak 
maçlar. 

Fenerbahçe stadı: 

Demirspor • Kadıköyspor saat 
11. Hakem Rıfkı Aksay. Yan ha • 
kemleri: Şahap Şişmanoğlu ve 
Talip Gürkan. 

Vefa • Hilal Şild maçı. Saat 13. 
Hakem Refik Osman Top. Yan ha
kemleri: Şahap Şişmanoğlu ve 
Rıfkı Aks ay. 

Şeref Stadı: 

Anadolulıisar • BeylerbeyL Saat 
14. Hakem Sami Açıköney. Yan 
hakemleri: Fikret Kayral ve Falı· 
rettin Sumer. 

Topkapı, Arnavutköy - Kasım • 
paşa, Galataspor mulıtelitleri. Sa
at 14.45. Hakem Eşref Mutlu. Yan 
hakemleri: Galip Ezgü ve Feri • 
dun Kılıç. 

Fenerbahçe - Beşikta§ saat 16.30. 
Hakem Şazi Tezcan. Yan hakem • 
!eri: Ahmet Adem Göğdün ve Ad • 
nan Akı. Alman lııtaatı Çelıo•loııalıyaya Wyle ,lrmlıti 

G<tnı'ln /ıddi••lerlnden bin 
olan Hın1at " Sırp ihtildfınt 
lıalletmiye mar1affalr. olan Ya· 
60•lao Baıoelıili TeoetlrNi9 • 

Çocuk insanların çlçejlidir. 
Sevintz, okşayınız, fakat öp
meyiniz. 

Çocuk Erirgeme Kurumu 
Genel Merkez( 

Garniııonlaru>a q•· 
lıilmiy• haıl ıya n 
Alman lıuoo•tlerl 
Proıa ,irerlren 

••• 
Ya; Asun bey, Allah ıışkına, ne kadar gidip Nazlı kadının adr.eslni ~a ılınak lazım gelirse yapınız. öğrenebilir. Ancak acaba Hüsnü E • s it s d Kocasından gizil gayri meşrıı ev· Diye bir ae9 lfitildL Aaım bot 
onudemki kızımın izini buldunuz, bu işi kabul edecek mi? Vakti var m 1 ne u a n 1 n a ray 1 n a !at sahibi olmak kolay mı? Daha tütün paketini uzatırken içeriden 
elın n kendisini de bulmak sizin mı? Bir de şu noktayı düşünelim: dur bakalım hanımcığım!.. verUen sarılı kağıdı sevinçle a1d.L 
kat it.dedir. Ya siz, ya başkası, fa· Adapazarına gidecek zat Nazlı ka· Nihal, getirdiği on altını eline Bunu bir para gibi yeleğinin cebt· 
lec her halde sizin emniyet edebi- dıru ve yanında Vicdanı bulunca Yaun t :JJı .,ıı :J[l-,1[;lfi~.~ Tefrilıa sayarken: ne yerleştirdi; acele uzaklqtı. 

eğiniz birisi Adapazarına kadar ••. Ihsan _ __ -~- --- -~cJ!=--!:..:lf - Bu para ellinde, avucumda Caddede arkasına önüne bakma· ıtid ne yapacak? Onlara meseleyi an· m Numarası : 34 tı.irer, onun bulunduğu evi öğre • !atacak mı? Vicdanı alıp buraya bulunan son paradır. Bundan son- dan geriye dönclµ, türi>ed.en saı* 
l:idse artık ben hayatımı feda eder, getirecek mi? Yoksa gelip bize ra eğer onbeş, yirmi lira daha bul- ve Şerefefendi sokağında yolda 

ıp kızunı getiririm. meseleyi haber mi verecek? - Senelerce beklediniz ya .. Başı temeldL Diğer taraftan kızınını gün mil.sbet cevap getirirse ne ya- mam icap ederse her halde bir şey kimse olmadığından emin olunca sö;· Zevcinize, Hakkı Beye ne _ Evet 
0 

kadar g il h b ka çare yok.Be n şu on beş, yirmi sağ olduğunu, müzayaka ve sefa- pıp yapıp ıl.ze koşar, ınaltlmat ve- satmaya mecbur olacağım! evine girdi. Daha paltosunu çı • 
lıyeceksiniz7 .. . • v~rsin! 

0 
'zaman ıı:;n h:rpşeyt g: gün içinde takip ettiğimiz i§ten let içinde bulunduğunu düşünerek ririın. Diyerek Asımın bütün ümitleri· karmadan cebine el attı. Sarılı k&.o 

~~; Onu hıç te. du~?nmuyorum. zume alıp gideceğim. Çünkü kızı· en aşağı yUz yirmi lira elde ede • her şeyi bir an evvel halletmeye - Ne demek istediğiniz! anlıya· nl suya düşürdil Ma~afih yolda ğıdı açtı, tekrar tekrar açtı. İçln • 
>'or at Allah benım gunahımı bili· mı Nazlı kadından ancak ben ala· ceğim. Bu bir satış işidir, Pendik- can atıyordu: madım Asım Bey... •satıp savmak• kelimeleri etrafın· den bir şey çıkmayınca: 

Daha doğrusu nekadar gü • bilirim, sanırım. Ona her şe . • te bir çiftlik satışı... Ben delalet - Peki, dedi. Siz arkadaşınızı • - Demek istiyorum ki eğer on da zihnini kurcaladı. - Hay Allah kahretsin! .. Bu • 
~~~'.," olduğumu biliyor. Beni ve !atarak, Vicdanın annesi 01Juığ:n. ediyorum. Eğer bu müddet zar • görünüz, hemen gitmesi mümkün lirayı bana v&irseniz Hüsnü hare- - Haydi canım, dedi Hele bir gün de boş geçti! 
&den gumu ~imdiye kadar sıyanet mu lsbat edebilirim. Zaten Nazlı fında biterse kazanacağım. Komis· olup olmadığını anlayınız. Eğer kete hazır olduğu takdirde kendi· Vicdanın kendisini bulalım, bak Diye mırıldandı. Kağıt ineec~ 

. 
Ieadırı Mutlak bundan sonra kadın beni tanır da.. yon 100 liradan fazla olacak. Bu hazırsa kendisine on altın vereliın. sine veririm ve onu hemen yolla- senin elinde avucunda bir şey bı • yazılmış bir mektuptu. Bu mek 

da b .. 1 ızi himaye edecektir, eminim. _ Öyle mi? Nereden tanır? ışı nası bırakırım. Maamafih de- Bize müsbet cevap getirirse on al- rım. Ben ancak size ondan cevap rakır mıyız Nihal Hanım! ..• O za· tubun altına, üstüne göz gezdirit 

Pe;;sım'. bu derin itikat karşısında _ Erenköyünden... Bu kadın !~~im gibi Hünü de açıkgözdür. tın daha vereceğimizi vadediniz. alınca tekrar uğrarım. man görüşürüz • ken. 
ınutehassıs olmu~ gibi başını bizde de çamaşır yıkardı. ıne on, on beş lira verirsek ve Asım, teklifi muvafık bularak Nihal, tereddütle durdu; sıkıntı· · Diye düşündü; saatine baktı; - Bari Vicdan denilen fU kızla 

saııadı: 
0 

hald k hayırlı haberi getirir getirmez beş ayağa kalktı. Tam veda edeceği lı bir vaziyette olduğu belli idL tam vakitti, tramvay yoluna çıkar kim olduğunu, sarayda olup olrn .. 
- Ona · u" ._ - e mesele olaylaşıyor. lir d h Eir . . ~ p'.ıe y.o~L dedL Şimdi iş hemen Adapazarına gi • a a a viidedersek ne yapar, ya- sırada: Maamafih ayağa kalkarak kapı • çıkmaz sola saptı, Emine Sultanın dığını öğrenebilseydi... 

"-sıın ıkı sanıye ıkısı de .sustular. decek birisini bulmaya kalı r par istediğimiz adresi bulur. - Maamafih, dedi. Kabul eder· dan çıktı. Asım. onun arkasından sarayı istikametinde yürüdü. Tür· Dedi ve aşağıki mektubu oku • 
b bu miiddet zarfınds bir çare Hüsnü razı olursa ne a·la'' y ykso 

3
' Nihal işittiği rakamlar karşısın- se benim tekrar buraya gelmeme dudaklarını bükerek kendi kendi- benin sokağından sarayın arka ka· maya başladı. 

u;ınu· g 'bi · . ... 0 da sendeler gibi oldu, simdı· ken • h k lm D ğr k k ne·. ~ • · bır ay kadar bekliyeceksiniz • acet a az... o usu pe va • pısına gelince etrafını kolladı, bir •Asun ağabey; Salt ağaya mese-
- Hanımefendi, muhakkak de • _ Ah kabil değil N 

1 
b. k disinden on, on beş lira isteniyor- tim de yok. Hüsnüye adresinizi - Hayıl' ola hanımcığım, daha iki ıslık çaldı. Aşağı yukarı dolaş- leyi anlattım. Vicdan işini anlıya· 

liil aına yüzde seksen eminim. Ar· !erim Asım Bey?_ ... ası e • du. Faka~ Asım netice hakkında vermek ve onu size göndermek te şimdiden itiraza başladınız? Daha tı. Kapının küçük penceresi açı • caktı. Fakat hllll bir netice çıkma• 
kactaşlarımdan birisi Adapazarına .. teminat veremediğine göre bu pa· mümkün ama ihtiyatlı hareket et· dur bakalım, elimize geçen para Iınca içeriden iki göz göründü ve~ j dı. 

Asım yarı mustehzı, yarı l"-a..,...·. h · ı · d k ""' J' ranın avaya gı mesı e ço muh- meli, değil mi? Eğer yarın öbür • on beş. yirmi altından ibarettir. - Yetmişlik bir paketi (Arkası ııar) 
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LASTİK KAVGASI 
.. Bugün beşer istirahatinin bir 
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beşer neler çekmiştir? 1 
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0··1··1 DE LERİ 
AbdülhamH devd başpehlivanlan 1 

•it!::-.----- M. Sami Karayel : 33 • 

Sarı hasmını altına aldı. Arhk 
Mavnacının kurtuması imkansızdı 

Cemal Beyin dediği doğru idi. rar verdiği zaman oyunu alır aımaı 
Hafız, hasmının fıosladığuıı anla - yüzünü ustasına çevirir bakatdJ. 
dığı halde taarruz:arını kesik ve Sanki: müsaade ıı;terdi. 

111 miJ:roa Tülı lirasına ve yüz lanmıştır. Fakat sıtmanın dıehşeti Bı:nların ilk parolaları •petrol• ol- yersiz olarak yapıyordu. Nitekim: bu sefer de Mavnacı)'! 
binlette iaspnın hayatına malolan karşısında faaliyet akim kalmış, muştur. Sivrisinekleri öldürmek i- Halbuki; hasmına göz açtırmı- alta alır almaz sarmayı taktı, paça 
3"1 ki' tftli't bir ~lu, ~ 1874 de tekrar rayların feı"§fne baş- çin, binlerce, on binlerce teneke yacak bir surette hücum etmesi Jı.asnağına yapıştı. . . 
m llQCPkms lllr ,.epı ceben_.,.in lanmış, fakat uzun müddet çahpla: petrol bataklıklara dökülmüş, ba- Jazımdı. Çünkü; Mavnacı ıallanı - Habzın hareketi bambaşka ıd .. 
içi-ole-~- maınıştır. Yol bataklık içinden geç- taklıklar birer petrol gölü halini yordu. Hırsından bıyıkları dimdik clıııuş· 
Kauçuğun, 1870 den beri oynamı tlğl için binlerce 1.§çi sıtmed" ti- almıştlr. Sanatoryomlar, hastaha- · Ne ise; bu kadarını Hafıı'Clan is- tu.. 

ya başladıiı rolün bugünltü ehem- !üsten, beri - beri denilen bir hasta- neler, işçi barakaları kuruliiiU§ ve tememiz haksızlık idi. Genç ve Mavnacı pv.ça ltasnağından kur· 
miyflini :iza1ıa bile hacet olmasa b1ttan ve koleradan ölrniiftib1 hu- hepsinin pencereleri tel kafeslerle tecrübesi az olan bu toy delikan - tulmak için zorlandı, fakat kurtul· 
gerek. Yıldan yıla daha ziyade a- ausiyle kızıl derililerin bııknnlan örtülmüştür. Rio Madeira sahilin- lmın bu derece iş başarması da masına imkan yoktu. 
ranmıyan başlı.yan bu maddeye işçilerin gözlerini çok yıldımıqtır. de bulunan Porto Velho'ya yüzler-· bir şaheser idi. Nihayet; sırtüstü yue düşiiP 
il1ı: günlerde büyük bir değer veril- 1878 de yapılan son bir tefebbüs ce hekim, binlerce hastabalı:ıcı, va- Mavnacı gibi bir başpehlivanı büsbütün fena bir mevkle diişllle· 
mrmiı, fakat, onun oynamıya :nam-

1 
de keza muvaffaltiyetsizUlrJe neti- purlar dolusu kinin getirilmiştir. elli dakikada nefesletmek ve a.- mek için pes etti. • 

Di,..u tıliırar ıı.aı:r-. na - mlye lıaşmıyonıun! Haydi.. :bıti - zed olduğu rol günün birinde faril<- celenınlftir. Nihayet sıra işçilere gelmiştir. Çok mek kolay bir iJ değildi. Bizim ha- Mavnacı üç nat sonra magıu;. 
m d- lılr ~ - W. JV zencb! Ylllii belı:ahın! edilince, dolarla sterling Brezilya- Hattın inşasına ba§Jamrıı§ı avuç dolgun gündelikler mukabilinde, riçten zayıf gijrdüğümüz taarruz- olmuştu. Hafız, el çırparak galib· 

- Suamill"tL Seramlk'te... Dtyerek cmu yürütmlye çabfb _ nın dağlarını, vahşi ormanlarını a- dolusu dejJ, vagonlarla dolar ve dünyanın dört bir tarafından bin- !ar ve zorlar kimbilir sinsi, sinsi yet temennasını bastı.. • 
Dl,. tıH:rar .tti. lar. şarak, Amazon nehri boyunca bü- İngiliz lir.ısı. bataklıltlara dlldil- !erce işçi gelmiye başlamıştır. Bıın- Mavnacının adaleleri ve ruhu ü - Sarının, meydan yerınden usta~ı· 
Bunlar: 74ngin Gorclyas, ibti - Scıkrat, .. den ka vım bir . yiilı. bir yımp gjrişrnişt!:r. Ve ~ müştiir. Bu v~et Jı:arşısında Av- ~ çalışrnışl.'."", ölmüşler; ~allat de- zerinde ne tesirler vücude getiri-,nm ya~na. gel.işi o~d~k~a.tuha~ ı:. 

yar ftlcımf Sokrat ile filhretll Ge- ~ . ynı, fi?'" dan 900ra, Jı:auçuk ile endüstri bi- rupa ve Birleşik Amerikada ildllnç mıryolu mutemadıyen ilerlemış- yordu. Hafız, dımdik yuruyuşıle goğs 
118a1 AJlı:ı""'-ad killer. ~~ ansahyerindhiren ~ - ribirinden aynhnıyan, biribirini pııra arımmıştu. Dünyanın llıör u- tir .. 1912 de bat bitmiştir. amma, LAkin Cemal Bey çok tetik, yı-ınü şişirerek yanımıza geldi. vsı:· 

•uJ' ..,..... ........ a, le ah çekifiyle . ' Ji · ·· tü c al Bey da,.a Uç .eıdtwt, am1ıalne bpıldık- ._ tamambyan bir bütün oldu. Ve bir cwıda bulunan blr demirJoha için, tam bu sırada da .kauçuk işlerinde lan gibi durmadan hasmını sararak ~ e nı. 'P. · em __ ıen 
lan, 3ek1 bez •. "~ Aapasyayı giisterdi: gün geldi ki, devleşmiş olan en- cihan borsaları tiril tiril tibemeye buhran başgöst~ir. Çünkü kıvrandıran hareket istiyordu. halli ofkeli idı. Hafız el optulı w ceı e::me -J·- Anlamı . b' d . l .. !....., 
lıaldıkluı dilber 1Dzı. nered• bu - .- .. ~~· . nıye ır en - diistrlnin lı:auçuğa kanamadığı SÖ- başlımıışlanlu. ~ yıllar ky- Hindistan ile Afrika da cihan piya- Hafız ise; acemiliği dolayı sile ne sonra şun arı say "'u: i i ? .. 
lacııklarmı anladıklanna 9"ine - bire böyle ~? llu man- riildii. hude yere uğraşılmış, fakat hedefe sasıruı mal vermiye başlamıştır. olur ne olmaz diye taarruzlarını ·- Ne uzattın bııkadar bu ş P 

a '"-L--ı B ""'~t-'-' 'h. b" .,,_L~ varıla tı .. ö . ·ı . d Bir Korkarsın l:...r tarafımdan kapı rek, onu gibi .5eramik'te. diye ba zar ya !HUUD. u ~...., Şa ane Kauçuğun ana vat.anı. olan Ama.- ır ,~.,. mamış r. Bugun • lüm yolu• adı verilen tam manasile ı a edemıyor u. . . . . . id-
ğınnaktan kendilerini ı!amMIU{ - duruş .. llu yüzdeki ilahi güzellik .. zon nehri ve bu nehre akan digeı Nihayet, ;imali Arnerikahlar işi bu hatta haftada bir defa bir t;en tarafımdan kaptırırım diye ürkü- yenihniyey~ ru;ı:e--· Amma, ol-
lardı. Bu endamdaki o•-- tenasüp göz- ufak nehirlerin iki tarafmdak1 or- ellerine almışlardır. Panama kana- tahrik edilmektedir. Yüz milyon yordu. d~~n ~reşıtutyaptıgımızben. d~Jan-i? . 

... ~ ' ha !ar lını . ..,_,_ Jd··LJan v.ı... Tü' k lir .. k . uresıye arsın ı eg:ı p• 
Alkılıyad, arlı:adaşl:ınııı atlat _ Jeri büyülüyor. o ceylan bakışlı manlarda, yat şart ı g2~·et zor mşa ~~..., o uıı. ~ or- r asına, ve yuz binlerce cana Bu S('beple; zora ve uvvete ıs- İdman .. . d be . ğun p· 

mak gayretine dii§tü: gözler ne kadar seblıar' Dikkat et- ve çetindir. Kauçuğun yetişi'[:' böl- manlara varmak, bata.klıklarla mü- malol8'_'. bu hat. tam 367 kilometre tinad ederek yavaş, yavaş karşısın- bl el ofı::?ı":ıae tu:~=tu 
_ Lb.. artık burada chırmamuda mediniz mi? Söz söylerlııen sesi, gelerde yalnız sıtma değil, vahşi cadele etmek sırrını bilen bu ınsa:ı- uzunlugunda bu yeşil cehennem- daki hasmının işini bitirerek ya Hafız· iinüne bakın i ınırıeğe 

bir mana yok! lliraz da başka yer- en hassas bir musiki zemzemesi bir hayat süren yerliler de insanın !ar, 1908 de faaliyete geçmişlerdir. den geçmektedir. pes e.tt~mek veyahut leşini yen- gitmişti Hakikaten ~e!:ı :seyiıı 
'--'e'-' ba'""""" e"'encelerini _,,_ gı'b' t - edi d y·· .. .. mevc:udiyetini tehlilı.eye sokmak- mek ıslıyordu. dedig:ı". dogr· u idi İdman gur" ~;nde 
.ı.cıu .... ,-- &> -• ı erennum yor u. uruyu- . N" k" H f - ·· · ~.,. 
redelim. .. tadır. Bundan dolayıdır ki. bura- ÜÇÜ F t•h • t• , _ .ıte .ım, a ızın tut!ugu. ~reş ustasına eli alıştığı için öyle gcret· 

Dedi ;une, duruşuna.~ bayıl~. Sa - !arda faaliyete geçen sermayenin, K K HABERLER 0 1 Clnaye inin tabıyesı de bu oldu. Gureş iki saa- di ki· adeta Cemal B i içindell 
kın_ Mukaddes iliheler dıyarı o - ille ·· 1 d · "bar eh · ti b ld ' ey 

Gorciyas'ta süsü, lht: amı.. glizel-' . . . • . gıın er en ıti en en err.rnı- * Muhtelit hakem mahkeme • f · ı · Ce 1 d ~ u. . . çıkılmaz müşküllere sokardı. . 
ğ:I -""~ ti .1 .. l ,__ t lan Olımp'ten ınmış hır perı ol - yelli davasını, işçi buhnaJı: teşkil . . . . 01 1 ZO On 1 Nıhayet, ıkı buçuk saate dayan- Cemal Bey bunu bildig"i içJll 

ll vr ~ e ı e, guze ~a esa- 1 B" '--dın, . . . . lerının baka yası hukfimetln hır d ... d h 1 k im ışt ' t 
.. . _,_ d masın. ır ,... bence. bu kadar etmiştir. Maamafıh, her şeyı goze . _ _ . . . F tiht Salih ah d y ı mavnacı a a a am ı. Mavnacının kar<>sında ür sııa hupte, en tehlikeli bır ,...,p a - .• . . 1 _ emrile Jiigvedilınıştır. Esasen bu a e .n ırın a usuf . . . . . . .- ~ 

. C alin b aı•ı.. 1ı·· bedıı olabilir. aldırmış olan sermaye, evve1.ı bu d d b" .• k ! k Hafız, yıne bıldığinı okuyordu. gur"' eş tutmasına kızıyordu. 
dettiği ener u ..,..asız gı- "•;! 1 d ti k . . ,_ . 1 mahkemelerde pek az iş kahmştlr. a m a ır çocuı;u a asına oşum Vak't ,_ _,, """ it t dah ... 

. İhtiyar filozofu, gülümsemeyle va""' er e os u tesısıne ""J u - .. .. t ht ·ı . k ··ıd;· Ab .. ı er .. en...,, ~. a ı saa a Ben Hafız givinirken yanına gı• n1, ciddi zannederek, canına mm- B" çak f h 1 . + Turk _ Rumen ve Turk _ Fransız a ası e vurata o uren dul - .. bili" 1 . . !ık S ' . . 
. İ . . dinlemiye çal~an zendostlar, o - muştur. ır se er eyet erı ~ . . vahıdin muhakomes> A - ırceza gureşe r erdı. Bır ara an tim. Zır, zır söylenrneğe baş~edıll1· 

net bılıdi. çmden •• Kızın arkasın- t 11 .. 1 . de .. le t• 1 ltil eder-" medenıyetten karan bu muhtelıt mahkemekrıne ait tek - g da hasmını tekrar altına aldı. N l b' . t tt ğun "b' ıut:ıJ . nım a eş soz erın n oy .. ç- =-, ' d"" b't' ·ı . k b'Jd' ·1m· - ası ızı u u gı ı da dolaşmakta bır şey kazanamı - • insanlan U'""UZ bucaksız Brezilya birer davanın dosya.arı An.karaya un ı ırı mış ve arar ı ırı ış B f M k .. ulın .. ı · d ı ı k' B"t"" r . u se er avnacının uı, a- n:ısın Mavnacıyı? 
yacağımı, biraz evvel yedigım yum erın er. coş u ar, ı.. u un sa - ormanlarında, dağlarında, aramıya, celbedi~miştir. İhtiliıflar müzake- tır. · • .. .. . • . esik, 

anladım. O Seramik'te ol- hır ve tahammüllerıni bir anda . . . . . . Yusufun ece u .. ·ıı·ken Vahidin sına ırnkan yoktu. Çunku. tek çap- Allah rahmet eylesın... K . ' 
ru1rtan • .. _ yakalıyabildiklerını zorla alıp ge- re yolile halledilecektır. g · · raz tek paça ile alta düşen N:av - ve keskin sözlerile şövle mukaııcıe 
duktan sonra, para kuvvetiyle, na- unuttular ve başlanın dondurerek tirmiye başlamıştır * Şehir bütçesinin en mllhirn başı a'tındaki ceketinı hırsızlık • . . . . .. . · 

. ·• · ak . . . nacı adeta bır pestil gıbi yere duş- edıyordu: 
sıl olsa ele geçirirİm- Bu hoyrat, dilber kıza c'...ırtılar; fakat bu ga!- Muazzam bir mücadeleye girişen bir gelirini teşkil eden yol vergi _ m sadıle çekl;ığ sabıt olmuş ve m'" tü , . ·ımc· 
kilstah kızdan, kollarumn ara - euen.w ı ırıne aın .... ı- dolar ve İngiliz' lirası, Rio Madeira !erinin valrtile tahsill ıç· in mahalle e suç u e ıne u se - İ b lul ıJ . M . 

il 

"---'-' bir"b" · aıılatm .L · bu harek t 1 1 h' tahf'~ ~ş · - Sus be ... Sız de usta Jı:esı 
. . . . . . . ne o u mavnac ar, avna - yın başıma ... 

sında sıkarken, yaptığının hrsabı- çın, tekrar kendilermı topladılar. civarındaki köyleri, en modern şe- mümessilleri ile be!OOiye tabak. _ bcbı olarak ko.bul edılmıştır. Bu - .. 1 k ğ b 1 1 dı Hal . 'd k Jırdl· . - . . .. . cıya oy e ızma a aş amış ar ız; bazan ı mansız a 
m doranm.> dedikten sonra: Hislerini &arsan ihtiras buhranı i- birler haline sokmuş, Amazon neh- kpk ve tahsil memurlannuı birlik ,nun ıçın P:bdulv~hı'. 3 sene 4 ay ki; küfürlerini aleniyete vunnuş- Cemal Beyin işi olur idman ı;cr-

- ŞilpbesiL şüphesiz! Beyhu ·içinde derin derin soluyarak: iriyle Rio Negro'nun birleştikleri le hareket ederek mükellef Hstele- hapse mahkum edılınıştır. Jardı. Arada bir şu sözleri işidiyor- mezdi. . . 
d• yere burada lı:ııııldık kaldık. _ Evet... Amma... noktada bulunan Manaoıı kasabası, rini bir ay :içinde hazırlamııları Jı:a duk: İdmansız kalmasın diye hepımili 
Kim bilir ııte~ ~ ııeyredilecek - ~ fey, çanım... limandaki en modern mağazalariy- rarlaştırılınıştır. Gizliçe dükkan yapanlar - t)Jen emme de gaip şeymiş birden soyunurduk Hafıza_ .. Me5e· 
ıeyler var? Yürftyeliın. . . Diye mınldanmaktan başka bir le, mermerden kişaneleriyle, mu- * Abidin Daverin meb'ua seçil- Macar tebasından Yanuş Antal be!.. la: ben, Cevad Bey, Badi tbSa~· 
. Dlyrö. kızın ~ğu yerın gen ~ yı>pamacblar. marn ~le .dün~anın ~&on- mesl üzerine inlıiW eden BeJoi!lu ve Jo7.d adlannda üç kişi ~pa - Hinci .galasına bir toJı:az vu- Halil, Elif Hafız, ~ud Bey Y"g_ 
cih~ dıııtru yürümlye hazırlan- ~~'"' forlu ve Juks şehırlerınden hırı ol- orta merlr.a rum okulu Tllr)rçe ve d akt" bt .. . racağın geliyor.. ]anırdık ... Hep bırden Hafıza 5ll 

• Solr.rat, arkadaşlanmn • ..........,. - ~- zarın a gece v : r arsa uzerı• 1 , 1) .. ğin L-'- da~• 
dL . ~'--'-"'· .... _, 1 muş.u.. ynrtbilgjsj muallimli"'ne Vekllet- d~Lu. 1 k ,__,__ - ş.... mu e -....tığın... !ardık. Paçasından lrıuınaldarın 

lerindelıi bec=~ oııun .. e - "' ne WUUlil yapar-ar en ya........,, - M 1 b"l ,_ . 1 d"cPO 
Solı:ra bu nJr.abet 'klırııazhğmı . . . _ 1üo Guapore v" RJo Beni ve Ma- 9t! Yuvakiyon okulu muallfmlerin ·'--dır il .. d . avnacı ar ı e ,,enım kadar yapışırdık... Sarlllln altına u,-

çabucak kavradı. Sllnük renkli çm ıçı:ıı gülettk: JDcre iıoyımda olmak üzere, Bollvi- den lUzım Sevinç. Kiız:ım Sevinç mJ~dilın.. u ~ı:-•:ak esız, }yapı neticeyi kestirmişlerdi. hapı yutardı. Bu suretle bir iki 53• 
Ne ,......._orsunu, ·-"u' Kol- mene ı; ve xuçu san at arın . boğ k . riJ .. ürsiimfi• ctu-'·""•-...o. belittıı - .-~J' .., ,_ • yır.'da muazzam lt:auçuk ormanları ten inlıiW eden ö-tme-"""' Ca- _ . Allah rahmet eyles.ın. .• Hafız:m at uşara Hafıza ıdman ve 

P -.. ........,.....,.. lanm ı.-~ B b"tün gun·· •• ~~ ....,.~ Türk tebasına hasrı haklrındakl . . . . .,,,_ 
müstehzi bir tebessömlr: _,,w,~. en, u u - vardır. ,..,.,..,.,u orta olrul mualllmlertnde k •--"L . hır hali vardı. Bır pehlivanı kat'i u.uo.... ) 

- ·· bu dilber 1r:ızın kasından 6"'"'&' anıma "'vUAan uç Macar adliye- . b" "- ka (f hkası vı:ır 
_ B dilberin rekiisına bayranınumu, ar ' Endüstri buradaki kauçukları da Adil Zeren tayin edilmişlerdir. ·1m· . :· v_e_e_m_ı_n __ ır_s_u,_re_ı_te_y_e_n_me_.,..;_ __ -.:._ ___________ _..-: 

u '"'- .. 1 "b' ~-"'-'--- kl . ye ven ışlerdir. D.ın Sultanah -
kal.._ Onun talebem olmasını ne!"" go ge gı ı suxu.ıu..-nme e geçır lstihlfilı: etmektedir. Boliviya'nın * Sular İdaresi Büyiikadadıki met b. . . lh hk . -.,...... · · illi ba . . J ıncı su reza ma emesın 
kadar isterdim. Eminim ona öj _ mek istlyu-um. Bu m yram kauçukları, Mamore ıle Benı ır- su deposunun yanma :reni bir de- d lan hak . . 

' ·· .. - büt" '-'-- b ba ki Tu h · k d · e yapı mu emelerı netıce -t JH... k dar <hın bir çok gununıın ıın zev ... nı, u ya n- ma arının na ne rı a ar genış po ilavesine karar venniştfr. Bu _ . d .. _ . 
re ece.,- a , on . .. b' h' h 1. "'-'"'-' . Hi ım e uçu de onar lıra para ceza -

l ""----"'- cı kızın ınevcudiyetındelr.i bedıı rr ne ır a me geuıuı,.,erı 0 nun için civarda bir ikı _... ıs _ • . . . 
§ey er ...... ~~ .. ~ M d · h · d ki ı akta ,~~ sına mahkum edfünışlerdir. 

arkalarını hususiyette toplanmış buluyorum. a eırıı ne rın e na o unm - timlaki karan tetkiJıı edilmelr fıze-
Derkeı. güzel ima D . Alkib d

1 
G . dır. Ancak, kauçuk bu nehre varın- d" _,_,_, _ __.,_.._ 

-'"--"• - - · hazırlanrmş eymce va a on:ıyas re ıın ""'"" encumene ~~ -
~-..., ve yurıımıy" . ~ .. . • caya kadar, yakasını yerlilerin e- . Saat çalan yankesici 
olan arl<adqlarına uymamaya ka- filozo~ ı~yerek: !inden güç belli kurtarabilmekte- tu.. . .. 
rar vermiş gibi yermde duruyor - Bır gülle bahar olmaz dos - dir. Hem ke!!dinl hem de istikbali- * Evvelh akşam çımento yük- Geçen gün Beşikta~ tramvayın
ve A.ı.pwyaya bakıyordu. tum. ni kurtarmak azmiyle hareket eden lü olarak Yediku.le açıklarından da Hamza adında birinin saatini 

AIJı:lbyad, Gorciyas, filozofun - Pelı: c1oğru.. Başka güller de sermaye, su yonariyıe yapılan nak- geçmekte olan llmanınuza alt lı:ap çlarlr.en yakalam:.n sabıkalı yan -
söylediklerini mühhnsemiyorlar- seyredelim.. !:yattaki tehlikeyi ortadan kaldır- tan. Mehmet Alinin ldareıdndelı:i 3 kesicilerden Meh::net dün asliye 

'• ,,.'. . . ... 

R·ADVOLl'N 
' . 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
~ gibi cımmlannı oynatlllar. ~n Dediler. mıya karar vermiştir. tonluk Hüdaverdl motöril o.zıu.- dördüncü ceza mahkemesinde bir 

·· 1 inci b' k ·· · ik' h hk" d 1 · Her yemelr.ten ıcııını ırtnde :ı dda •11ntazama11 di•lerinizi fırr.olayı••' ra Solrratın birer lı:oluna girerek; Filozof. tekrar içini çekerek: Nihayet bir deıniryolu inşasına ne on er e ır ayanın uzcrıne sene ı ay apse ma. um e ı mı~ , .-
- Galiba Ksantip'ten dayak ye- (Arkası varı lüzum görülmüş ve 1870 de işe baş- oturmtı§SI" da lı:urtanlmıfbr. tir. 

)
oturdu. Dudaklarından fısıltı ha- ne büsbütün ışık, hayat veren bir'niz. Benim kanaat:ım şudur: Fa~la Mek.tub~ olnıyup bitirdikleri za- beleşrni§ ~l~'.1'sü~or~u. ~essan'l:. 
linde dölilildü: tebessümle dudakları arıJıınd:ı. Ya- mağrur olması ilk anlaşma teklıfi- man gozgoze geldiler. Ressam gmç koyu mavı gozlerı gozler.nde '·~ 

1 

•Aman Allahım o şimdi nerede vaşca fmldaıh: Din kendisi taraJrndan yapılması- kızın avuçlarmdaki parmaklarım İkisinin de bakışlarında büYLl ' 
kaldı!• Birdenbire başını kolları- - Sevgilim, sevgilim sen misin? na mani oldu. Yolculuk hazırlığı llıırar gibi sıktı: ateşli aşklarının humması yanıyor· 
nın arasına aldı. Omuzları sarsıla- Akif Cemal onu Jı:ollarmm ara- ba§ladı. Kalbinden büyük bir ıztı- - Bu mektubu aldıktan sonra du. .• 
raJı: ağlamağa ba§ladı.. smda S>lr.arall cevap venHs rap içinde bunaldığını anlıyorum. benden gizli Jraçmağa kalk1şmana Tren bu iki mes'ut çittin saaae 

Aradan epey zaman geçti, ka- - Seni yalnız böyle uzun yolcu- İki gün evvel akrabadan kmdisi- karşllılr sana bir ceza yapmağı dfi- tile sanki coşmuş, sür'atini art:ı:· 
kız $eri bir hareketle vagonlardan peri muhayyilesinden hıç silirımi- pısı vurulduğu zaman ancak yerin luğa. bmrltacağtmı nasıl akhn aldı nfo de pek talrdi~ ettiği bir erkeğin şündürn. Çiçekleri ve kartımı gön- mıştı. ~ay'..arın ~z~rinde ııe11Y' 
birine ailiıdı. Tren homurdanarak yordu. den ka!lrabildi. yavnun? izidvaç teklıfını reddeden mek-ıdererek iyi yolculuklar teıneımi doğru btr rnzgar gıbı uçuyordu. • 
ileriye atılm Halazadesi; en-) Ondan aynlrnıştı. Sevıldiğini bil- Aynada saçını biraz düzeltti. Ya- Genç kız cevap vermedi. Kolla- tubu elile yalı.lığını gördüm. Alı- ettim. Vr biraz daha üzülmen için İki ay sonra bütün İstanbu'. g:. 
dili. gözlerindP- aı;Jıyan ihtiyar 1 diği halde ona koşma~ı,, yetişı< naklannda parlıyan gözyaşlarım nnı uzatıp onun geniş omnıl•nnı Jıyorum iri sizden başka Jı:ımseye hiç ortalarda görünmedim, kom- 2!eteleri onıann evlendtltlerln1 lı 

0 halası, İbrWıim Lütfü, arkadaş!~ artılı ara.rmzdakı bu ~ıl kallıınn. parmaklarile kuruttu. Kapıya doğ- tuttu ve ayaklarının ucunda yük- ne gönlünü, ne de elini vermesi ar- partımana kapandım. her. verdiler. Biz bu gazet.eıer~:ıe 
bir hayal gıbi Ferdanın ya:ılı goz- Mademkı sen dE" benı sevlyorsuD; ru yürüdü. İçini çekerek açtL Ge- selerek başını başına yaklırı§tırdı. tık imkiinsızdu. Sizi Meciyide Jili- Ferda ona t1oğnı sokuldu. Bap- birinde genç evlilerin remmle 
!erinir. ônünden geçti Tren gar- işte itirat ediyorum, ben de- seru lenin kim olduğ\.nu anlamak için Biraz sonra kompartmıanda çi - yünde vurulmuş gördüğü zaman, nı göğsüne bırakarak mırıldandı: beraber çıkan yazıyı §UnıYa atıf" 
dan bir and• çıkmış, ileriye doğru seviyorum, hem de nasıl bilse~!· bıı~ını kaldırır 'lı:aldırmaz dudak- çeklerin arasında. trenin baW sal- öldüğünüzü zannederek kendisini - Biraz üzülmek mi, deli olaca- ruz: . . . ekti 
sii:lıilerek akıyordu. Genç .kız sen- diye ona haylurınarnıştı. Gene illi !arından boğuk bir çığlık döküldü. lantısı içinde birbirlerine ~- vurmağa kalktığını, fakat heyecan- ğımı sanıyordum. Seni çağırmadı- ·.BU"Uti ay evvel Parıse bar ııııt 
ddivcrek koridorlan geçti, kom- g_"1emnHessa:n olm..sını ~ Karşısında Akif Cemal duruyor- rall elele, gözgöze otUrllyorlardı. dan muvaffak olaıruyaralı: oraya ğınıa pişman olmuştum. Iztırap j. etti~ haber ~iz p;ıeŞ ge
partımanın~ ~ırdı ve kapıYJ kapa- ti Ayaguıa gidı=e. y:ınut. çagırır- du. Ressam bir hafta evvel Hacer~en düşüp bayıldığını bana anlattı. Aş- çindeyirn. nıssaınlarımızdan ArJf Cema}leışti" 
yarak kendıs:nı kana peye attı. Her sa bunun yalvarmak gıbi bırşey ola Ferda düşmemek için tutunacak bir mektup aldığını, onun iberıne' kında bukadar fedakar bir insan o- Akif Cemalin koyu mavi gözlem çenlerde J.vnıpa k~uruJla. sel< 
tam! çiçek ıçmcle ıdi. Ferda trenin cağını sarunıştı. Kendi ke~: bir yer aradı. Kendisıni Ressamın hemen yol hazırlığına. b•iJ'Klığını lan F~danın gene gururu yüzün- ~tle parladı, e~ldi: genç ln':ın ra ~~er~k. bi~ }Xlrtre~e -~;ıııe 
sarsınıısile ha!ıf h•f.f oynıyan bu ·Ah b• Jale. ah budala. cti.ye inle- kollan arasında buldu. A1ı:if Cema- anlatıyordu. Sonra cebmden Hace- den gıtmeğe kalkmasını mazur şakaklarına ince büklümler halin- kabi~ıyet":'ı bütun ~ ~t. al ııı· 
ıcnk renk Ç"?çeklere dalgm d;ılgın di. Soma ~arı çıkarsa biraz açıla- !in koyu mavi gözleri gözlerine pek rln mektubunu çıkardı. Genç l<adı- göreceğinizi sanıyorum. Bu satır- de dağılnılf kumral saçların" dı • takdır ettıren v~ tahsılını ~rıÇ 
bak \ğlarnı\..,rdu Gözlerinden cağım düşfuıerE".k ayağa kalktL O yakından bakıyordu. Ferda bu göz- nın yazdığı satırları tekrar beraber- !arı okuduktan sonra ne yapacağı- daklarını koyarak, yumu~ak sevgi lamak lçın Parıste bulunan faıı,rı 
akm,yan ya,lar kalbim• in~rek OJ"a 1 sırada be ·az karanfillerle, dolu bir !erden aldı~ şifa ile bir anda gön- ce okudular. nızı bilmiyorum, mektubumun, dolu bir se~le mırıldandı: ~ ressamları~an Fer ,efB' 
smı bır ce ennem gıbı yalı::tyordu. 1 çiçek prti ayağına takıldı. Kal- !ündeki bütün pasın silindiğini, vü- ·Akif Bey, Ferda tahsilini ta- Ferdanın ve sizin mes'ut olmanıza - Artılı: W.ülme, ıztırap yok sev- izdiv~cları bırkaç. gun evvelğın ô
Ken ken:l ~· .Y.et olalım, me dırmak için eğildi Çiçeklerin ara- cudünün taptaze bir kuvvetle di- mamlaınak üzere Avrupaya gitme- yardım etmesini temenni ederim. gilim, geçmiş şeyleri unutalım. I- r~tımızde kıbar ?ır. kalab~lı vıileri 
tın~ dıye d mc.'ü Fakat yüreği- sında bir kart gördü. Cemalin bir rildiğini hissettı Damarlarındaki ğe karaı- verdi. Sizi seviyor, sizin Dayızadcrni nEkadar icten sevdiği- şıklı mes'ut günlerin eşiğndeyz. nıın~e ıcra edıın11§.!ır. Yen~a:dellir 
nı y"<ar acı g tikçe zıyadeleşiyor- kartı i Üzerinde· •Hayızlı yolcu- kanı hu ate~ gıbı ~k yor büyük. sevginize de nihayet ina.nmış bu- nizi bildiğim için bu temennimin Ferda başı Ressamın gögsünde, t~brıK etle• ~onuld<·n · 
du Dutla !arı ıGa AK·f Cemalin is- luklaro yazıyord . Genç kız sen- kahverengi gözlerı beyaz yıizünde Iunuyor. Fakat onun ne kırılmaz tahakkuk edeceğine eminim. Hür- şakağında onun dudaklarının ate- dılerız.• 
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mı vardı. Rcss.ımın koyu mavi göz- deledi ve gene kanapcye düşer gibi hireı· yıldız 1tibi parlıyordu. Yüzü- bir gurura sahip olduğunu b!lirsi- metler.• şini hissederek yüzü saadetten pen- SON 
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Neşriyat Kongresi 

KARİLERE CEVAPLAR 
1 - Kadıköy. M. Bay Ha • 

rıtna: Mektubunuzu aldım. 

Orta yaş çağında ,.e sapasağ. 
lam olduğunuz içiu öğle ye
llıeklerinden sonda yarını sa -
at kadar uyumanızdan zarar 
gelmez. Elverir ki hafif ye -
tııekler yiyesiniz ve sağ tara • 
fınıza doğru meylederek ya -
tasınız. Bu tatlı uyku öteden 
her; adetinlz olup ( ~ekerle -
ıne tarzında) yapıldığı için 
bir zarar vermez. Müsterih O· 

lıınuz. 

. 
beş incir daha temizleyiniz. NEREDEN GELİYORUZ 

Basın kurumu bir hazır- DlJNKtl B~CAMIZIN 

lık toplantısı yapıyor \.ı :ı _ s • ti ıı 7 _ ıı g 11) ıı. 
ŞARAB.ŞEHlD 

Basım Kurumu Başkanlığından: A M A L • T . - -- - . 
Kaseye koyunuz. Sabahki gi
bi kaynar su ilive ediniz. Sa -
bahleyin kalktığınız zaman 
veyahut kahvaltı ederken bu 
yumuşak incirleri· afiyetle 
yiyiniz. Kuru yemişlerden 

komposto, hoşaf yaparak do -
ya, doya atıştırınız .. Her gül!. 
sabahleyin yataktan kalkın • 
ea mutlaka aptestbaneye g! • 
diniz, büytlk aptest bozmak 
ihtiyacı olsun olmasııı her 
gün muntazam bir surette a
yak yolwıa devam ediniz. Ka
bil olursa her gün bir ibrik 

[Meşhur İsviçreli 3liın, profe. p r·ıı d' c., ,... 1 T 
=!f~;~;~~::~~fi: . ı ar ın ı a ı aş 

Maarif Vekaletinin Ankarada ---- ----NA NI l 
toplamak üzere bulunduğu neşri. M _!_i§ • _§_ ~ K • !< A V 
yat kongresi, Kurumumuzun bü - A ~- • J_ A .!!_ A K • J'i .A 
tün üyelerini birer yönden ilgi • R ili f_ A R ~. _E;_ ..§... _N 
lendiren bir mahiyettedir. • Ş E 1 V K • A Y . 1 'J'i. 

R'• N A .-f<;-t Nlii S
AV.NA Z-1 "f•YA 
HEIP•e AK.K A-R 
A. D A M. R. D -ARA 
TA sl-·R- -KALAY 

••• 

sıcak su götürüp taharetleni -
niz. Hiçbir şey zuhur etmez
se· 15 · 30 dakika sonra sıca -
cık su dolu bir ibrik daha gö-

.;:2:nta:t:::::li~:a~:ğıa::~ devrine dair in karada sa~~Jr:::ı:;ı::::::~~u::: 
cil.8.lı taş (Neolitik) çağı arasında ve yazma, basma es~rlerden han -

~;~~~~e:~. ~~~nt!~hi~ :~~ verd·ı"" ı ·ı mu··h·ım konferans ::ıciı:;.id;:::ı:~~~~~~·içino~: 
hinı bir devridir. Zira dünya yü- gibi neşriyat programı hazırlan -
zünde vukubulmuş ve vukubula- · malıdır. Te'lif ve tercemeyi teş -

ı 2 B • 5 6 7 s e ıo ıı 
cal< sosyal inkılapların en büyüğü vik için ne yapmalıdır Hususu neş 
diye tavsif .edebileceğimiz 0 mu- yüzünden de, sosyal ahlakın te -1 tan aliit ve edevatlarını imal etmek . t d 1 t 1 · d t 1. l'l • 

. ,.. . . . . ... .. . i. 1 .1 k k t ğ i· rıyaa eve nası yarım eıneı... -ı-.-.---
azzayı sergiızeştln adeta bırıncı fas- melinde bulundugu şuphesız olan çın. ga erı er azara opra ın d' Ok .k .. 
Jını teşkil eder. bir tesanüt hissini yoktan var ~t· çinden ham maddelerini istihsal et- ıralı. umayı teşvı ıçın ne yap • ~. + .~ -

D 1 · bilir" ı d' B nl t ın· k m dır. Bu kongrede başka neler 
Mezolitik ça", iklimin deg-işme- ıniştir. aha evvelki de,•ir erde meyı er L u ar ar ın ay- .-.-ı 

1
--.-" konuşmalı, karara bağlanmalıdır. !!!!. 

sine şahit oluyor: artık cümudiye- böyle bir şey düşünmek bahis mev- dettiği ilk madencilerdir. Kongrenin programına dahil 
0 

_ ı - - ··-- -ı-.---
ler evvelce i§gal ettikleri cesim ü1 zuu olamazdı. Bu devirde hirçok ihtiralar o- _ _ _ _ _ _ _ 

• 
BUGCNKO BULMACAMIZ 

keleri terketıniye başlıyorlar; ve Alplerln çevresi iizerir.deki uyor. aya a a mn ı eş ı n- -1 

'2 -İzmirde Ç. P. e: En önce 
kabızhğlD111, peJdi&'iııizi ge -
Çlrnıelisiniz. Bol bol başlan -
lluf ııebze yiyiniz. Ayn ve 
lozdcı1rtan başka bUttln taze 
Dıeyvalıor işinize pek müna -
•iptir. Hele İzmirin olguu ta
ıe veya kuru incirleri size ne 
ltadar nıuvahktrr. Taze ye -
llıif çıkıncaya kadar her sa -
balı 5 tane kuru incir alınız, 
ly( ıa ile bir kaç defa yıkayı • 
bız ki UstIMinde tozlar varsa 
lernhtenmlş ol•unlar. Sonra 
Mıu bir kiıe alınız. içine 
lııclrı.eri koyunuz. Bir kapta 
leıııiz IUTU fıkır. fıb kayna • 
tuıa. 

türüp mevzii duş yapınız. Bu 
tarzda 3 • 4 • 6 ay devam e
derseniz, kabızlıktan inşallah 
kurtulmuş olacaksınız. Pek -
lik için her gün ilaç almak 
çok zararlıdır. Sonra fenn bir 
adet kazaumış olursunuz. 

*•• 

l H t d h 'd.ll t'ği lan veya alınası lazım gelen me • .-- ~-· 1 • 

insa t 1 1 ki den çok adette ve mütene,·vi alat seleler hakkınd.a ne gibi .. düşünce- -ı- .--1-. --1-1 
bundan böyle de cümudiyeler ye- .. n op u u . arı . . . . .. . 
niden hasıl olmıy.ıcak. Hararet de- Gol meskenlerıne bılhaS!'. Isvı\- ve edevata ıbtıyaç başgostenyor. leri varsa tesbıt etm~k uzere Ku- ·= -•. _ __[=ı·~ i 
recesi yükseliyor. İklim rutubetli- rede, eski garbi Avusturyada, Böylece, taştan bıçaklar, makkap- rwnun asli, müzahir bütün üye -
dir. Eski hayvanların bir kısmı or- Bavyerada Vurtenberg'de, yukarı !ar, t.estereler'. baltalar: kamalar !erini önümüzdeki Cumratesi gü- I • • 
tadan kalkmış bulunuyor. Artık İtalyada, Fransada olmak üzere ilh .. ımal edılıyor .. Bu iiletlerın a- nü Kurum merkezinde bir toplan - -liii/ - - - • -
Mamut, hücreli burun delikli ger- birçok göllerde rastgelinmiştir. De- ğaçtan yahut geyık boynuzundan tıya çağırıyoruz. Bu toplantıya, -..:......ı...-ı-"-.ı...--.!""'!.-'-..:....-' 

Devamlı ve inatçı kabızlık 
çekenlıerdıı kalın barsağın 

dolgunluğundan ötürü sıkıl -
dıkça hazan ön taraftan be • 
yaz bir &IZllltı gelebilir. Bu a
kıntının cinsini, ııev'iııi belli 
etmek için temiz bir cam üs· 

gedan, mağara ayısı, mağara asla. mek oluyor ki, bunlar hep Alple- sapları vardır. Kurumun üyesi olmıyan fakat _ Soldan sağa _ 
nı kalmamıştır. Ren geyiği şimale rin çevresi üzerinde bulunmak· İlk defa olarak çanak çömlek gö- neşriyat hayatiyle alakali bulunan ı _ Yol, buruşturucu bir mad • 
doğru hicret ediyor, dağ keçisi, ya- ta ve ancak bu yerlerde büyük rüyoruz. bütün vatandaşlar iştirak edebilir 
ban keçisi, dağ sıçanı yüksek yer- topluluklar teşkil etmektedirler. Kendir ve yün ile ağlar, kumaş- !er. 

de, minia. 
2 - Küçük, insanın bir uzvu. 

Daha !lflnra, bu kaynar SU• 

:ru lndrlerin üstüne döktinüz. 
itabın içine boca ettiğiniz su 
lıımıerı tamam örtmelidir. 
llıı işi tamımı yaptıktan sonra 
ltasıınin kapağını kapayınız. 
.\llııJıa terkediniz. Ne yapar -

!ere kaçıyorlar. Avrupanın bu de- Fakat insan meskenlerinin mün- lar, elbiseler yapılıyor. Denizcilik Müzakere saat tam 14 de açıla
virde meskun olmadığı uzun zaman hasıran bunlardan ibaret olduğunu kat'! olarak keşfediliyor. Kayıklar caktır. Arkadaşlarımızın gelmele
zannolunınuştu. Seleflerimiz bu zaıınetmemeliyiz. Zira müstahkem ağaç gövdeleri içine oyuluyor. Ol- rlni rica ederiz. 

3 - Bir müphem sıfat, farsca 
bir, zehir. 

ol - Müslümanların ibadeti. 

tüne koyup bir kimyagere ve 

yahut mikroplarla uğraşan 

boşluk dlvresine hiatus (Yatüs) ve büyük köyler de vardı. (Müs- dukça büyük seyahatler yapılmış 
prehistorique (Prehistorik fetha) tahk:m köyler: harbin de doğmuş olması muht~meldir. .. HALKEVLERINDE 
derlerdi.. Bugün artık bu fikrin hiç olduguna belkı hır işarettir). İn- Bu devrın ınsan ırkları mutenev 
te doğru olmadığını biliyoruz. Piet sanlar bir de, tıpkı selefleri gibi, vidir; paleolitik ve mezolitik ırk -
tein Ariege Pyrenede kain mas d'A mağaralara da yerle~mişlerdi. !arın hafidlerini - bilhassa Homo 

5 - Futbol ek'.pi, kebap dizilir, 
farsca altı. 

doktor arkadaşlBTınuza götü-

rüp hakkile muayene ettiri • 

6 - Körlük, çok faydalı ve ça -
lışkan bir hayvan . 

&a yapsın. 

Gece yatacak vakit bu bet 
İn~iri yiyiniz. Kasedeki suyu 
(şifa niyetine) d.i)·erek içi -

niz. Sonra alacağınız tahlil zil'de yaptığı keşifler, yerin adına Göl çamurlarının, eşyayı tam o- meriodinalis tipinin nesillerini • . 
atfen Azilien adını taşıyan yeni bir !arak .muh~faza etmesi yüzünden, görüyo~uz. v.e en ziy~de, Avrupa- ~ N.ısan 939 Cuma akşamı 8'.30 da 

Kadlköy Halkevinde 
konferans 7 - Aktörlerin vazifesi, sahip 

olunan şey, kışın yağar. 
8 - Dost Balkan memleketlerin-veyahut muayene raporunu 

bana gönderiniz. Derin say • 

gılarımla. 

ed ni et safhasını tesbit etmeyi neolıtık çagı ınsanlarının günlük ya yenı gelmış ve Alpın ırkını teş- Evımız salonunda Bayan Şukflfe den birisinin kralı. 
:ü;kı{'n kılmıştır. En çok mülev- hayatlarından, küçük teferruata kil eden orta boylu brakisefaller Nihal tarafından (Finlandiya inti- 9 _ Geceleri yakılır, kat, hır 
ven çe:kıl kolleksiyonuna işte bu- varıncıya kadar, haberdarız. Yer - dikkat nazarlarımızı çekiyorlar. baları) mevzulu bir konferans ve- renk. 
rada rasgelindi. Bunların ne işte leşmiş olan bu insanlar birkaç ne- Ve nihayet dikkate şayan olan rilecektir. Herkes gelebilir, 

iliz. 
Sabahleyin yaptığınu gibi lokm•n HEKiM 

kullanıldığı doğru olarak bilinemi- vi buğday, iki nevi arpa, iki nevi cihet: peolitik mezarlar.bize neg- * 
Yor. Belki arşiv nevinden birşey o- darı yetiştirirlerdi. Vahşi hayvan- roı,·d, (zenc·i· gibi) ferd.ler. ve pyg

"~---------------------~-~-----
10 - Emreden, tiyatroda f&cia 
11 - Hararetli, sanuvberiye fasi

lesirden bir ağaç. Eminönü Halkevinden: .. RADYO .. lan Avustralya churingas'larile bir !arı toplarlar, ava gider ve ba- mee ~er {cucel~r) ve.rmıştir. Buka-
benzerlikleri vardır. !ık tutarlardı. Beş cins ehli hay- dar :ıususl bunyeyı haız olan bu 6 Nisan Perşembe, 7 Nisan Cu • 

Piette'denberi, muhtelif memle- vanları \"ardı: Evvelemirde, ilk o- iki beşeri grupun menşei ne olabi- ma ve 8 Nisan Cu_maı:esi günleri 
ketlerde ve bilhassa Danimarka !arak ehlileştirilmiş olan köpek ve lir? Bunu henüz bi1".:'iyoruz. Aca~ saat (2.0.30) da Evımızın Cağaloğ
tourbe sahalarında ve cenubi Por- sonra keçi, koyun, inek ve domuz ha tıpkı paleolıtık çagda olduğu gı lundakı merkez salonunda Temsıl 
tekiz'in eski yerleşme mahallerin- gelirdi. At, ancak sonraları insana bi, Afrika filemi Avrupa toprağtna şubemiz amatörleri tarafından : 
de birçok keşifler yapılmıştır. Of- mutavaat etmi§tir. Bu adamlar bil- nüfuz mu etmişti? Bunu biae ati (Vazife) adlı piyes temsil edilecek 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Can, bir şark çalgısı, ay. 

--ııııınıuııııııııoııııııııııııınııunmııııııııııııııııııııınıııııuıumııııınııınınnıuııuııııııııııuınnıuım 
'tüRKIYE RADYOFÜZYON POSTALARI 

2 - Bir argo tabiri, kıraet etme, 
3 - Salip, fransızca fena, bey ve 

bay mana3ında farsca ıa -
kap. 

------
Türkiye Radyosu - Ankara net'deki kesik baş mezarlarını da hassa geyik avlarlardı. Çakmak- gösterecektir.. tir. 4 - Beş tek harf. 

5 - Hayatta olmak. 

Dalga 
Uzunluğu 

hatırlatalım. Bütün bu .keşifler o -------------

zamanın medeniyeti ve beşer ır- Gayrimenkul Satış llônı . 6 - Usta olmıyan, bir kara nrJrn 1639 
T. A. Q. 19,74 

ın. 

m. 
Kw. 

kının durmaları hakkında umumi 
T. A. P. sı;ıo m. 

183 Kcs./120 
15195 Kes./ 20 

9465 Kes./ 20 
Kw. 
Kw. bir fikir edinmekliğimizi mümkün lstanbııl Emniyet Sandığı Direktör! ügünden 

kılamktadırlar. İnsan ırkını, 5 - 6 
Perşembe Massenet • Mavi gözlerini aç... yıldan beri, Bay ve Bayan St. J ust • 

Melodi). Pequart tarafından Fransız Bretan-
Saat 12.30 Program. Saat 21.50 Müzik (Bir solit • Pl.) yasında yapılmış hafriyat sayesin-
Saat 12.30 Tü·rk mu·· zl,.; - P1. ,.. • Saat 22 Müzik (Küçük orkes - de daha iyi tanıyoruz. Bunlar bize 

1 Saat 13 Memleket saat ayarı, a- ıra _ Şef Necip Aşkın.) _ Azzoni gösteriyorla rki, şarkta, dün mev -
''ıs 1 . ve meteoroloji haber erı. _ Melodl 2 _ Holzner _ Saksonya zuu bahsettiğimiz ve Anadoludan 
Saat 13.15 - 14 Müz•k (Kar~ köylü dansları. 3 _ Schınidt • İn_ gelmiş olması muhtemel olan bn-

Prograın - Pl.) ciler • Vals. 4 _ Gahhardt • Ro _ ki:sefal ırk doğmakta iken eski 

Saat 18.30 Program mans • Viyolonsel ve orkestra için. Şansölad ırkı Fransız toprağı üze-

8aat 18.85 Müzi.k (Rnmans, hallı: ı 5 - Beethoven - Skoçya havalan rinde yaş~ma!a ~ev: :dirordu. 
lar)ulan veııaire) Pi. 6 - Ge.nglberger - Aşk çanları - Bugünkü meğenıye ı·ı·kaş a~gıcı 
~ . Cilalı taş ça ı, mezo ı ı çagı ta-
"aat 19 Kon,,<ma •zu·aat saati) Şarkı. 7 - Gounod - Ave Marıa. . 0 b' A da 
~ ..,. ' " · · . . kıp eder. rta ve gar ı vrupa 
"aat 19 15 '"''•k ~u··z;.,; (Fasıl he 8 - Recktenwald • Grızıngde • pot h 1 hlil t• ·1m . h 

~e. · •u• ,., 'b" . ayvan arın e eş ırı esı ve u-
ı tq Çalanlar: Hakkı Dermen, Eş purı. . bubat ekimi bu devirde başlar. 
~.f l<a.dri, Hasan G lir, Basri Üfler. Saat 23·45 - .24 Son aıans haber- Yüzlerce ehin yıl• hemen hemen 
it "llldi Toka.y. Okuye.nlar: Tnhsin len ve yannkı porgr~m. hiç değişmeden devam edegelmek-
Elrakuş, Safiye Tokay. te olan eski medeniyet, bu devirde 

b ~aat 20 Ajans, meteoroloji ha - Bulgaristandan Al- altüst olmuştur. Yerli hayat göçe-
e, lerı, ziraat borsa•ı (fiat). 

30 
b' J be hayatın yerine geçmiştir; bu, bu-

Saat 201 r. T .. k ·· ·-· ç l manyaya ıname e gu"nkü medeniyetin baslangıcıdır 
1 .. ı ur muzıgı: a an - . - · 
0
•: Züiıtü Bard:ı.koğlu. Cevdet gidiyor Ye~i bir i~san ırkı, diğer ırkların 

~9gJa, Esref Kadri, Kemal Niyazi yerme geçıyor; az zaman sonra 
Seyhun. ·Oku anlar: Sadi Ho ses. Almanyanın Bulgaristandan zi. Avrupanın sakinleri arasında ha-
1.teıeı, Tok ö:. 1 _ Tatyos • iüzi- raat amelesi istediği hakkındaki kinı bir mevki l:azanmış olan bu 
~alı: Pesre~. 2 _ Zeki Arif _ Sü • şayialar üzerine Bulgaristandan ırk, bugün apin adını verdiğimiz 
~ıııaı., - k S elim 

1
. 3 Almanyaya gitmek istPyen köylü· prakisefal ırktır. 

" şar ı: ev seve ı. - .. ,_,. E- . d ' ·ı·ı t ed · ı· 
""c~ · S" . ... 

1 
S !er hu .... mete başvurmuşl:trdır. ger şım ı cı a ı aş m enıye ı 1 

·ı..ı.1 - uzınGı.A şar u: ana can- . 

Bay Mehmet Salahattin ve Mehmet Ali ve Muhlis ve Fatma 
Sabiha ve Ayşe Zeynep, Muhlis, Telha ve Fatmanm 9926 hesap nu
marasil~ Sandığımızdan aldığı (4000) liraya karşı birinci derecede 
ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lu kanunun 
46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesi.ne göre satllması icap 
eden Üsküdarda Kısıklıda Kısık.ı mahalle ve sokağınd.ı eski 25 mü
kerrer yeni 27, 29 No. lu ahşar kagir maa müştemilat köşkü.o ta
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta
pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(350) lira pey akçesi verecektir Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ,·ergôierle beledi
ye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellal'ye rusumu 
borçluya aittir .. 

Arttırma şartnamesi 6/4/939 tarihinden itibaren ~etkik etmek 
is~tyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya gitmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkanları gaynmenkul nakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 

itibar olunur .. 
Birinci arttırma 23/5/939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğ

lunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan a
lmması isap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın teah· 
hüdü baki kalmak şartile 9/6/939 tarihine müsadif Cuma günü ay
m mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma
da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 

tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple-<l.ııı .. 
1 

. Bunların adedi otuz bini geçmiş - hakkındakı malıimatınız oldukça 
3.. Söz erını var. 4 - Y. Asım - t' mufassal ise, bunu biz göl sakinle- rinin bu haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair iddialarını 
Ulin'k k A d' t" ır. d: a · şnr ı: yrı uş wn sev - rinin meskenleı·inde yapılmış olan · ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be-

~'.llillıden. 5 -· ......... - Halk Tür - Gazeteye göre Aw.anya sadece araştırmalara borçluyuz. En fani\ raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını biljir-
,,_usu _ İndim dag-dan cıvava. 6 _ beş bi.n kiş. i istemektedir .. ve bun- · 1 1 1 haki t · ili ·ı b·t im ı t be 
,, J şeyler bile hiç bir yerde göllerin · memış o an ar a arı apu sıc erı e sa ı o ıyan.ar sa ış -
eınaı Niyazi Seyhw1 - Kemençe !arı zırat ışlerde dolgun ucretlerle çamurlarında muhafaza edildikleri deliııın paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUmt almak 

~ksiıni. 7 - Faize - Şetaraban şar çalıştıracaktır. kadar iyi muhafaza edilmemişler- isteyenlerin 937 /ll 7 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri ser-
s · l3adei vuslat içilsin. 8 - Şem- dir. Bu hususta en zengin vesikalar visine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
eddin Ziya - Ey gonce açıl. 9 - Askerlik itleri İsviçre gölleri vermiştir. İlk keşif- 11-

~······· - Şetaı-aban şarkı - Hayali ler 1929 da Zürih gölünde yapıl- D 1 K K A T 
emdir. 10 - Tanburi Cemil - Şet Şubeye davet mıştır. Buluntular bu noktadan 

•raban - Saz semaisi. ·ı A k z· A vrupanın her tarafına yayılmış Fatı ı s eı· ık Şubesinden: · 
Saat 21 \femleket saat ayarı. ve böylece kıt'anın bütün gölleri 
:> 1 - 316 - 334 dahil doğumlular-
. aat 21 Konuşma (1\lizah saati). 
Sa dan ve bunlarla muameleye tô.bi 

b· Yu a_t 21.:5 Esham. tahvilat, kam yoklama kaçağı bakaya ve saklılar 
S nukut borsası (fıat). tla hiç askerlik etmem;ş olan deniz 

aat 21 ~.; ~ ~·eli plaklar - Pi. 
S;ı • "' sınıfına mensup erat askere sev-

S 'at 21.:ıo JVıuzik (Şan resitali - k d'l k . 
opr e ı ece tır. 

1 ano Azize Duru tarafından.) . . .. .. . 
b.- Schuberl _ N'nnı. 2 _ Schu _ 2 - Şubede ıçtı'."a gunu 15 Nı-
S t - Gül ile -çocuk. 3 _ Sınetana· san 939 Cwnartesı sabahıdır. 
l atılllıış nisanlı kız operasından 3 - Bedel vermek isteyenlerin 
~a :•anın ~rvası. 4 _ Massenet - bedelleri 14 Nisan 939 Cuma ak -
. anon opora~ının: 1 nci perde ar_ şamına kadar kabul edilir. 
hsı - . 
0 · 0 - Puccini - .La Boheme• 4 - Gelmiyenler hakkında kanu 
Perasından: Mini'nin aryası. 6 - ni takibat yaptlacağı ilil.n olunur. 

araştırılmıştır . 
Göl meskenleri ekseriya ehem

miyetli yapılar. hatta hakiki site
lerdi. Bunlar neolitik çağda hatta 
Tunç devrinde yaşamışlardır. Esp
land'ların inşası için binlerce ağa
ca ihtiyaç hasıl olmuştur; bu yapı
lar o zaman elde olan za,·ıf ''asıta
lar dolayısile tasav\'llr edebilece
ğimiz en büyük işlerden bitini teş
kil ederler . 

Fakat bu müşküller, insanların i 
biribirine yardım etmesine sebe- ( 
biyet vermişler ve bu mecburiyet 

Emniyet Sandığı, Sandıkta" alınan gayrimenkulü ipotek gös
termek isteyenlere ıııuhanıminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 

nısfını tecavüz etmemek üzere ilıhle bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretile kolaylık göstcrm ektedir. (2310) 
-----·---·-----·----------· 

!sıanbul Sıhhi ırıüesseseler arttırma ve eksiltme 

komisyonundan 
Eksiltmeye konulan iş : Şişli Ço cuk hastanesi birinci pavyonu ta-

miri işi. 
Keşif bedeli .. ............. : 1498 lira 73 kuruş. 
Muvakkat garanti ...... : 113 lira dır. 

Şişli Çocuk hastanesi birinci pavyonun= tamiri işi açık eltsllt.
meye konulmuştur. 

Eksiltme 7.4.939 Cwna güııii s aat 15 te Cağaloğ1unda Sıhhat ve 
İçtim~! Muavenet Müdürlüğü bin as.ında kurulu :koııılqonda yap&I. 

Çocuğu refaha kavuştur -
mak istiyorsanız Çocuk Esir
geme Kurwnuna Yılda Bir 
Lira verip Üye olunuz! 

Çocuk milletin en kıymetli 
hazinesidir. 

Çocuk Erirg~me Kurumu 
Geneı l\1 erkezi 

vasıtası. 

7 - Büyük bir balık. 
8 - Beş tek harf. 
9 - Savt, süslü, bir tüfek nev'L 

110 - Kısırlaştırma, ayn: çağda 
olanlar. 

11 - Kan, ııüt, zımnen anlatma 
ve işaret etme. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 c'adır. 

BUyUk ikramiye 200 .000 Liradır. 

Bundan ~=Liralık 
Başka 20 ooo 1 . 

15;000 kramıyelerle 
10,000 

200,000 ve 50,000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat ı Bilet alan herk.,. 7 Niıan 9a9 ~•il. okşomıaa kadar 

biletini dejtiştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak ittiralc etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz da p;y, nıonuıı meı'ııt va babtiyarhr ı 
arasına girmiı olıınuııuı. 

caktır. 

İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün 
komisyonda görebilirler. İstekli! er eari seneye ait Tıcaret Odası .,.,. 
stkasile 2490 aayılı kanunda yazı h belgelerle ve i>u işe yeler mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte eksiltme 
tarihinden 8 gün evvel İstanbul vilıi.yetinden almış oldukları ve 
bu işe benzer en az 1000 liralık iş yaptıklarına dair dıllyet vesika· 
!arile birlikte belli ıı:ün ve saatte· komisyona gelmeleri (1944) 
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GRiP - NEZLE • KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATiZMA -NEVRALJi - BAŞ - DIŞ 

Deterll &en'atklr 

MONIR NUREDDiN 
SELÇUK 'un 

Yülı:aek kudretinin beate halindeki 
taheaeri olan 

FERYAT 

,,14j1Mı,.. •k.rın.....P.,. tcn-ıi hir tar•Ja hlunan hu •••rl 
...ı...UIJ lc..u.r luinJ• alcam•ı w lftÜ mtu laollcın takdir .,. 

ollcı,lorın• ""'d"' o/MUflar. 

FERYAT Birinci kısım 
270911 No. FERYAT İkinci kısım 

M-Jfalclgetl• pldka lcaydedilmiı, aa9ın .,., taltdirltdr halkımır. 
İfiıt ideal bir pldlc olarolc ıatııa fılcarılmııtır. 

Gebze Asliye Hukuk Hakimliğinden 
939/38 
Gebzenln Hereke K. de otura n Mümtaz kw Makbule Çini tara

fından müddeialeyh kocası İstan bul .Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
§ekercl Leon karşısında Aki1 Aza ryan hanında birinci katta 4~1 

No. da terzi Emin yanında Mahmut Nedim aleyhine açtığı boşanma 
davasının yapılan muhakemesi ı onunda: Mezbure davacı Makbule 
Çininin lı:anunu medeninin 132, 134, 148 ve 150 ine! maddeleri hü
kümlerine tevfikan müddeialeyh kocası Mahmut Nedim ile yekdi

ğerlerinden boşanmalarına ve müddeialeyh Mahmut Nedimin kaba
hatli olmasından yeniden bir sen e müddetle evlenmemesine ve ta

raflann müşterek Nuran adında ki erkek çocuğun hakkı ve!Ayeti -
nin müddeialeyh Mahmut Nedime verilmesine ve haftada bir gün 

müddetle çocuğu anası Makbul enın görmeğe mezun olmasına ve 
babu1 Mahmut Nedimin de göst-ermeğe mecbur tutulmasına ve 

masarifi mahkeme olan (1362) k uruşun da müddeialeyh Mahmut 
Nedime aidiyetine kabili temyiz olmak üzere 3/3/939 tarih ve 
939/19 No. ile gıyaben karan yeri lmi§ olduğundan hukuk usulü mu
hıı.lı:emeleri kanununun 141 inci maddesi hükmüne tevfikan galp 

müddeialeyh Mahmut Nedimin 1 .metgAhının meçhul bulunma 
sından dolayı keyfiyet ilAnen tebliğ olunur. ·1281. 

MEKTEP VE HASTANELERiN 
ihtiyacı olan Battaniye, Yatak, Yorgan, 

Çar,afı ve Havluları. lstanbul 
Sultanhamam 

BURSA PAZARI Hasan HUsnu 
de arayını:z:. 

Makastar Selômi 
Babçekapıda HASAN deposu Ü•tündek.i yanan lorzihanesini 

OROZDIBAK karşısında gözlOkçfi Artaryanın üzerindekı ASMA 

KATA nekle•miş olduğunu H3yın müşterilerine arzeder 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
mubımuıen Yüzue 7 ,5 

Eksiltmenin 
Cinıl mikdarı beddi teminatı 

Lira Krı. Lira Krı. şekli uali 

Yangın söndBnıae leva21mı 18 kalem 1134 42 40.08 açık eksıltme 14 
., ileti ve eı:z.,· 2 .. 1096. 70 ~.25 .. " 14,30 
•• tulumbaıı 5 596.- 4•.26 .. .. 14,41\ .. 
., hortumu 75 metre 118 87 8.91 pazarlık 15 

Kaayoa 2 adet 3 tonluk 4800.- 860 - açık eksiltme 111,llO 
1 adet 5,6·6 tonluk 4000.- SOO.- ,. ,. 15,iô 

Sa~:. kam)'Oftll 1 adet 2 tonluk 8100.- 233,- H u 16,ilO 
Kamyonet 1 adet 1 tonluk SOJO.- 22ö.- .. ., 16,45 

ı - Şartnameleri mucibince yukarıda cini ve mlkdan yazılı 7 kalem malzeme hizalarında ııöste
rilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatlerı hizalarında göııter;Jntlştir. 

ID - Eksiltme 21/4/13» Cuma günü Kabatqta Levazım Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname v~ Usteler her gün sözü geçen ıubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu plA-
nı da görülebilir. . . . 

v _ Yavşan Tuzlapı için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek ıstiyenlerın kataloglariyle 
karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plAn ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerin 
ihale gününden 5 gün evveline kadar lnblsarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri lazımdır. 

vı - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güp ve saatlerde % 7,~ güvenme paralariyle mezkilr 
komisyona gelmeleri. c2172• 

Cinsi Miktan Muh!Ulllllen B. 
Lira Krş. 

* % 7 ,5 teminatı 
Lira Krş. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

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

• 10 • 384 00 28 80 • • 16.30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibince yaptınıacak cins ve 
miktarı müfredat listesind e yazılı 13 parça eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve aatleri hizaların<la gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi resimlerde görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve satte % 7,5 güvenme paralarile mezkiır koınis -

yona gelmeleri. •2136• 

Cinıı 

Bulaşık yıcama 
makinesi 

* muham. ytlzde 7,S 
alkdan bedeli teminatı 

Lr. Kr. Lira Kr. ---
1 adet 1200.- 90.-

Eksiltmenin 

tekli ıaatı 

açık 

Su teıisatı 77~ o•s.t:ı U 80 
malzem""i 21 kalem ' , .. - ""' " ' 

Prinç etiket 31.770 adet 572.- 42.90 ,, 1.5,80 
ı _ Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesin-

VIKING 
Süt Mald nalan 

Fiatça ucuı: hası

lotça yülc$e/c $al· 
lam/ıkça emıauiı: 
Üdelilc le ikramiye· 

ildir. 
Türk-Avrupa Ltd ~. Galata Perşembe 

de .1 adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve ınikdan l ıı _________ _ 
yazılı .2. kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt
meye konmuştur. 

Pazar 61 

Il - Muhammen bedeller!, muvakkat teminatlan ve eksiltme 
saatleri hizalannda gösterilmiştir. 

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

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabi-

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTE.HA$SISJ 

\foayenehane ıaatleri. Pazar 

1 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı. Cu
martesi 12 - ~.5 fıkarayp, 

leceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. Sahlp ve Başmuharriri · Al. Naci KA-

V - İsteklilerin eks.llme için tayin edilen gün ve saatlerde ka- , RACAN - Umumi l'kşriyau İdaı• Eden 

nuni vesaıkle birlikle mezkiır konisyona gelmeleri ilan olunur. Yazı İılerl Müdürü. M. Rasim ÖZGEN 

•2166. &wldıjı Yef' Sou 1'elarat ~ 

Dürıyarı.ın en bu.yu.4. ro.~o /alırı4au. olo/) 

FHll.CO '7711n _g_g_a rı /Joz u/maJ 
yenı TlltJPiK mod.elt ge/mi.ştir 

BUyUk 40 
KUçUk 22,B kr. 

KOLINOS'U 
Kullanmakla GillOşllnllziin parlaklığını Teıri~ 
edinia. Güzellik ve cazıbe, ıağlam ve re'n!.& 
dişlerle kaimdir. Ku,.INOS KEND;rt

0
. 

caz'b ve güzel o. \>ğu. zu hiı•ettiren ı< 
LINOS'u TECRUBE EDiNiZ. 

Taze bir ağzın ve ıehbsr bir gllU!ş~n ~··· 
Jdini biuedeceğinize mutmain olabilirsinıı·1,1 1Macun U 

ılf edılı ~ 
dı~inJen' 
uvacırıısdı 
• rıın , 

uzun 10 
det tstfll 

ı-.1:::::::::~ .... eder 
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Z L Keaya "!.omı!. ~nmoz iki yııaızı J • 1 
Radyo .. .,.n/erin çolc bet•11ditf, takdirle alkıılodıAı hir Almaıt fen lttJrllcaıı ... 
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1
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53 EDREM T : Hüseyin Rahmi Genç KONYA : Hamdi Beştar 
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