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CA(l.ALO(l.LU NURUOSMANIYE No. 54 
TELEFON: 23380 - İSTANBUL 

Türkiye -Amerika 
Milli Şef yarın akşam 
radyoda Amerikaya 
hitabesini irad ediyor 

Ankara, 24 (Telefonla) -
Cümhurreısimiz İsmet İnönü 
Pazar günü (yarın) akşamı 

saat tam 20.30 da Ankara rad
yosile dost Amerikan milleti
ne beklenen hitabesini irat 
buyuracaktır. 

Bu münasebetle, sesin A
merikadan nasıl duyulduğu· 

nu tesbit için, Ankara radyo· 
evi birkaç gün evvel bir tec-
rübe neşriyatı yapmıştı. Bu 

= tecrübe ikinci defa tekrar e -
dilmiştir. 19,74 kısa dalga ü
zerınden yapılan ve beş daki
ka devam eden bu tecrübenin 

' çok iyi netice verdiği an
\ !aşılmıştır. İkinci tecrübede 

l yeden Amerikan milletine 
_ ( (Arkası 3 üncü sayfada) ~iilli Şefimiz İNÖNÜ ı 

,,,
1 ·ı~o i ite re Fi ı i sfin Arapl~-;.i 

=/istiklal hakkını tanıyor 
Filistin mandasını asgari 5 
sene daha muhal aza edecek 

ııir Londra telgrafına göre istik!~• haklarının İngiltere tarafındu 
tanınacağı anlaşılan AT&p murahhasları Sen Ceymis sarayında.-

Londra, 24 (A. A.) - Cklecek edilebilir: 
hafta bildirilecek olan İngilterenin Manda asgari beş sene muhafaza 
Filistin siyasetı, konferans mah • edilecektir. Azami hAd tayin edil
fellerine göre, şu suretle hül:isa (Arkası 3 VPCÜ. sayfı:aal 

Narh yarar? ne • 
ışe 

Narh, perakende satışta a-;gari fiati hükiimetin tayin etmesi ve 
esnafın ihtikarına mani olmak istemesidir. Hükümet bir ~eye güç 
karar vermeli, ancak hu güç kar ar biraz geç tatbik edilse bile bu 
kar:'rda mutlaka isabet olmalı, tatbiki aksamamalıdır. 

Yoksa hükumet yasağının bir gün bile sürmiyeceği hakkında
ki e. ki kanaati, yeni devlet sistemimiz için de değiştirmemiş oluruz. 
Et narhını ele alalım: 

Bu narh konalı bir sene oluyor. Fakat makus netice vermekten 
ba~ka ne işe yaradı? Kasaplar: •Narhı kaldırın, et daha ucuzlıya -
caktır!> diyorlar. Bu söze inanınnsak bile bugünkü halinde et nar· 
hının birtakım hileler ve hud'alarla halkı ızrar ettiğini gözümüzle 
giirüyoruz. Her kasap dükkiinında narhı yazılı olarak bulursunuz. 
Fakat kasap size 60 • 65 kuruştan hesap çıkaracak ve kulağınıza 
eğilip: 

- Öteki fiat size gel~ez! 
Diyecek. narh fiatile alacağını~ etin 

temin edecektir. 
sizi tatmin cdcmi~·crcğini 



SAYl"A 1 

• .. 
to ""' ..... • • 

Musanın Hayalı 
Musa, taliine güvenerek bu zu
lüm diyaı:ından uzaklaşıyordu 

iKDAM 

Se-hİı• Haberleri . . . . 

Atatürkü kurta
ran tarihi saat 

Saatin bir müzede 
olan resmi aranıyor 

Sular idaresi 
tensik ediliyor 

Bazı şubeler ve idare 
meclisi lağvediliyor 

POLiS 

B i r kadı n da y a k 
korkusile kendini 
pencereden aşağı attı 
Şehremininde oturan Hakkı Ka

rakaş adında bir adam sarhoş ol -
duğu halde, evine gelmi§ ve karısı 
kapıyı açmak istemeyince zorla 

25 _ ı;t bat ı939 

• ADLiYEDE 
Kuruçeşme cinayeti 
muhakemesi bitirildi 
Mustafanın tedavisinde geç kalındığı için 
öldüğü anlaşıldığından Murat iki 

sene hapse mahkum edildi 
buçuk 

Atatürk'ün Çanakkalede hayatı- Bugüne kadar Terkos şirketinin içeriye girmi§, karısı Adileyi döv
nı kurtarmış olan saatin aranmak- kurduğu ticari ve idari şekilde yü- müştür. Adile dayağa tahammül e

Nereye gidiyordu? Bu şehrin adına da Medayin der ta olduğu maliımdur. Omega mar- rütülmekte ve Belediye Reisine mediği içhı evden kaçmak istemi§, Evvelki gün Kuruçeşmede kö • dürmek kasdile vurmamıştır. Eğe! 
Bunu Musa da bilmiyordu. o sa- termi§... kasını taşıyan bu saat Omega mü - bağlı bir meclisi idare ile idare e- fakat buna muvaffak olamayınca mür amelesinden Mustafayı yara- öyle olsaydı bıçağını öldürecek b~ 

tiece ve ilk defa olarak kendisini İşte ravilerin rivayetleri bu.. essesesi tarafından bulunarak sa- dilrnekte olan İstanbul Sular İda- kendini iki metro yükseklikte bu- lıyarak öldüren Murat Coşkunun yerine mesela göğsüne saplıyabi • 
Mantığın ve imkanın yolunu tu- tın alınacak ve Ankara Etnograf - resi başka bir şekle sokulacaktır. lunan pencereden sokağa atmış, muhakemesine meşhut suçlar hü _ lirdi. Firavunun ve ölümün elinden kur

tarmak istemi§tl 

Zaptiyeler şehir içinde köşe ve 
bııeaklan dolaşır ve onu ararlar -
ken Musa ... yalnız taliine, yıldızı
na güvenerek bu zulüm diyarın -
dan uuıklaşıyordu. 
Yürüdüğü yollar uçsuz bucaksız 

çöl yolları idi. Katılacak bir ker
vana bile raslamadı. 

Elimizde iki ölçü var. Biri din 
kitaplarının daima din rehberleri, 
Peygamberler hakkında, orılann 

yüklendilcleri vazifeleri kutsileş -
tirmek bakurundan olan rivayetle-

tacak olursak netice yine ayni bağ- ya müzesine hediye edilecektir. Bu hususta yeni bir proje hazır- sağ ayağı kırılmıştır. Yaralı hasta- kümlerine göre dün Ağırceza mah Müteakiben dinlenen şahitler• 
lant li .. . Ianmakt dı y · · t g" e neye kaldırılmış suçlu yakalana -ıya ge yor ve Musayı Mısır - Omega muessesesı bu maksatla a r. em vazıye e or . ' . . . . kemesinde başlanmış ve intaç e - den Mehmet Ali de şunları aııJal-
dan kaçtıktan sonra uzun çöl yol- Almanyada olduğu sanılan saa . Sular İdaresinin Belediye Fen İş- rak adli~eye teslım edilmıştır. dilmiştir. tı: 
ıa:ını geçerek Medayin nehrinin ö- tin bulunması için bir adamını lerine bağlı b~. ~ü~ürlük h~linde Bır baca tutuştu Suçlu Murat Coşkun 335 doğum - Yıkanma yerinin kapısııı~ı 
nunde buluyoruz. Almanyaya göndermiştir. Mümes- çalıştırılması duşunu~ekte~ır. .. Taksimde Receppaşa caddesinde ludur ve o da maktul gibi Deniz- sıra bekliyordum. Murat giyiııll'q 

Daha iptidai devirlerde bile Tan. sil Almanyada saati bulamadığı .. B:le~.ıye Fen İşlerıne. ~aglı mu- Yorunyanın apartımamnın ba - bankın Kuruçeşmedeki kömür de- geliyordu. Arkam dönüktü. A;B • 

nnın birliğine inananlarla inan -1 takdirde İsviçreye gidecek, orada durun uç tane de mua~ı.nı bulu~a- cası tutuşmuş ise de derhal yetişen polarında çalışmaktadır. Dün mah- larında bir kavga çıktı. Evveli fıfU 
mıyanlar arasında mücadele baş- da ayni maksatla araştırmalarda cak, bunlardan her hırı Kadıkoy, itfaiye tarafından sirayetine mey - kenıede hadiseyi şöyle anlat - radın Mustafaya bir tokat vurdU • 
lamıştır. bulunacaktır. !stanb~l. Terkos ve vakıf .sularının dan verilmeden söndürülmüştür. mıştır: ğunu gör :lüm. Mustafa da ona \'ıJI 
Tanrının birliğine inanıp ta ka- Diğer taraftan İstanbul Müzeler ıdaresını deruhte edecektır. Hadise hakkında polis tahkikata _ Mustafayı tanımam. Akşam du. Aralarına girip ayırdım. Fal<81 

vimlerini, tayfalarını bu inana Direktörlüğü de bu saatin İstan - Hazırlarımakta olan projeye gö- başlamıştır. paydostan sonra amelenin yıkan. Murat birdenbıre cebinden bıça · 
sevkedenlere peygamber denili. ~ buldaki müzeleri~ birinde olduğu re İstanbul Sular İdaresinin kad - Bir top dokuma çalarken ma yeri olan hamama gittim yıkan ğını çıkarıp Mustafanın üzerine s· 
yordu. Bu peygamberler, her hırı sanılan fotoğrafısını aramaktadır. rosu geniş mikyasta küçülecektir. dım; ceketim omuzumda çıktım. tılıh ve bac~ğından vurdu. .J 

başka başka mabutlara, putlara Bugünkü meclisi idare ile muhte- ılSadbıka!S.'.larbdüll'."' .. Ahmet Çakmak- Bir arkadaşımdan aldığım sabunu Dığer şahıtler de ayni şeyJero 
t k. 1 1 d . • .. d 1 . .. . ç ar a um u hanında kumaş- anlatı kt arı· 

ri .. diğeri de yine bu Peygamıner- aparı ımse ere aımı muca e e ViLAYET lif ve muteaddıt şubeler, kalem - Fikret' dükk' • d b' yine kendisine vermek için kolu _ ı an sonra mahkeme, Y 
h r d 'd'I Ç" kü ta t • çı ın anın an ır top lının t d · · kt' :ıaıııP 

!erin birer insan olduklarını düşü- 1 a ı: ek ı ıd~ . ';; b' pu apanbe- Ç'ft . --1-f k !er lağvedilerek yukarda izah etti- dokuma bezi çalıp kaçarken yaka- mu uzatınca ceketim Mustafanın e avısıne va ınde baş 
nerek ve insan kabiliyetin.in hudu- ar a en rın e ır peygam r 1 çı ma arının orunrnası ğimız şekilde basit bir mekanizma l adi' t ı· ed'l . t' asılı olan çamaşırlarına dokunn'luş. başl~adığını öğrenmek üıeff 

h tt• T k t' .. .. . . .. .. anmış, ıyeye es ım ı mış ır. Adi d kto E _.ın 
du içinde orıları görerek hidiseleri ve a a anrı uvve ı goruyor - .. .. . . . . . kurulacak ve su ışı bununla yuru- Bunun üzerine bana küfretti· iki ıye o ru nver Karanı ~ 

1 d T ih h 'k' Buyuk Mıllet Meclısıne verılmış .. . Vapurun ambarına ' ğırd k d' dıR' mantılı: "'"Çevesinde ve imkan göz- ar ı. ar· zaman zaman er ı ı . . . tulecektır. tokat vurdu. Ben de ona vurdum. na ça ı, en ısinden ver . 
r- t f d b' 'b' 1 . h"k' 1 olan çıftçı mallarının korunması - afın •d lüğü ile tetkik... ara ın a ırı ır erıne a ım o - . . . .. .. .. Vali Kırdar, bugün pek fazla dü~en amele B .. rapor etr da izahat istendi. ,. 

dukları devirleri gösterir. Mısırda na daır kanun proıesı gorulen lu - .. .. • .. .. .. t T u sırada dort arkadaşı yetişti, li . kt d kto unJstl 
Birinci şıkka göre Musa'yı yo- zun üze · t k · alınmış yuklu oldugunu gorduğü Sular - Hikm t · · d b' 1 t . hepsi birden üzerime hücum ede. so·~elnedını" eme ar 0 ru ş Yakup ve Yusuf peygamberlerin rıne e rar gerı ' . e ısının e ır ame e amır y 

!unda takip edecek olursak oiiyle - · d b t d'l"t lm daresı masraflannın azaltılmasını edil k 1 Ü k"d rek benı· yere du"şu"rdu"ler tekme · .,... devri bitip te Firavunun zulüm uzerın e azı a ı a yapı asına . . . . . me te o an s u ar vapurun- , ... 
bir n'va-tP. karşıl••ırız k ·ı · t' prensıp olarak kabul ettığı ıçın da alış k 'k .. . . ve yumruklarla vuruyorlardı. Af• - Mustafanın baldırındaki bU ' - ~ ..., · devri başladığı sırada halkı Tann arar verı mış ır. .. . . . . .. .. ç ma ta ı en muvazenesını "" a.t 

Tann M ' a bu zulum" den fi • böyle bır değışikliğe !uzum gor- k bed k b !arından kurtulamıyacaktım. Ca - yük daman kesilmiştir. Bu dalll • 
• usa Y • dinine davet edici başka bir pir Bu hususta hazırlanmış oJan Ja- .. t" , ay ere vapurun am arına ıJJ 

r olun ldaş etmek ona muş ur. d" .. tü' M ht lif 1 . d nımı kurtarmak endışesine düo.. kesilince fazla kan gelir. Eğer s 
ar Y a yo • ortaya atılmıştı. Bu Mısırda de~il, yı'haya göre·, çiftçinin mallannı ve · . uşmuş r. u e yer enn en • h" · d t t geÇ 

6 B ti İst b l la 1 tum" . Ceketım' ın· cebm· dekı' bıçağı 1 ım a otomobili yarım saa • çöllerde rehberlik yapmak ve onu, Medayin şehrinde idi. Adı da tarlasını konımak için her vila ·ı u sure e an u su rı i§ e- yaralanan Hikmet imdadı sıhhiye 
k d' · de beki · le · · d h · b' kild bili çekerek o tarafa sallıyarak kalk - kaldıysa ölüme bunun tesiri yatı· en ısın n enen ve ıs nen Şuayip ""ygamber... yette bir kontrol meclisi kurula • rınuı a a emın ır şe e ve ya- otomo · · ile Cer.-ahpaşa hastane- d z d , 1• 0 'f · b' 1 .. b 1 . .-- mak ıs· tedım' · olmadı. Nihayet bı - ır · amanın a müdahale v ..... ı vazı enın ır an evve vucut u - ş . M d . h Ik T caktır Kontrol meclisleri. bun .,kından mürakabesi de imkan da - sine kaldırılmıştır. • j(S" 

. . k t lan hail il t uayıp, e ayın a ını anrı- · çağı Mustafanın bacağına sapla _ saydı yüzde seksen kurtulurdu • 
ması ıçın ma su o ma e e ya tapmağa elinden geldiği kadar dan. başka ~urulm~sı düşünülen biline girecektir. ' Soba kızınca tahtalar dım naatindcyim. Çünkü yaralanan u 
m.ek üzere. miıs.· ahipl·erinde··· n. ilcis ... i- sevketmekte ı'dı'. Taraftarları var geilllj bekçı teşkilatının maksada. . ·iJdit· 
ru, •Cebrail. ile ·Mikail· ı gon - b' k'ld ı lı tutuşmuş Murat Coşkunun kullandığı bı- zuv yani kaba et mühim deg 

8
• 

. . . - . idiyse de çok azdı. Halkın ekseri - uygun ır_ şe 1 e ç~ ışıp ça şma- MAARiF k .k 
1 

h !' b' Asıl ehemmıyetli olan şey daJII 
d'."'mış .. ~u ikı musahip, yakışıklı yeti onun sözlerini cbunaktır. di- dığını teftış edecektır. Bakırköy istasyon binasının gi- çha gedyı Hsap ı, . aykı d.u~ıı_ıı ırl rın kesilmesidir. Hatta bıçak bir i· 
bırer delikanlı kılığında ve Musa- · d bul ançer ı ançerın en ısının 0 ıı 

1 .. . de b' d d 1 ye dinlemiyordu. ~Oraya hazırlık toplantıları şesın e unan soba bonılarının _ ·.. . - ki santim sola veya sağa kayıtı 
nın yo u uzerın ır en pey a o - H k'k t Ş . k 'h . d 1 V fazla kızması netı'cesın· de tavan dugunu soyledı. Is dı lı "! eli H' deg·il· 

1 a t a en uayıp ço ı tıyar ı. BELED YE d d. o ay yara o mez . ıç 
muş ar. Yetişmiş, gelişmiş ve biribiriııden 8Vam 8 tyOr tahtalan ve çatı direği tutuşmuş- Bundan sonra şahitlerin dinlen- se yaralının ayağı hemen sı!O'J 

Musa .. bu uçsuz bucaksız çölde güzel iki kızı vardı. Büyüğünün a- Eminönündeki dükkanların Yakında Ankarada toplanacak tur. Yeti§en itfaiye ateşi söndür - mesine başlandı. Bunlardan Ame- boğulsaydı fazla kay kaybetJ1le~ 
kendisine arkadaş bulunduğundan dı Safura, küçüğünün ltdı Namu - kiracıları olan Maarif ŞCırası hazırlıklarına müştür. leyurdu bekçisi Şaban şunları söy- yine kurtulurdu. Fakat ekser yal<' 
memnun, bunların yanlarına yak- ra idi. Bunlar, babaları ile beraber, ehemmiyetle devam olunmakta - Evinde 12 paket eroin ledi: alarda maalesef derhal müdab811 

!aşmış, selam verip almışlar. babalarının koyun sürülerini otla- Eminönünde son defa yapılmış ki - Yurdun salonunda idim. Saat mümkün olamıyor. 
Musa sormuş: tarak, sütlerini sağıp ya~ çıkarta- ve yapılmakta olan istimlakler do- dır. Dün de biri İstanbul Erkek li- Sa ıyormuş beşi kırk geçe vak'ayı haber verdi- Müteakiben Müddeiumumi sUİ 
- Siz ne kişilersiniz ve ne tarafa rak yaşarlardı. • layısile bu civarda bulunan bütün sesinde, diğeri kız lisesinde olmak Usküdarda oturan Rıza namında !er. Mustafayı da yaralı görünce tunun katil kasdile olmaksızın ıe

gidersiniz .. beni de yanınıza yol _ Medayin halkının ekserisi ve dükkan ve yazıhane sahipleri ki - üzere bu maksatla ilci toplantı ya- bir adamın evinde görülen lüzum h~men polise telefo~ .ettim. On da- lefi nefse sebebiyet vermek ııısd· 
daş eder misiniz? zenginleri Tanrı dininden olma - ralarını arttırmışlardır. Bundan şi pılmıştır. üzerine yapılan araştırmada 12 kilca sonra dn sıhhı ımdat otomo - desile cezalandırılmasını istedi· 

O 'dıkları için gerek Şuayip peygam- kayetçi olan kiracılar aralarında Erkek lisesinde yapılan toplantı- paket eroin bulunmuştur. Suçlu bili ve polisler yeti§tiler. Yaralı - M t k d' . "daf tf ıcsl 
rılar cevap vermişler. yı alıp götürdüler. • ura en ını mu aa e ı, .• 

_ Birimizin adı Al;dullah .. biri- bere ve gerekse kızla.rına karşı toplanarak bir ihtikar demek olan ya İstanbul Maarif Müdürü Tev _ ya.kalanarak hakkında kanuni ta- dı olmadığını, canım kurtarııı .. 
husumet göstermekte idiler bu hareketi protesto etmişler, dün file K t Kız 

1
. . d ıl t kibata geçilmi§tir. Şahitlerden Şerifin söyledilcleri mecburıyetinde kaldığını söyledi·. 

mizin de Abdurrahman... Sefere beled ile b' .. u , ısesın e yap an op- d Medayinde su kıtlığı vardı. He - iyeye istida ile · inci ır mu T ti k · t k e şudur H !il< bif 
çıktık .. seni de yoldaş olarak yanı- !antıya da Maarif Müdür muavini ramvaya a ama IS er en . eyeti hii.kim,e yarım saat .. 

men hemen bütün halk koyun sü- racaat yapmışlardır. - Banyoda yık.anıyordum, çıp - müzakereden sonra o"ldu"rmek Jeli' 
mıza alırız. Fakat sen kimsin? B R" · ı d' 18 1 da M hm ö rüleri ile geçindiği için bu sürü - Beledi,ye İktısat Müdürlüğü, bu · uştü riyaset etmış er ır. yaş arın e et zsoy a- !aktım. Gürültü duydum. Banyo. di olmıyan bir yaralama netice• 

Musa, başından geçenleri onlara 
anlatmış, hep beraber yollarına 

devam etmi§ler. Gece olmuş .. önle
rine bir pınar gelmi§. Bu pınar ba
şında oturmuşlar. Musanın yanın

da azığı yokmuş .. Abdullah ve Ab
durrahman, torbalarından yiyecek 
çıkarıp ona vermişler. Bu yiyecek
ler, yer yüzünde eşi olmıyan çok 
nefis şeylermi§ .. Musa, karnı acık
tığı için iştahla bunlardan yerken 
arkadaşlarının yiyeceklere el sür
medilclerini görmüş. 

- Siz niçin yemiyorsunuz? 
Diye sormuş, onlar da: 
- Bizim karnımız tok.. 

Demi§ler. Çünkü meleklei' ye -
mezler ve içmezlermiş .. Sonra Mu
sa .. uykuya dalmış .. Sabah olup ta 
gözünü açtığı zaman kendini bir 
şehir önünde bulmuş .. 

!eri otlattıktan sonra onlaı-a su ve- hususta ı'cap eden tahkı'kata gır· iş- dında l:ir 1(€nç dün sabah saat 8 de b"l · al k Id ğ d d ı-""ııs1 nun o mesı ça o u un an ı - sinde ve tedavinin geç baş ..... 
recek tek kuyunun başına gelir - 'miştir. MÜTEFERRiK Etyemez Yokuş sokağından çeş - şarısı görünüyordu. Baktım; Mus- gibi iradesi haricinde sebepler do' 
!erdi. Şuayibin sürüleri de bunla- me durağına ya.klaşan tramvaya t f ı· · M d · d ,..,sJı a anın e ını ura ın ensesın e Iayısile telefi nefse sebep ou,. 
rın arasında idi. çekilmişler, başlarını önlerine eğ- Eski lngiliz sefiri gitti yetişmek üzere koşarken aksi is- gördüm. Murat birdenbire geri suçundan dolayı iki sene altı '1 

Fakat halk, evvela kendi sürü - mişler düşünüp bekliyorlar.. tilcametten gelen 2909 numaralı çekildi, bıçağını çıkardı, eg"ildi ve ag"ır hapse mahkum etti. Böyl~ 
. . .. .. . . İngilterenin Roma sefirliğine ta- vatman Saminin idaresindeki 24 • 

!erinin hayvanlarına su verirler, Dığerlerı harıl harıl surulerını . . . .. .. Mustafanın baldırıııa sapladı. Sıh- bir katil suçu vukuundan 48 sı'1 Şuayibin kızları Safura ile Namu- sularken bunların böyle ve boyun- yın edilmış olan Ankara buyük el- sayılı tramvay a_rabası.na çarpmış, hi imdat otomobili ancak yanm içinde bütün tahkikatı biterek ıııe 
rayı zorlarlar ve şayet en sonun • !arı bükük bir vaziyette durmala - çisi Sir Persi Loren dün yeni me • yaralanmıştır. Dikkatsız genç Cer- saat sonra geldi, yaralıyı alıp gö - hut suçlar kanununa göre cezalsJl' 
da kuyuda su kalırsa bunlar da . . . · E k k · t· b ı k .. h · rahpaşa hastanesine kaldırılmış -rı Musanın garıbıne gıttı. r e - murıye ıne aş ama uzere şe rı- türdü. Bence Murat Mustafayı öl- dırılmış bulunma~adır. A 

kendi hayvanlanna kıt kanaat su lik kuvvet ve kudretinin tam ke - mizden hareket etmiştir. tır. 
verirlerdi. · d b k >nal çağında olduğu içın e u ız Türkiyede bulunduğu müddetçe 
Musanın Medayin önüne geldi- ı arın cidden müstesna güzellikle - h k . t' . . k 

• · ah t k d' · b h' .. . . er esın sempa ısını azanmış ve 
gı vey u en ını u şe ır 0 - ri üzerinde tabii tesirıni yapmış -

Ucuz ekmek 8 kuruşa 
satılacak nünde bulduğu gün de mutat ü - tı. Nasıl oluyor da bu kadar güzel memleketini Türkiyeye karşı sa -

zere halk, koyun sürülerini ön - kızlara bu hali< böyle lii.kayd ka • mimi bir dostluk havası içinde İkinci nevi ucuz ekmek çıkar -
!erine katmışlar, sulamağa çıkmış· lıyordu? Hem bu merakını gider- temsil etmiş olan İngiliz diplomatı mak üzere bir mü~dette~b~i ya -
!ardı. 1 ki k . buradan doğruca Londraya gide _ pılmakta olan tetkilcler ınkışaf et-

Musa .. bir ağaç altına otunnu~ mek hem de kız ara ya aşma 1 
• kt' mektedir. Dün Belediye iktısat he 

halkı sqırediyordu. Baktı ki iki .·in bir vesile olsun maksadile on - ce ır. . .. yeti toplanmış ve ucuz ekmeğin 8 
kız .. iki genç ve güzel kız, koyun ların yanına doğru yürüdü. Londrada bırkaç gun kaldıktan kuruşa satılmasını kararlaştırmış-
sürüleri ile beraber bir kenara (Arkası var) sonra Romaya gidecektir. tır. 

Ucuz ekmeğin şehrin her yerin
deki fırınlarda satılması mecburi 
tutulacaktır. 

Eski Valinin muhakemesi 

. ,,, ..... 

KÜÇÜK HABERLER • TAKViM • ...... 
+ ,,, • ..... ...... .... ..... 1358 HiCRi 1354 RUM! * İstanbul vilayeti matbuat mü Muharrem Şubat 
messilliği için a_çılmış olan imti - 5 12 .-
han dün vilayette teşekkül eden 11_ .. 2.;;tn;.;c;.;l....;.A;.;Y'--_.,.:..ı._;.;K;.;A.;;S;.;JM_I_~ 
bır komisyon huzurunda yapıl - S E N E : 1 9 3 9 ~ 
mıştır. v 

•••ti İmtihana dört kişi i§tirak etmiş- 1----ı 
tir. İmtihan evrakı Ankaraya gön
derilmiştir. * Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lı'.ltfi Kırdann bugün 
şehrimize dönmesi beklenmekte -
dir. 

GOneş 

6 40 
Otıe 

12 17 
ikindi 

15 3l 
Aqam 
17 55 

ŞUBAT 

25 
- 37 -

de söylüyorum. Muhakkak ki, an- tım. Onlar da, belki, bu yapmacık· 

latmak istediğim hallerin, vaziyet- !arı nezaketen, san•at, edebi

lerin tahlil edilecek, ve tahlil edil- yat, diye kabul ettiler. Kırk yılın 

mekle beraber edebi şekilde söy- başında. biraz samimi olursam, bü 

lenmek tat71arı vardır. Ben, bun- tün günahlarımın kefaretini öde

ları bilmiyorum, basit insanım. Bu, mi§ olurum. Sizin sözlerinizi keli

bir kusur değil. Yalnız, siz, kendi mesini deği§tirmeden yazacağım. 

san'atiniz için, bu basitliği kabul Hatta o kadar ki, bu konuştukları

etmezsiniz. Haklısınız. Af buyurun, mızın şeklini de bozmıyacağım ... 

siz, nazik bir insansınız, bunu, ka- Yazılarımda edebiyat yapmak isti

bul etseniz bile, okuyucuiarınız ka- yerek kimbilir, ne saçmalar yap
bul etmezler, tım! Bunlar, benim günahımdır. 

Tekaüde sevkedilen eski İstan- * Galatasaray klübü Mecidiye
bul Valisi Muhittin Üstündağ ile köyünde yaptırmağa karar verdiği 
arkadaşları hakkında Sürp-Agop stadyomun projesini dün bir istida 
mezarlığı ve otobüs işi için Devlet ile belediye fen heyetine vermiş -
ŞCırasınca verilen lüzumu muha - tir. Talebin şehir planına uygun o
keme kararları üzerine evrakı tem lup olmadığı tetkik edilecektir. 
yiz mahkemesine gönderilmişti. * Şehrimizdeki taksi, otobüs ve 

Y ı taı 
19 26 
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Artık gülmüyordu: lzattım. Siz, yalnız, defterleri oku· 

- Bir boşluğun içinde idim. Öy- yacaktınız. Halbuki ben, gevezelik 

ıe bir bosluk ki size tarif edemi- ıediyorum. Fakat bu geceyi, bütün 

yeceğim .• Ah, b~ hafıza boşluğu ... tafsilatile anlatmaklığım lazım. 
Bilinen, hatırda kalan hadisele:i Çünkü bu, öyle bir gecedir ki, ile 

biribirlerinc eklemek kolay, fakat ride hayatımın seyrine tesir ede

kapkaranlık boşluklarda adım atıl- cektir. 

Durdu, tereddütle baktı: mıyor. İlerlemek için, elde, ışığı

nız yok... Yalnız, kendi kokumu - Yine affınızı rica edeceğim. 
duyduğum yastığa başımı daya • Belki, fena anlatıyorum, fakat siz, 

mak, kendi kokumu duyduğum bunu, edebi bir şekilde vazarsınız. 
yorgana sarılmak zevkile yaşıyor- B h . en, ep. 
dum ... Hangi şartlarla gelmiş o -

lursam olayım, mademki evimde, 

kendi yatağımda idim, mes'ut sa -

yılırdım. 

Sıtkı Tahir'in yüzü ağırlaşmıştı: 

- Affedersiniz Yesari Bey. Ben, 

bir gecenin hilcilyesini, belki cok u-

.-, ..... ~~~~ 

şılan Avrupa i5-

Masadan kalktı,' 

Odadan çıktı, 

Rakı kadehini ald~ 

Elini uzattı, 

Sordu, 

Cevao verdi; diye basit şekiller-

İçimde birden kabaran bir ke- Dümdüz yazı yazmanın, edebiyat 

derle sordum: 

- Okuyucularım mı? 

Sıtkı Talıir'in cevap vermediği-

yapmak hevesinden daha kç oldu

ğunu, siz, bana anlattınız. Size mü

teşekkirim. 

Sıtkı Tahir, inanmıyarak bakı-
ni görünce: 

lYOrdu: 
- Okuyuculanm, dedim, onlar, 

- Doğru mu söylüyorsunuz? 
dünyanın en temiz insanlandır. 

Onlar, dünyanın en müsamahakar 

insanlarıdır. Çünkü, benim yazıla-

- Ben, hayatımda çektiğim bu 

sıkıntıyı doğruluk yüzünden ka-

rımı okumak Io.tfunda, nezaketin- zandım. 
de bulunuyorlar. Lakin ben, sene· - Kısa bir konuşmadan sonra, 

!erce, onlara, edebiyat namı, yahut defterlere bakabilirsiniz. 

iddiası altında yapmacıklar yap- (Arkaaı var) 

Muhittin Üstündağa hçnüz teb - otomobil plakalarının değiştirilme
liğat yapılmamıştır. Muhakeme 2 sine devam olunmaktadır. Şimdi
Mart saat 10 ve üç Mart saat 15 te ye kadar 700 hususi, 800 taksi, 115 
yapılacaktır. otobüs ve 611 kamyon p!Akası de

iki motör çarpıştı 
ğiştirilmiştir. * Gelecek yıllar şap hastalığı -
nın tekerrürü halinde alınacak ted 

.;;;;, 

Oçuncü Müfettiş geldi . 
Dü Ü .. .. U • Müf. eti~ 

n çuncu mumı . el , 
B. Abidin Özmen şehrimıze g • 
mi§ ve öğle üzeri Vali :ı,1'.U 1~ 
avini Hüdai Karatabanı makaı:ı
da ziyaret etmi§tir. Uçüncü r.fii!ıa. 
tişin birkaç gün şehrimizde ıc:a 1 • 

rak bazı meseleler üzerind~ t~ , 
kiklerde bulunacağı öğrenıl!ll 

Şile limanına bağlı 8 bin tonluk birlerden köylüyü haberdar etmek tir. .;;:;:::::::-
Bebek motörü dün Galata rıhtı - üzere İzmir Ziraat Müdürlüğü ta - ıtır • 
mından hareket etmiştir. Motör rabndan bir broşür hazırlanarak deki yangın musluklarını arryetl 
Haydarpaşa açıklarına geldiği sı- alakadarlara dağıtılmıştır. Bir kıs mağa karar vermiş ve faa ı 
rada bir motörle çarpışmıştır. Bu mı da şehrimize gönderilen bu bro geçmiştir. bil • 
çarpışma sonunda Bebek motörü şiirlerde hastalığın sebepleri, su - 1 Yapılan tetkikler sonunda tal<•• 
ağır surette yaralanmış, güç hal reti intişarı açık bir lisanla anla -ı hassa ihtiyaç görülen ve ınınıauğıı 
sahile kadar gelerek orada demir- ılmakta, alınacak tedbirler göste-. nın geni§liğine nazaran az 

0 dll'ö1 
Iemi§tir. ·ilmektedir. tesbit edilen Üsküdar ve l{a apıl' 

Deniz Ticaret Müd!!Tlüğü tah - * Belediye Sular İdaresi, gör - taraflarına 90 veni musluk y 
kilcata ba§lamıştır. düğü lüzum Ü?.erine sehir dahilin- mlitır. 
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INGILTERE ANA VATAN ORDU
SUNUN BOYOK MANEVRALARI 

Amerikanın 
silahlanması 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada) f 
1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

selam gönderilmiş ve beş da- tasarru ar yap lacak Fakat Anupa dehası hiçbir za-kikalık bir müzik dinletilmiş- } man iman yaratmakUın geri kal-

t
. mamıştır. Bir ocak söner sönıııez 
ır. • 

Milli Şef'in bu hitabesi, si- U yerine kendi kafa ve kalbi ile da-
mum Müdür Ankaradan Id" Y · h h kt b. · · yasi ve ekonomik münasebet- ge ı. enı a a en ar ırısıni parlatıyor -

leri günden güne daha dosta- vapurlar hakkındaki raporlar hazırlandı du. Din imanı yerine bu kere 
ne bir hav_a içinde inkişaf et- de liberalisme, rationalisme, natio-
mekte olan Türk ve Ameri- Bir haftadan beri Ankarada bu - ğiz. Bu bakımdan bugünkü kadro- nallsme vesair vesair ülküJer ve 

Bu A "k Qk kan milletleri arasında yeni lunan Denizbank Umum Müdür da bazı tasarruflar yapmak mec _ iınaıılar yaratıp dardo. 

1 
manevralar 1918 senesinden beri merı o ya- bir sempati tezahürü olacak- :~py!~! ~~~!:~:nduş·::r:~ dirbur.>iyeti kendini hissettirmekte - ~~:_u ~= .:::. pe~ü:~~ 

r'\gilterede ilk defa yapılan muaz- SUSta 48 milyon :;.;:~ ~ıı::ı:!:ile~use~~:~ gelmiştir. Söylendiğine göre Yusuf Ziya imanı en fena §eklinde Jmllandık. 
d 1 f 1 

ne iştirakimiz hususunda A- Ankarada . bulunduğu müddet Erzin'in tatbikinden bahsettiği ~in kisvesine bürünen rahilleTin 
2 b" k h k t • 0 a r Sa r j e merikanın gösterdiği cemile- •.:rr~nda Denızbank Umum Müdür kadro iki ay içinde yeni bütçeye rıyakirlıklarına uyduk. Bu aaha-
Qm ır as eri are et tır karlığa bir mukabele ve ce- l~ğü~e ~saleten _tayini yüksek tas- göre tanzim edilecek ve idare mas da dahi yeni inanlara, yeni ülkü. 

l.oııdr h a Va Ve den İZ vap teşkil edecektir. dik~ iktıran etmış olan Yusuf Ziya raflarının mühim bir kısmı bura_ !ar ile aydnıianmak, eanJannıak, 
liııde a, 24 (A.A.) - 1918 sene- hücumlarının mütemadi tehdidi Erzın İstanbula gelince doğru De- da ta ruf d·ı kt" kaiblerimiz yeni siyasi, içtimai, ik· 

ıı.va~!~n~ defa olarak a- altında y orkshire·e n~i h~keti- ü s ı e r i y a P 1 y 0 r 1· 0 0 .. 0 u"' Va ı· ı m· ı z 1. nizbank'a giderek vazifesile meş _ ~iğe:~ar~ ~; ı:uddetten _ tısadi, ahlaki, ilmi ve felsefi inan _ 
l'orL-L,_ su ütün mevcudile nin _tecrüben_m_· . en m .. ım ısmm. ı • gul olmağa başlamıştır. be . t t• 1 d t . d b )ar ile aydınlatmak, eanlanmak, ""•ure k t k'-" .. .. .. rı s mye su arın a amır e u- . 
.\6..~ · ontluğunun garbinde teşkıl edecegını beyan eme "'"ır- Vaşington, 24 (A.A.) - Parla - emeowe alıkoydu!ar Umum Mudurun bu seyahati es- lunan Cüınh . t d .. harekete gelip yaratm sahalara 
~ ... 'Ol Ve E l'l ı ---'- d 1 t B"" .. k Ok t Al k 'd nasında İktısat Vekaletinden De - urıye vapuru un atılmak ihtiyacında idi. Yap••- y u ay arı =ıun a er. me o, uyu yanus a as a a Dok'tan .ndirilmi. t• G . t 

l•L ""Cak olan manevralara ;..+i _ Umumi plana göre cüzütamla - ve Karaib adalarında 48 milyon nizbank'ın çalışma programı hak- .. b ed.lm
1 

ekt dirş ır. emı ec - Büyük inkılabımız bütün dig' er .... ed ..,. Ankara, 24 (A.A.) - Reisi- ru e ı e 
"''~· ecektir. Motörlli ve zırhlı rın gece sevki ağır tonçu kuvvet - 800.000 dolar sarfile 12 hava ve kında direktifler aldığı, kadro işi, · ihtiya•ıarımız gibi bu ihtiyacın da ·-<qt • cürnhur İsmet İnönü birkaç A1m d ı ,.... "' 
1._ aınJanıı mu··cehhez bulunduk- !erinin, tankların vesairenin yavaş deniz üssünün takviye ve inşasına bütçe meselesi gibi ön planda ge- - anya an a ınınış olan va - tatmini lüzumunu tamamen kana· 
""fi gündenberi Ankarada bulu- 1 uk ] 

larııısoıı sis•- sı·ı•'-]ar ha art- ça ilerlemesi suretile yapılacak ve dair Vinson tarafından tevdi edi - İ len ve kuruluşun esasını teşkil e - pur arın m ave e ve şartnamele- mıştL Ortaya attıgı" oklllT Ue, inan. 
"'m = rp ş nan stanbul Valisi Lütfi ı a ııı;;_,_.. ' mitralyözlü otomobiller, bindiril - len kanun layihasını 4 reye karşı den meselelerin yeni bir şekle sa-' re uygun ° up olmadığını tahkik !arın nevilerini kayıt ve tıı-;lıit et.:. 

llın -· ... un olduğu kadar uy - . . . . . • Kırdan bugün öğle üzeri ka- k ld - 1 1 t b't 1 kt 1 Şartlar . . .. . mı.ş pıyade kuvvetlerı, ırtıbat ser- 368 reyle kabul ederek ayan mec- ı u ugu an aşı maktadır. ve es ı e me e o an komisyon Ve timdi de devlet rehi ile hükfı-
t1!lr.><- ıçınde tecrube edile _ . . . .. . . . bul buyurmuşlar ve yemeğe D · b k U M.. . . · · ı ikm ı tm k ·· dir 

....-. J;>ı.._ • vısı· • ve motosikletler gıbı serı cu- lısıne havale etmış fakat Guam a- enız an mum udiırıi An - mesaısın a e e uzere . met reisi bunların nereye müte _ 
--..perle d d alıkoyrnuşlardir. K · l'ııaJı. ar . r son erece e a - zütamlar maskelenmek suretile :!asında bir hava üssü tesisine da- karada yaptığı temaslar hakkında omısyon şimdiye kadarki top - veccih oldııklarını ta•rih buyuru 

Pıiacalt azıde geniş mikyasta ya - seyyar hava müdafaa bataryala _ ir olan fıkrayı J.ayihadan çıkarmış- gazetecilerin kendisine sorduğu lantılarında bütün vapurların va- yorlar. Bunlar hep 0 üt büyük ih· 

talın v ha_rekat esnasında zırhları rının himayesinde gündüz ilerli - tır. H Ve k ı· ı ı· m ,. z suallere şu cevabı vermiştir: ziyetleriI'i ayrı ayn gözden geçir - tiyacm - yani beden, fikir ve iman 
)aıı "e suratıeri pek büyük olan yeceklerdir. ParHlmentonun Guam'da bir 1 1 •- Bankanın tasdik edilen yeni miş, incelemiş, her biri için bir ra- kuvvetlerinin - a~ılmnsına doğru 
dı~gır hücum tanklarının ran- M iz in ve kıt'alarm bir üs tesisini redll.etmesine rağmen bütçesinde idare masrafları olmak por hazırlamıştır. Komisyon dün giden yollardır. 
~dır laruıı tetkik etmek istemek- kısrı: t:me:relerin hücumu altın-ıas~eri makamlar ayan meclisinin yarın Atı"nada üzere.500 bin lira tahsis edilmiş- de Suvat ve Sus vapurlarının va - Bu yolların katedilmekten daha 
0rd !~. Askeri eksperler İngiliz da işley!k olan trenlerle sevke- . bu teklifi kabul edeceğini ümit et- tir.' Sermayesi devlete ait diğer ziyetlerini tetkik etmiştir. pek uzak olduğu ve hedefin ta 

lısunun ll!Üh. ' 1 mektedirler • bütün teşekküllerin mürakabe!erı Komisyonun bugünlerde Anka- haklruku için daha çok, çok ve 
~Ub un bir kısmının dilecektir. Harekata iştirak decek p 1• . b k · Atina, 24 (A. A.) - Gazeteler, hakkı dak· ka . t"b k d · d.. · ht ld. d aks 1 
1
., il garbı . t . ar amentonun u ararı sıya- n ı nuna ın ı a e ece - ıraya onl'.'leı<ı mu eme ır. umı ızm ça l§mak Jazun gel _ 

"'il \>e lechi ınıntakalarmdan si- olan zabitlerın ve ana."a an garnı- si mahfillerde hayret uyandırmış- Yunan hü.kfunet J;!eisi Metaksas iliği meydandadır. 

Japo_nzy~-a~ blın·rlikgteı"ltheavraezyonlearı efrtaadırnınzı·aydeedı 6VO.Oe00rdird.ı" ~~:~:;:s~~;:~~::~::~n:~ ~:r~fS~2~~ ~:~~~:~ ltalyanın Arnavutluğu işgal ~:~:al:~~;;:;:~f~~~~;E~; 
leyhinde bulunanlardan çok oldu- halk tarafından muazzam bır ka- almışsa da bu yolda, kafi gelet'ek 

ğu anlaşılmakta idi. bul yapılacağını yazıyorlar. edecegv• ı haber verı·ıı·yor kadar neticeler elde edilmemiştir. A.. "1f. • .., • J aponyanm Şanghaydaki bey - - ---<>---- tKafa kuvvrtine gelince, bu saha-

J il ıca tazmınat vermegı me- nelmilel imtiyaz mıntakasını zap- Fransızlar Franko da kayda değer hatveler atılmamış 

lı 
' tetmek arzusunu izhar ettiği şu sı- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 kadar tarsin edeceğim öğrenmeğe değildir. !'tlisal olmak üzeri' kıını-

SU eri tecziyeyı" k abu ı ettiler rada asker~ makamlar parlfım~nto- ı' I e an 1a<!f1 i Yugoslavyadan silfıh almak fik - çalışacağını ilave etmektedirler. lan bir~ok yüksek tah'" mlieı;se -
Ld nun.. Ame_rıka kıt'asından. mum - y rindedir. Hatta Kral Zogo'nun bi- z· scleri gö 'erilebilir. F41ıtat bunlar 

1 
""11 r k ld k d k b h ! (B f le istifası derpiş ediliyor. tyarff program! d ı· I t .._ a, 24 (A A ) İ .

1
. d" lın • , U . 

1 
d un o ugu a ar uza ır ma a - aş tara ı ı inci sayfada) an ne ıce a ınmaınış ll", ne vere· 

--ıat"- . . - ngı ız ıp- acagını, mes u erın ceza an ın .. . . s· t h r·ıd be 1 d V 24 (A A ) t 1 be "' llıehafi]" d .. ,... ildiğ. de bir deniz mudafaa hattı tesısı mevzu teşkil etmiştir. ıyas me a ı e yan ° un u- arşova, · · - ta ya Ha- eekleri meçbnldür. Meydanda ka-
Rör ın en 05.en ı - lacağıru ve nihayet tazminat ve - . ··f g"una göre, İtalyan kıtaatı İspan - riciye Nazın ile K te cı·a ' f '- · lere e Japonya hükfuneti İngil . . . . . . aleyhınde bulunmasına teessu et- Paris, 24 (A. A.) _ B. Daladye on s na nun a &uvvetini gıösterec:ek yeni bir 

\.o ll!ıı 'l'okyo el il."' H g - rıleceğinı temın eylemıştır. mektedirler. b .. 1. t _ b yadan döndüğü vakit Mussolini Polonyayı ziyareti esnasında, Kont esere tesadüf olıınmam-Ltadır. 
• n ç ı6,ne on İ ugun mec ıste yap ıgı eyanatta __ ... 
Jap~ topraklarından bir kısmınU: .s~Ja.Jıiyettar ngiliz m~hafilinde, .*. Pazartesi günü nazırlar meclisine •İtalyan efkarı umumiyesini avut- Ciano, Reisicümhur tarafından ka- İmana gelince, maliimdur ki bu-
b •• ıı ta""areı . t f d b hadise kapanmış addedilmemekle Vaşington 24 (AA) _ Mümes- Franko bük. u·metının· . tanınmasını mak için İtalyanın yanıbaşında bir bul edilecek. Mareşal Rydz - Smig- k k ti t .. b il .. 1 .. 1 .. -..ı·d.ı ~J en ara 1n an am- ' · · 1 • • li . uun uvve ecru e e o çu ur. 
la;-ı lrıaıı edilmiş olmasından do - beraber Japon hükümeti tarabn - siller meclisinde yeniden 12 hava teklif edeceğini bildirmiştir. harekete geçmem muhtemeldir. ly yı zı~~ret ey yecek, :ıaşvekil Eski imanın nekadar çürük ııldu 
lııı "'db~riıı teessürlerini bildirmiş, dan verilen teminat dairesinde bir üssü tesisine ve Guam adasında Başvekil, Fransız hükümetinin Yinetlbukmehafsındildake ~taly~ ile bArt - ve tHardıcıyek Npaz1ırı ile. zıyaretler ğunun tecrübe ile anladık. Ca 

~· ı h•d· bır· ıını· an ile hır· bava meydanı vu·· - b navu u ara ı mwıase a ın tea ı e ece , o onya ihtildlcilcri h d.. b.. .. . 
' . . u ıselerin tekerrür etme- sureti hal bulunabileceği kanaati . . . . undan böyle General Frankonun a un ut n 1 sa 1 ıçııı icap eden tedbirlerin a _ .izhar olunınaktadir. cude g_~tırılmesme daır cerey~_n e- hükı1meti olan hükumetle iyi kom- son zamanlarda fenalaştığı söyle - saflarında ölen İtalyan Albayı d ık • ~ ' n arın ~r~pç.a-

den muzakereler esnasında Cum - niyor. İtalya donanması için zaru- Mullo için dikilen abidenin kü=t an ç tıgını. 15
• pat edenler ıkı gıın 

şuluk münasebetleri idame etmesi ,,... J ] 

M 
h ·yetçi mebuslardan biri Ame- ri olan petrolü taınamile kendi e - resminde bulunacak Varşovadakı· sonra aynı ısın arın tiirk~edrn 
urı icap ettiği kanaatini göstermiş ve ' ık • 

aca 1 t d ı I" t 'k hud tlarınm Ren nehri ü · zı !inde bulundurmak için Arnavut - İtalyan enstitüsünü gezecek Meç- Ç tıgını kbata koyuldular. Biz 
rıs an a nasyona sosya ıs :~r:de m~dafaa edilip ea;lmiye: ~~: ~rine şu suretle devam etmiş- Juğu . işgale teşebbüs edebilir. hu! asker mezarı ile !taly~ as - böyle dalaverelere iman edenler

ceğini sormuştur. ·Cümhuriyetçi ordusunun bir . Salahiyettar mehafilde, böyle kederinin mezarlığına çelenkler den ~eğiliz.. Biz uıüsbet, yaratıcı, 

P a t 
ı ı ı 1 " t t ı 1 Demokrat mebuslardan İzaac, ek kaç hafta daha mukavemet edece- bır hareket İtalya tarafından der - koyacak ve şerefine Bialoviecz or- kendi kendıne yaşıyan iman iste-

r 1 s 1 n 1 a g v e 1 e r seriyetin alkişları arasında bu su- ğine kim ihtimal verebilir? Bizzat piş edildiği takdirde .. Yu~oslavya - manmda verilecek av partisinde riz. Hiç şü~~e yo~~ur ki muhterem 
ale müsbet bir cevap verdikten B. Azana'nın flkı:i de bu değil mi- İtalya arasında buyuk hır gergin- hazır bulunacaktır. Kont Ciano devlet reısıle hukfımet reisi üç 

llııd d ·ş1· k. lik hiısıl olacağı· beyan edilmekte - şerefine müteaddit kabul resun· le- kuvvet üzerinde dururken, bu kuv-
•la.ıı~:l>eşte, 24 sonra eını ır ı: dir' ll-~ lnuh b_(~-~~d· :-Havas ço~· araştırmalar ~p.ılınıştır~t 6~~ .Bazı memleketler, bu hududu İ~giltere ile bu teşriki mesai sa- dir. ri de tertip edilecektir. Av parti- vetlerin ehemmiyetlerinJ kayıt ve 
Saı; İııbaşı Sza~U:. ırıyor: 1 po ıı':1 ~e~~u fart ı_ı~ d':' B'! ı müdafaa etmeğe hazır bulunduk - yesinde, bir alicenablık politikası Kont Cianonun Varşova sinden sonra Kont Ciano, Krako- az_ami derecede inkişafları için aza-
llu Yaiist Parti . ı nı1': ,.,~adi~ylmo~şta. - kşu '::ınık. ~~a k~f :~ı:işı;lr p~ = ]arı takdirde Amerikanın da bun - takip edebileceğimiz gibi ihtiyaç h . vi'e giderek Mareşal Pilsudski'nin mı gayretler sarf edeceklerini kas -

••baJı Sl a5 ve ı ır. aç yuz ışı ev · d . tif d t · ı"çı"n hiçbir İ . ikl• seya atı mezarını ziyaret edecek ve bu me- 'iletmişlerdir ki bu Türk vatımınm 
fıııcı"" M . · . . . k te an ıs a e e memesı halinde spanya ıst alinin muha-

a \'e bm:'acsarısBtandm hetr dtarba. - klisllmer hıçbl ırdmu aveme maruz sebep yok.tur.• fazasına da nezaret edebileceğiz. Paris, 24 (A.A.) - İyi malümat zara bir çelenk koyacaktır. tekamülü için alacağı çaredir. 
sa u apeş e e ır a amış ar ır. .. .. afil ·· 1 R 24 (A A ) - ·--<>---- İspanyada buyuk menfaatleri _ almakta olan meh , mustem e- oma, . . - Hariciye Na- Ahmet Ağaoğlu "'a . M ı' s a f ı' r 1 n o 1' l 1' z miz mevcuttur. Bilhassa beynelmi- keler meselesinin B. Ciano'nun zırı Kont Ciano, yanında Polonya 

İ L d N k le! politika bakımından, General Varşova'da B. Beck ile yapacağı nın Roma Büyük Elçisi, bazı İ - ı • ı t F' I' rıs on ra evyor Franko nezdinde bir mümessili görüşmeler esnasında müzakere talyan bariciye memurlan ve İ - n n 1 ere 1 ıstin - - Generali Ankara da mizin bulunması liizımdır. - edileceğini beyan etmektedir. Po - talyan matbuat mümessilleri ol - \:1 1 

ve Moskova mihveri merasimle karşılandı :;o=.F~i~;:-;~~'.2 ;:;2::~;:;;:~:1!:!:'.:!; ~~.:.~:'b:.:;.r..'..:;.~" .. Araplarının ıslikl81 
Fransanm Burgosda namevcut de- Fakir bir memleket olan Po - v hakkını tanıyor 

ha,, . (Baş tnraf1 J i1'Ci sayfada)ıtir. Bu suretle vaziyetten tam su - Ankara, 24 (A.A.) - İngiln İs- ğil, mevcut bulunması liızım gele- lonya, müsait şartlarla iptidai mad arşovada Almanlar (Baş tarafı 1 
tllM "'!Jfqda) 

~e ~-' bir arazımizi işgal ederler rette haberdar edilmiş bulunan tihbarat dairesi Müdür muavini ceğine kaniiın.• deler tedariki için bazı müstem - miş değildir. Bu müddet Avrupa 
tak 121 bir eınrivaki karşısında bı- Roma hükumeti, parlfunentoda ve General Frcderm Jorj B. Netbitt, Bunun üzerine sosyalist Vincent lekeler elde etmek istemektedir. aleyh j ne n Ü mayişler Yahudi muhaceretler nın İnı; · Iız 
gııı:•k ısterlerse, Fransa ve İn _ matbuatla ileri sürd.üğıi manasız yanında mihmandarları deniz bin- Auriol, Salı günü bir emri vaki Diğer taraftan Polonya ahalisi, se imparatorluğu içınd<' ,·eya dığer 

re, derh 
1 

. . . • . başısı B. Aziz olduy,u halde bu sa- karşısında kalmayı kabul edemi _ nede takriben 400.000 kişi artmak- Varşova, 24 (A.A.) - Bugün sa- memleketlerde ,·erkst rılmesı ım-
te.eL a bırlıkte harbe gı - taleplerin resmı bir mahıyet ver - b h An d 1 •... .1 hr" . t 13 d • üz! · ' le " Ve A. . a a o u eA.Spresı c şe ımızt: yeceğini söylemiş ve müteakiben ta ve Polonya, bu nülusa muadil a e. ogru Y erce üniversite kanına bağlıdır. Aynı z;,'Jlanda İn-
. ~ ~.... meclis reisi hükfunetin, itimat me- · a u ı nu usunu "' cır etm . . . . . . en giltere Filistin Arablarının istik • . tin 1·ıı ftkonıner_ıka Bir.leşilc devlet.- mezse hakimane hareket etmiş o - ge•~« ve ıs· tasyonda Genci Kur _ :y h d. ··r •-h · ek talebesı ve bunlara iltı"hak ed 
g~ kuVv aınık, mali ve da.ha dı- lacaktır. may İstihbarat Müdürü ile Ankara selesini ileri sürerek yaptığı •isti- istemektedir. ~ırkaç ~ın kişilik hır halk kütle- lal hakkını tanıyacaktır. 
tetkilt edJ~U~rınin, bugüne kadar Ordre gazetesi diyor ki: Merkez Komutanı, İngiliz sefareti zahlarm taliki> talebi reye kon - Bundan iki sene evvel bir mik- ~· Danzıg nasyonal sosyalist ma- Saniyen, muhaceret ve y ~hudi-
ta daha ını~ olan ve bundan son- Bir Roma - Bertin - Tokyo mih - Müsteşarı ve ataşemiliteri tarafın- muştur. Bu takrir 261 reye karşı dar Polonyalı Yahudinin Mada - dıamkl atının _Pol~nyalılııra ~~§l _al- !ere toprak satışı iki itibarla kon-
bıı1 genışlemesi de mümkün d karşılanmış ve b. ke • kıt 323 1 k b ı edilin. t• k d d · k'- dilm · arı vazıyeti protesto ıçın nü - •. lınan . veri vardır. Bu, harp mihveridir. an ır as rı a reye a u ışır. gas ar a asın a ıs "'' e esi ı - . trola tabı olacaktır . .Aded ıt;barıle 
elde ea ş~kıllerde müzaharetini S lh .h . . d b k .. tarafından seıam resmi if.a edil - Meclis Salı günü toplanacaktır çin Fransa ile müzakereler yapıl _ mayışte bulunmuş ve başlıca so - • . 

Jou eceğiz. u mı vermın. e ça u ça v~cu- miştir. 1 "it d t . . . mış idi Fakat bu müzakereler, bir lkaklardan geçerek Alman Buyillt ve cografı bakımdan Aded ıtıbarile 
İngt1na1 gazetesi diyor ki: da getirilmesi lazımdır. Bu mih - General Frederık Jorj B. Netbitt ngı ere 81 anbıma IÇIO j netice vermemiştİr. Saliıhiyettar Elçiliğinin önüne gıtmiştir. Nü ~ yahudi ajansı İngiliz hükılmetinin 

lız , ı iz zirnamdarlarının Fran - ver, Londra, Paris ve Vaşington - öğleden evvel Genel Kurmay Baş- muamele er aşladı , mehafil, Polonya ile İtalyanın va - mayişçiler elçilik önünde Alman - tayin edeceği senelik kontenjana 
h.. İngiliz biri''- te ' .. d.. .. dan geçmeli ve Moskovaya kadar kanı Ma.-:a] Fevri Ç'lllı:mak ile Lonra, 24 (A.A.) - Press Aso - ıiyetleri d b .. -k b. f k ya aleyhinde marşlar söylemişler - riayete mecbur olacaktır. Muha -

Ulun >A ve sanu unu, .. . . . . -. . arasın a uyu ır ar d:ir 
lr serahati .

1 
uzamalıdır. Munıhtenberı, B. Hit- ikinci Başkan Orgeneral Asım ciation, Ingilterenin Burgos hü - mevcut olduğunu, Polonyanın ara- · oeretin müddeti de birkaç sene o

larak tahdit edilecektir. . 'Yer ı e ve mutlak ma - k. · · t · · ~z ı ile düny b.ld" k . . !erin Çekoslovakya gibi kendileri- Gündüz, Milli Müdafaa Vekili Na- umetının arunması ıçın icap eden ziye müteallik mütalebat serdet -
ıııı aya ı ırme ıçın , . . . ı · tam ı dığın is zaınandanbe . .. 

1 
d.kl . ni nüfuzu altına alması korkusu i- ci Tınaz ı zıyaret etmıştır. muame enm aman ı ve memekte, yalnız iptidai maddeler B"U' kreŞfek'I 'k f 

tardan d rı gos er l erı Ö"led b b . d mih gelecek hafta başında Londra ve ve nüfus meselesinin müstemle - suı as -
z\ııı•. olayı lakd" t k 1• le yaşıyan milletlere de bu suret - g en sonra era erın e -

"lt ır e me a - d 1 G 1 K 1· Pari.ste ayni zamanda birer beyan- kat sahibi devletlerle akdedilecek ı h k"' ~ . le emniyet gelmelidir. man ar arı ve ene urmay s - cı ar ma um oldu 
l><><ıue g·ıtı . tihbarat Şubesi Müdürü, İngiliz name neşri mutasavver olduğunu dostane itilaflarla halledilmesini 

l..ı, < · esı diyor ki: bildiriyor. d · t kte b ] d ğu be 
1 

td :!ialifak 1 K ataşemiliteri olduğu halde saat erpış e me u un u nu - Bükr , . 
lıı zaman s, dünkü beyanatı- ran velı'ahdı ahı' re- 14.30 da Harbiye okulunu, mütea- B. Çemberlayn bu hususta A - yan eylemektedirler. eş, 24 <A.A) - Bundan bır 
llıeııııek t·ın~a yapmıştır. İtalya, kiben İsmet İnönü Kız Enstitüsü- vam kamarasında resmi beyanat- B. Beck'in Londra seyahati, iyi ~aç hafta evvel mühim resmi da -
ler· e ıınız 1 h" h k t tt' T ta bulunacaktır. İlk iş iki taraftan mal"-at almakta olan mehafı"lı·n ırelere ateş vermek üzere ateş ma-

ın; d lı . a ey ındeki talep - ye a re e e 1 nü, .Gazi erbiye ve Yüksek Ziraat um lıı a a ısmn b·ı . 
1 

· · birer büyük elçi tayini olacaktır. beyanatına nazaran, Polonya hu·· _ kineleri yapan ve polis tarafın -
gil; ~n ı dırmemiştir. Enstitü erıni gezmı~tir. ~. z IIarici) N · -- -- kfı t. . b 1 h kk İ dan tevkif edilenlerin muhakeme-

"<'tla .. n•· ·e azırı, B. Çem - Tahran, 24 (A.A.) - 15 Martta General Frederik Jorj B. Net - telif salonlarını gezmiş ve ayrılır - me mm u mese e a ında n- 1 · b ·· b" · t• , ın 
6 

Ş "it hiikU f .1 t erı ugun ılmı.ş ır. 
llıara ubatta Avam Ka _ Kral Faruk'un hemşiresi ır yaşın- bitt'in Harbiye okulunu ziyareti ken gördüğü intizamdan beyanı gı ere me ı ı e, emasa gir -sındakı be b. k d .. .. Ş f . d 1 Maznunlardan üçü gıyaben 8 se-
laı-;h . yanatından daha da Prenses Fevziye ile evlenecek ır saat a ar surmuş ve ere sa- memnuniyet ederek enstitünün mesıne me ar o ar Ayni me-
ltasın bdır surette, İtalya \le Fransa olan İran Veliabdi bu sabah Kahi- !onunda bir müd~et is:irahat ey - çalışma tarzı etrafında verdiği iza- hafi!, Polonyanın c rE'smi su-ııne ağır hapse ve diğer dokuzu da 
ı:ı:ı a "1.ıkua gel k b. h k t t . f M ledıkten sonra muteakıben ayrıl - hattan dolayı enstitü müdürü Esa- rette serdedilmemi~ ulan İtalyan bir ila 8 

sene yine hapis cezasına 
'IZlığın derhal <>ce ır anlaş- reye are e e mış ır. uma- mı.ştır. da bilhassa teşekkürde bulunmuş- mütalebatına iştirak dmesine ih- mahkum olmuşlardır. Üçü beraet 

tı.ıya İıı .
1 

'e dJğrudan doğ- ileyh, Bağdatta iki gün kalacak General, Gazi Terbiye Enstitü - tur. timal vermemekte ve Kont Ciano- 1 etmiştir. Bunların hepsi eski Do
~ği.ııi b~;~:reyi de alakadar ede-ive 3 Martta İskenderiyede bulu- sünü ziyareti esnasında dersane - General öğle yemeğini Ankara- nun sadece Polonyanın arzuları -ımir~uhafız teşkilatıa mensup bu-

ırrnekle çok iyi etmiş- nacaktır. !eri, kütüphaneyi, enstitünün muh- palasta hususi olarak yemişlerdir. jnın İtalyan emellerini ne dereceye lunmaktadır. 

Coğrafi kontrole gelir.ce, Ffüs- · 
tin üç mıntakaya taksim Kiilecek
lir: İşba haline gelen birinci mın -
takada muhaceret tamamen men • 
ikinci mıntakada tahdit ve üçüncü 
mıntakada ise muhacerete müsaa
de edilecektir. 

!Ben vurm~dım Romanımız 1 
..:Ben '"'urmadını!• romanı -

mızı gece gelen tc)gra(ların 

çokluğundan ikide bir tehire 
ıncchur olınaınak i~in bugün. 
d~n itiLarcn altıncı sa~·famız
da nc~cdi)·oruz. 



• 

. 1.~DAM 

~~ N 
İlk çizgiler KALP DENiLEN 

NAZi-K UZUV 
Yazarı : Muazzez Tahsin BERKAND 

Genç kadın, evvela şakrak bir 

kahkaha ile gülerek el aynasını di

vanın ü:erine fırlatır gibi bıraktı: 

- Nihayet araya araya gözlerim· 

den şakakl~rıma doğru uzanan çiz· 
giler buldum. Scnelerdenberi haf
tada bir iki defa aynada kendinıi 
dikkatli dikkatli süzüyor ve her 

defasınria gözlerimin ucundan sa
çımın kt;klerine doğru giden yolun 
dümdüz olmasına şaşıyordum. İşte 

bugü"> ..• 

Bırdenbire yanındaki aynayı tek

rar elme aldı ve yüzi.ıne yaklaştır

dı; fakat bu defa bıraz !'vvelki gibi 

yüzü gülmüyordu; gözbebeklerinın 

derinliklerinde gizli bır endışe var
dı: 

- Acaba? 

Evet, acaba bunlar ilk kınşıklık
lar mıydı? tlasıl olur? Yaşı henüz 
kırk ..• 

Gözbebeklerınin derinliğinde 

gizl<'nen endişe yavaş yavaş ka!
binE' cioğru inui, J.,ir neşter gibi o

rada saplandı, kalılı 

le divanın üzenne uzancıı; ı..cı d'>
şüncelere gömüldü: 

- Art:k bundan böyle meclisler
da ve salonlarda güzelliğime mağ
rur bir tavırla dolRşam:ım ... Bütü.ı 

gözler bana doolip: cŞuna bakmız, 
yüzündeki çizgilerden utanmadan 
hala gençlik taslamak hevesinde!• 

diye alay edecekler, düne kadar 
beni yirmi beş yaşındaki bir kadı
na tercih edenler, bugün: cBiz 

gençler şurada dans edip eğlen~e
ği?; siz isterseniz içeriki salona bu
yurunu~; hanımefendiler orada po· I 

Bu yazıdan ve resimlerden onun 

esrarını öğreneceksiniz 
1 . Kalp çarpıyor 

Kalp. yalnız çarpmakla kalmı

yor, (azla bile çarpıyor. Bir kalµ, 
24 saatte 115,000-120,000 çarpıyo:. 

Bu darel>an, bır senede 42,000,000 
adedini geçiyor. Kalp, kanı çekmek 
ve ıtmek için genişleyip daralıyor. 

Bu ıki hareket, tabii hı.ilerde, da· 

• 

• • • 

' 
\ 'I' 

ı--....... ~~~~~~~~~~~....,.,--~~~~~~~~~ 

kıkada 60-75 defa vukua gelir. Ba- '--------- ---------- --------... 
zı hastalarda ise, bu adet, 20 ye, Seslerin iyi ve fena şekilleri 

En aşağı iki sesin mütemadiyen 
tekerrür ettiğini işiteceksiniz. Bu 
seslerin biri, boğuk, kalın ve uzun
Jur: Bu, kalbin Jsanı bedene sevk 

etme hareketidir. Diğer ses, daha 
vazıh, daha keskin ve kısadırt Bu, 
kalpteki kanı bedene sevkeden de

liklerin (supapların) kapanması

dır. Bunlar, tabii seslerdir. Tabii 
olmıyan gürültüler fazla miktar
dadır. Bunlar, tabii seslerden ayrı 
mahiyettedirler. 

ker oynuyorlar!• sözlerile başla · ı Kalplerdeki sesleri kaydeden ve plağa alınan alet 
rından savacaklar. Artık mağaza- 1 h • 12 ı·k. · h .. . . . 5 e, atta ye ıner. ıncı are~ 

Bu sesler, şimdiye kadar, kulak 
diıılemesile anlaşılıyordu. Doktor, 
gö[!se, stetoskop denilen 5.Ieti ko
yuyor, kauçuk borularla kalbi din
liyor. Kulak ne kadar hassas olsa, 
huta etmekten uzak olmadığı için 
kulakla dinlemenin yerini de, son 
zamanlarda, makine almıya başla
mıştır. Bu cihazın ismı elektrofon
ka.rdiyograftır. Bu uzun ısimli ci-

!arda seçecegım kumaslar ıçın: cBu ık t b' . 'd k u e - ~ . e , ırıncı en ço sonra ge rs 
renk bana yakışmaz. daha koyu bır h t k d' · k b d as a en ını ay e er. 
ton ıntihap etmeliyim!. diye dl' · Elin avucu kalb üzerine ko
şünmek mecburiyetinde kalacağım, nursa, kalp nahiı,esi üzerinde yük
terzide modellere ba'rnrken: .su 

zs - Şult• 

F erdasız günler iç 
Edvige Feuillere ile birlikte o 
yacak sevimli bir çocuk bulu 

I:DWİGE FEUİLLERE küçük M İCHEL FRANÇOİS'le biri 
çevirdiği •Ferdasız 'Günler• den bir sahnede 

Şimdiye kadar birçok yerlerde 
turneye çıkmış ve sahnede oldukça 
kendini göstermiş olan küçük Mi
chel François'yı Edwige Feuillere 
cFerdasız günler. ismindeki yeni 
filmde erkek çocuk rolünü oyna • 
mak üzere intihap edilmiştir. 

Mıchel François 9 yaşında sevim-
li. güzel bir çocuktur. Zaten birse
nedenberi Petit-Mond tiyatrosun
da sahnede oynamakta idi. Ilu kü-

çocuk aranıyordu. Bir çok . 1 
!ar tecrübe edildi. Nihayet ıÇ 
den biri en muvafık görüne 
çildi. Fakat, seçilen çocuğ\)11 
!anması üzerine onun ye~ 
başkasını koymak lnımgel .1 

bu sıralardadır ki, bir tesııd;, 
çük Michel'i filmi hazırlıJ. 
karşısına çıkaı ~ '- Küçük b~ 
rübeden sonra çocuğu derb:ıl 
je ettiler. 

Küçük şinema haberleri 
- -

Marguerite Audoux'ııun ı11 
bir esPriııdcn alınarak Jacq;~ 
Baroncellı taıafından sahnc~e 
nulan J\!arie - Claire fıtnıın 
rolü Edwige Feuillere yal'3' 

~ 
Bi1im sinemalarda ,son ~ı 

ismile. gösterilen .Sisler. rı ı 
filmi, Ingiltcrroe gösterılrıı' 
büyük bir muvaffakiyet k. ,fY 
tır. Büyük İngiliz gazeteler• 

1 sızlar, sinemacılığı bir san'S dl· 
ne getirdiler. üye yazmaktB .· 

Henry Garat'nın artist!ı't' 
ederek !ılm amili olduğunu ~ııı!! 
yazmıştık. Şimdi de bu '~ 
eğleniyor• kahramanının se 
si 2 milyon frank tutan bir ' 
tesis ettiğini haber alıyorııı 

••• ~e 
Kurt Bemhardt'ın ckli.nllO I 

gecesi• isimli eseri filme çek' rl 
tir. :r:u filmde Arletty, ailt"'ri 
ve Pierre Blanchar baş r0Il<' 
caklardır . 

,,rı• 
Bu sahne, şehrimizde gösterilm eye b&şhyan •Neş'e Y•i'P' 

filminden bir sabne 



M~RAKILO 

Bugünkü maçlar 
mas bir ping - pong topundan da
ha büyük, koca bir taşır. Yüziilr. 
>!arak parmağa takılamaz ki.. Kim 
takar, gülünç olur.• 

Fakat gazeteci, genç lordun ver
Jiği bu izahata kanmış değildir. 

F enerbahçe - Galatasaray maçının B takım
ları ar .lsında oynanması icabediyor amma 
iki tarafın da birinci takım kadrolarile 

Hopa elması 
44,25 krat 
ve 360 bin 
Türk 1 i r ası 
kıymetinded:r , .Elmasın saadet getirdiği hakkında

ki iddiaları o kadar garip buluyor 
ki Hope ailesi hakk!nda şunları 

anlatarak, mavi elmasın uğursuz-
•• luğunun devam ettiğini isbata ça
" sahaya çıkmaları muhtemel l ;.;• !ışıyor: 

, ~I Lord Francis Hope, mavi elması 
. Bu seneki lik maçlarının birin- şüpheli bir hal almıştır. • 

cı kümesinin B. takımları puanla_! Şayet Ankara Bölgesi bugünler-! 
ltııda en üstün bulunan Fenerbah· de müsbet cevap verecek olursa 1 
Ç<'h!er bugün saat 15 te ezeli ra - gelecek Cumartesi ve Pazar gün -
kıpleri Galatasarayla yeni bir lcri Taksim stadında Ankara - İs
C<•nkleşme yapacaklardır. tanbul muhtelitleri futbol maçına 

.. ~ .• ..,, .. ' satın aldığı zamanlarda meşhur 

Bugünkü maç birçok noktadan şahit olaca{:ız. Her iki bölgede lik 
fayanı dikkat ve ehemmiyetlidir. maçlarının bitmiş olması ve ya • 

"""''"'._~ aktris May Yohe ile evlenmiş ve 
elalemin kepazesi olmuştu. Bu ka
rısından doğan biricik çocuk ta ölü 
.'.loğmuş, bunun üzerine lord, karı
sından boşanmıştı. May Yohe son
radan Strong adlı bir kaptanla ev
lendi. Bu kaptan kadıncağızı bir 

İki haf ad ı. . b' 'b' .1 çar kında (Genel Direktörlüğün prog·ı y .. .. .. h im lan 
anuerı ırı ırı e - .. . eryuzunun meş ur e as -

Pışan bu .k. k "b" A t k lar ramında munderıç bulunması ha- k d'l . k d h h'k" ,... ı 1 ı.u un . a ım ı- .. . tt' . . nın, en ı erı a ar meş ur ı a-
.. ın alct ki . • sebile) yapılacağını umıt e ığımız . . 

ı arı netıceler malumdur. 
1 

b ·yeler!, tarihçeletı de vardır. Bu el· 
B T milli küme maçlarından evve u 

,_ · akımlarına gelince her iki . . d k' b" masların çoğunun uğursuz ve fe • 
~lüp l ' iki şehır arasın a ı temasın u - • . .. 

e Genel Direktörlüğün mek . . . . 1 k 'k' laket getırıcı olduklarından za • 
lepJiJer hakkında ve:diği son ka - yük hır =h~dm':;'elı .. ~ ~ca .. ve~ 1 

man zaman bahsedildiğini her hal 
tarla bu ikinci planda kalan ihti - şehir fut 0 e Y 0 çuşmuş 0 

- de siz de duymuş olacaksınız. As-
Yat t k • caklardır. . . ı b' 
fe . ~ ımlarındaki sporcuların kaf • . • • . . lında, mılyonla:·ca değerı o ~n .. ır 
b'sını hemen hemen kaybetmiş [kncı kllmeden tır ne ye lerfı taşın uğursuz olabileceği duşun -

l:i~ .t'.~ld~dirlcı. Buna nazaran ve nıaÇtntn i :ki yapl [acak ! cesi insana biraz garip gelir. Za • 
t;ı tıgımıze g0re Galatasarayın B. .. _ manımızda, uğursuzluğa ınannıak 
it kımı vazifesi bugün ıçin A. ta - Bu hafta başlıya.c~k. ola.n Cum ise, artık garip olmaktan da çık -
ıınına verilmiş demektir. Galatr huriyet Halk Partısının şılt maç - mış, gülünç sözüne hak kazanmış

Barayın A. takımı karşısında Fe ·/'arının son senesi müsabakaların- tır. 
~erbahçelılerin nasıl bir kadro il !'."' b.aşka en mü_hi.m k~ı~~şma~ı Bunların hepsi doğru.. Fakat 
Ynıyacaklarını bilmemekle bera · ııç şuphe yok kı ıkincı kumenın kim ne derse desin, meşhur mavi 

her onların B. takımındaki eleman-ı A. ve B. grupları birincileri olan elmass; Hope elması bütün sahip
~~ının kısmen mevcut olmaması Anadoluhisar ile Kasımpaşa yapa- 'erini felaketten felakete sürükle
Yuzüııden bunların · kuvvetli bir caklardır. · di. Bu elması bir kere bile takan
~adro Ve belki de bir A. kadrosu Bu iki ekip bu hafta Taksim sta- !ar, ömürle:inde saadet yüzü gör
,1~ ezeli rakipleri_ karşısında yer dında saa. 10 da karşı karşıya ~e - .mediler. Her. al~n, hemen e~in~en 
ki a~arı ve ~ampıyonadaki mev - leceklerd:r. Bu karşılaşma netıce- çıkardı. Hatta, ış o kadar ılerıye 

.. 
1e.rını kaybetmemeleri mümkün si hem şilt maçında ve hem de bi- gitti ki Hope elması kimdeyse. 

Korıınmektedir. rinci küm~ye terfi müsabakaları - tanıdıkları ve ahbapları da uğur · 
ta~u maçın en şayanı dikkat nok- nın bi~indsi bulünm~sı hasebi!': suzluğa uııramamak için kendisin· 
d ı da şudur. Bugün Taksim sta - çok muhımd!r. İkı klupten hangısı den kaçtılar. 
ıncta oynanacak olan bÜ maçı şa- kazanırsa kazansın birinci küme - 44,25 krat ağırlığında ve 360 biı: 

Yet F'enerliler kazanırsa berabere ye ge~ebilmek için tekrar bir mü- Türk lirası kıymetinde olan bu 
~alırsa, ve hasımlarına ~ol yapa • s~baka yapacaktır. Yine bu maçı hafif mavi renkli güzel elması 300 

adan bir veya iki sayı ile bile kazanan tarafı şılt maçında has - sene kadar önce kimse bilmezdi. 
l'enils . ı · t · ı kt e yıne şampiyonluğuna halel mını e emme e mış sayı aca ır. Birçok büyük ve meşhur elmaslaı 
llelnıi . 
ıı· Y'ecektır. Galatasarayın şam- Ga'afasaray klüt ü~de gibi o da Hindistanın meçhul bit 
~Yon olabilmesi için de bugünkli köşesinde idi. Mavi elması Avru -

1 açı mutlak sıfır üç gibi bir fark- intihap lar \ 8 istifalar P'l.Ya seti ren, dünyaya tanıtan a • Mavi elması göğsüne takan Kraliçe MARt ANTUV ANT te 
a ka ~. ı t .. J T e · giyotnn altında. can vermişti. Zanması icap etmektedir. Galatasaray klübü idare heye ..... m r vaye e gore ean av rnıer 
Galatasaraylılar ezeli rakipleri - tinde yenici en ufak bir değişiklik adlı bir Fransız ser~lize.ştçisidir.: : Prenslerinden Kanitovski elması 1 elmas hakkında bazı sözler söyli -

~e i'.e l!ol atarak bir gol yerlerse, olmuştur. Klüp teknik heyetine Tavernıer, zengınlığını duydugu 1 satın almış ve Par isin meşhur Foli yen genç lord: 
er iki takım gol avereji ile müsa- yeniden seçilen Galatasaray lisesı Hindistanda bir seyah~t. ya park.en, Berjer tiyatrosu artistlerinden ..Babam 1830 senesinde bu taş• 

~ı ~aziyete düşmüş olurlar ki 0 müdür muavinlerinden Muslih, büyük mabetlerden bırınde Hınd 1 dansöz Radu<>'ye sevgisinin bir ni- 18800 İngiliz lirasına {o zamanki 
r akıt bu müsabakanın yeniden ic- yeni vaziftsine evvelki günden i- şanesi olarak hediye etmişti. Biı kıymetile takriben 200 tin Türk 
Qsı lazımdır. !ibaren başlamış bulunmaktadır. eserin ilk temsilinde Radul, elması 

1 

lirası) al":ıştı, diyor. Ailemiz bu 
llütu" B k b'l d 'k' d' klu"p elbı'sesı'ne taktı ve büyük bir mu- taşa malıkıyetten son derece mem-t n bu ihtimaller gözönünde. una mu a ı e ı ı sene ır 

Utuıarak ve bilha•sa iki 'tarafın A umumi kD.tipliğini yapan Adil o-=- , vaffakiyet, kazandı. Fakat birinci nun ve mağrur olmuştu. Yüz se-
~~,a~.' kadrolarile oynamaları ih- ğ.uz da idare heyetindeki vazif~ - · -' perde bitip artist locasına gittiği 
~•ı lı de hatırlanırsa bugünkü sınden ayı ılmıştır. Adılın yerme zaman, biraz arkasından prens te ·•. 

ın~<:ın çok çetin ve enteresan ola. henüz bir zat tayin edilmemiştir. locaya geldi. Bir de ne görsün!~ 
:ağı şüphesizdir. Vefalıların tescili Sevgilisi bir başkasının kolları a -
f\hy rasında değil mi!.. Tabancasını 

ara lr.llhfeliti gelece! m ? Vefa İdman Yurdu Genel Sekre- çektiği gibi dansözü de yabancıyı 
D" Gelecek Cumartesi ve Pazar 1 terli!ıinden: da yere serdi. Birkaç gün sonra da 
.. unleri . · K bir b b y şehrlmıze gelerek iki maç Beden Terbıyesi anununa tev- nihilistlerin om ası, prens 
b~Ptn.ak Üzere İstanbul Beden Ter- fikan tescili yapılmayan faal ve Kanitovski'yi param parça etti. 
ectYesı Direktörlüğüne müracaat gayri faal bütün üyelerin nüfus Facia üstüne facia! .. Feliiket üs-
~ e~. Ankara Bölgesi Direktörlü - cüzdınları ve altı adet vesika fo - tüne felaket! .. Elmasın her gittiği 
rıı;°~n teklifini İstanbu~ kabul et- toğrafiarile birlikte 1/3/939 dan yeri uğursuzluk sarıyor, kanlı hQ • 
lta.~tır. Fakat Ankaralılar bugüne 1/4/939 tarihine kadar Pazartesi diseler biribirini takip ediyordu. 
da ~r haraketlerine dair bir iş'ar- Perşembe günleri saat 18 - 19 ara- Bütün bu felaketler, elmas, 
ıA. ulunmadıklarından muhtelit - sı klüp merkeıine müracaatları e-
'• nı Lord Hope ailesi tarafından satın 
'-nın yapılıp yapılmıyacağı hemmiyetle rica olunur. alınıncıya kadar devam etti. Taş, 

lJ Dilber aktrıs MAY YOHE, Lord bu ailenin tasarrufuna geçince, fe- Lord Jl'RANSİS HOPE 

Ş k t liiketler de birdenbire durdu. Bu a a HOPE'den boşandıktan sonra bir ailenin efradı, taşı o kadar çok za- ned<ı bu elmasın uğursuz olduğunu 

çalışmalar 
-~~Şa~ 24 (A.A.) - Belediyemiz 
..... gunlerde şehirde parkın ve 
~•unas· 
fa 

1
. ıp Yerlerin ağaçlanması için 

a 'Yet göste kt d' B"t" llö 1 . rme e ır. u un 
Y erım· d le ız e de muntazam suret -

rıı ağaçlanma teşebbüsüne geçil -
esı içi k 

de n aYmakamlıkça icap e -
n tedbirler alınmıştır. 

* '· tişak, 24 (A.A.) - Bugun" yıllık 
"

0ngresin 
ltUrı.ıı i Yapan Uşak Kızılay 
rıe u heyeti wnumiyesi geçen 

tıelq id 
•ai . are heyetinin yıllık me -

sını tetkik 
tedeı . ve Kırşehir felaket-

erıne 
ta. d Yapılan ehemıniyetli 

r ıııu "kr 
tıe e~ki' şu ~nla kaydetmiş ve yi 
tır. heyetı yerinde bırakmış • 

t\tatürk.. . 
ıtıeıe.ı un azız hatırasına hür • 
ltıı beş dakika ayakta kalın -

ş ve Reis· .. 
Ue 13 ıcumhur İsmet İnönü 

aşveku R f' teı e ık Saydam'a saygı 
na ~;fları çekilmesini karar altı

ınıştır 

1 K D A M oürü sergüzeşt geçirmiş, nihayet gösterecek h' b' h"d' uh t 
h f tt·ı k' M . ıç ır a ıse z ur e • 1938 senesi başında N evyork'ta 60 man mu a am e ı er ı • avı. 

adı unutularak taşa, Hope elması miş değildir. Mavi elmas yüz yıl -!yaşında ilıtiyn bir kadın halinde d k 

l-tone Şartları_ 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Pirinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TI!K SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kurıq 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize illn vermek is
tiyenler gerek doğrudan doğ
rnya gazetemlz idar.,hanesi· 
ne veya İlanat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

dilenirken görünmüştü. denmeg· e başladı. ır asamızda duruyor.• 

Şimdi Hope elması, tam yür SP.- Bunun üzerine gazeteci soruyor: 
Tanrısı Rama Sita'nın bir heyke-ı nedenberi bu ailenin malıdır. Gı>- •Niçin kimse takmıyor?. 
!ini görmüştü. Mavi elmas, hey • çenlerde Lordun og"lu Henry H •Garip söylüyoI"Sunuz. Mavı· el-
k 1. " ki d b' · d d ope e ın goz oyu arın an ırın e u il .. 1.k t a b' t · • 

. e mu a a y pan ır gaze ecıye mas deyince ne sanılıyor? Bu elruyordu. Tavernier, ne yaptı ettı, 

elması çaldı ve Avrupaya getirdi. 

Birinci seyahatin tadı damağın
da kalmış olacak ki, ikinci bir se -
yahate çıktı ve rivayete göre bu 

seyahat esnasında kaplanlar tara
fından paralanarak öldürüldü. Fa
kat A vrupaya getirdiği elması, 

meşhur Fransız muhtekir banger -
!erinden Fouguet'e satmıştı Fou -
guet, ise az bir zaman sonra Bastil 
hapishanesine atıldı. Orada öldü. 

Bu sırada elmasa, Fransız kralı On 
Altıncı Lui tesahüp etmişti. Lui, 
bu güzel taşı, karısı Mari Antua -

nete hediye etti. Zavallı Marinin 
de sonradan giyotin altında can 

verdiğini herkes bilir. Aradan yüz 
sene geçtikten sonra Parisin meş -
hur bangerlerinden Colot taşı sa
tın aldı. Fakat, bir iki hafta geç -
meden, bu adam da odasında ölU 
bulundu. 

Colot'un ölümünden sonra Rus 

Prens KANİTOVSKİ bu kıymettar elması resimde !görülen 
Jansöz RADUE'ye hediye etmiş fakat artist buna rağmen sevgilisini 
aldatmışt• 

dünya seyahatine çıkararak Ja • HOPE elmasının bir parçası da bu 
ponyaya götürdü ve orada orta1' k- gün Amerikanın gazete kralların
ta bırakıverdl Yalnız !:.ununla da dan l\1C LEAN'ın zevcesi olan bu 
kalm,yarak, kadının nekadar pa- bayandadır. 
tası pulu varsa hepsini de çaldı · İ · 

.. 1 .'. d.. M y h. 'I fak parçayı satarak parasıle ngıl-
go ur .u. .ay o e, bundan sonra tereye gitti ve büyük parçaya yağ-
cenul:.ı Afrıka'da üçüncü defa ola· ı b' ·· te · b ki ğ b !ad 

ı ır muş rı e eme e aş ı. 
rak Smuts adlı bir kaptanla evlen- B b ki · h ı · .. rd .. o . • . u e eyış ay ı uzun su u. 
dı. Lakın aradan bir iki ay geçme- kada uzu .. d" k' B ı ı • r n sur u ı eau e u nun 
den bu kaptan da bir meyhane - t" k d' c b' d d. .. .. . parası u en ı. e ın e, Un.yanın 

de goğsu bır kurşunla delinmiş bir en kıymet · taşlarından biri bulu
halde bulundu. Smuts haftalarca nan bu adam açlıktan öldü. 
hastanede yattı. Kendine geldiği 
zaman, tabancasının kazara patla
dığını söyliyerek işi örtbas etti. U
zun zaman May Yohe'nin adını 
kimse duymadı. Sonra bu sene, 
Amerikan gazeteleri, May Yohenin 
Nevyorkta bir darülacezede ye -
mek dilenirkeın görüldüğünden 
bahsettiler. Bir zamanların yıldızı, 
lord karısı bugün bir dilenci haline 
gelmişti. 

Görülüyor ki genç lord Hopenin 
iddia ettiği gibi mavi elmas bu 
aileye tamamen saadet getirmiş 
değildir. Bahusus, sonradan broş 
halinde olsun takılmaması da Ho
pe ailesinin de elmasın uğursuzlu-
ğuna inandığını gösterir. · 

Yukarda on altıncı Luinin ma'(i 
elması, karısı Mari Antuvanete 
hediy<ı >ettiğini söylemiştik. Kan 
kocanın sonradan Fransa ihtila -
!inde giyotini" kafaları kesilerek 
öldürüldüğünü tarihten de biliyo
ruz. Fakat l;u arada elmasın bir 
macerası daha vardır ki, anlatma
dan geçmek istemiyoruz. 

Fransada kral ailesi tamamen 
öldürüldüğü zaman, krallığın ha -
zineleri de •G;ırde Meuble - Nall
onale• e getirilmiş ve orada sak
lanmıştı. Bir gece burasını hırsız-
lar bastı. Çaldıkları eşya arasında 
mavi elmas da vardı. Bu hadiseden 
sonra mavi elmas birdenbire orta
lıktan kayboldu. Yıllarca sonra 
birdenbire Amsterdamda tekrar 
meydana çıktı. Elmas buranın 
meşhur elmas yontuculanndan bi
rinde yontulmak için bulunuyor -
du. Elmasın yontulması bittiği za
man, bu meşhur ustanın oğlu taşı 
çaldı, sattı ve parasını har vurup 
harman savurarak günün birinde 
öldü, gitti 

Elması bu oğuldan satın alan 
adam Beaulieu adlı bir sergüzeşt
çiydi. O da taşı ikiye böldürdü. U-

Elmasın Hope ailesine geçmesi 
ise bundan sonra olmuştur. 

Rivayetlere göre mavi elmas, 
bir zamanlar Osmanlı Padişahı Ab
dülhamidin mülkiyetine de geçmiş
tir. 

Bu yazıda anlatılan hikayeler ta
mamen hakikattir. Yalnız yazıyı bi 
tinneden evvel bir noktayı daha 
belirtmek istiyoruz. Acaba elmas 

hakikaten uğursuz muydu, yoksa 
elmasın sahipleri mi baştan aşağı
ya burunlarını garip sergüzeştlere, 
acaip işl,.re sokmuş insanlardı?. 

Bunun cevahını vermek size dü-

şer aziz kari.. Bizce ikinci ihtimal 
daha kuvvetlidir. 

ElmMı Hindistan çalarak Avrupa. 
ya ~tiren adam TAVERNİER adlı 

bir Fransız sergüzeştçlsiydl • 

Bu sütun, İkdam okuyucularının J Sual - l\1ekteplileriıniz için ye
bize soracakları suallere ve bizim ni bir kasket çıkacağını gazeteler 
vereceğimiz cevaplara, gündelik 
hadiseler arasında okuyucularınıı
~ın merak etmeleri muhtemel olan
ların izahına hasredilmiştir. Hal
lcdemediı';iniz her müşkülü (İk • 
dam, sualler ve cevaplar muharri
rine) adresile bizden sorabilirsi • 
niz. Ayrıca biz de günlük hadisele
ri takip ederek okuyucularımızı 
aydınlatmaya çalışacağız. 

• •• 
Sual - Karnavalın merkezi Nis 

olduğu söylenir, burada yapılan 
ml\,ılzzam karnaval alaylarını film
lerde görüyoruz. Nis karnavalı çok 
eski asll'lardanbc.-i var mıdır? 

Cevap - Nis karnavalı 61 sene
den beri yaşıyor ve her tarafta ne
şesini kaybettiği halde Nisde mu
hafaza etmektedir. 

* Sual - Türkiyede radyo abone-
leri nekadar olmuştur? 

Cevap - Pek yakında 50 bini 
geçmiş olduğunu biliyoruz. 

;azıyor, Başka memleketlerde her 

mektebin hususi bir serpuşu var 
mıdır? 

Cevap - Ekseriyetle her mek • 
tep, her yerde, hususi bir şerpuşa 

maliktir. Maamafih Fransada bere 

umwni mektep serpuşu gib:dir. 
Daha evvel uzun ipekli şapkalar 

mektep serpuşu iken 50 seneden -

beri bere nevileri ve renklerıle ay

rılarak mekteplı serpuşu olmuş -
tur. 

• •• 
Sual - Yeni Papa intihap edildi 

mi? Bu yenisi Hazreti İsanın ka -
çıocı vekili olacak? 

Cevap - Yeni Papa henüz inti
hap edilmemiştir. Papazlar Marıtn 
ilk günü 

0

ilk içtimalarını yapacak
lar ve ondan- sonra seçime başla • 
nacak. 

Yeni Papa, Hazreti İsaruıı t&m 
262 inci vekili olacaktır. 



SAYFA C -NOT iL.AR 
Madride ltalyanları 

sokacaklar mı? 
Banıelonayı Frank.o kıtaab işgal 

edince burada bir zafer alayı y~p
blar ve Franko askerleri parlak i;;;;iiii;,,o;-,.-;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiiiii_.iiliiiilii_.liiöiiiiiiiiiiliiiiO 

merasimle tehre girdiler. Arkasın
dan veyahut on
larla birlikte İ
talyan auerlerl 
de zafer alayına 
iştirak etmek is-
tediler. Buna 
Frankonun mi-
ni olduğu anla -
ıılıyor. İtalyan-
lar belki bu 

mflmaneata o kadar ehemmiyet ver 
ıoemitlerdi. Fakat Madrltteki za
fer alayı için ıimdiden çekişmelerin 
başladığı anlaşılmaktadır. Bir ta
raftan İtalyanlar, Madrit düşer 
düşnıez askerlerinin alayla şehre 
girmesini istiyor, bir tttraftan 
Franko, olmaz. siz girmiyeceksi . 
ıılz! diyor. 

Uenüz Madrit düşmedi ama, br 
vaziyet bira:ı da hasta adamın ha§' 
ucunda miras taksimi için kavga 
edenlerin haline benzemiyor mu? 

Rakamların dili 
Olimpiyat oyunları 1940 senesin

de Japonyada olacaktı, Japonya 
muharebe yaptığı için çekildi. Hel

slnklde olacak 
bu oyunlara her 
memleketten iş
tirak edecekle -

rin sayısı 450 yi 
bulacak ve kış 

sporlarına 70 ki
şi girecektir. 
Fransızlar olim 

piyat oyunlanna 

hazırlık için aprlamentodan tahsi
sat istediler ve 900 bin Türk lirası 
kabul edildi. Halbuki Almanlar ay
ni oyunlar için 9 milyon lira tahsis 
etmişler ... On misli fark! .. 

M 1 ~AH 

Bir hmıız - Bence bu kasadır. 
öteki - Hayır, tayyarelere kar

şı bir kişilik bir sığınaktır. 

N 0 F USU 13 M 1 L Y O N A VA R A N 

NEVYORKUN YENi MAKi NELERi 

Nevyorlrun bir şehir mütehassısı elinde tadil edilen 
bir köşesi 

.1.KDAM 

ltlidton Mahatan kısmının alacağı manzara 

Gördüğünü:ı ı:enç mürebbi 22: 
YB§lllda bir Amerikalıdır ki başını 
su aygırının müthiş ağzına koy
mak cesaretini göstermektedir. 

Burada gördüğünüz adam istedi
ği hayvanların karnını otlarla ve 
gözlerini boyalı ve parlak camlarla 
işliyerek onlara, tabii şekillerini 

vermeye çalışan bir san'atkardır. 

SAGl!..IK -
Burun kanamaları 

neden i!eri gelir ? 
Burun kanaması tiirlil tür· 

lü sebeplerden ve hasta • 
lıklardan dolayı husule ge
lir. Bazı defa ehemmiyetsis 
olıır. Fakat çok defa tehlike
ler, facialar doğurabilir. Sise 
kolaylık için sıra numarala • 
rile ya:ıacağım: 

1 - Her yaşta ve bahusus 
çocuklarda, gençlerde fena 
bir huy var. Tırnakla, par -
malda burun karıştırmak!. 

Burun içini kurcalarken tır -
nak ucile damarın birini pat
latmak, zedelemek. 

2 - Burun üstüne düşmek. 

3 - Herhangi bir sebeple 
ve keskin bir madde ile bur -
nu yaralanmak. 

4 - Boks oynarken, şaka

laşırken, kavga ederken bu
run üstüne yumruk yemek, 
tokatlanmak. ~arpışmak, vu· 
ruşmak. 

5 - <Hayek hastalığı) nda 
oldukça çok kan gelir. Buna 
başlıca sebep, burun perdesi
nin önünde ve altında bulu -
nan kıkırdak kısmının keskin 
bir tırnakla kazınması, kur -
calanması. 

G - Burun içinde çeşit çe
şit (ur) lar, (tümör) ler zu -
bur eder. Bunların bir kısmı 
fena cinstendir. Kanser gibi! 
Çok zararlıdır. Bazı urlar da 
iyi cinstendir, zararsızdır. 

Fena cinsten olan zararlı 

urlar her zaman bunın kana

ması yaparlar. İyi neviden o
lan tümörlerin bazılarından 

kan gelir. Bir takımından g~l
me:z. 

7 - Burun içinde htL•ule 
gelen ve ahtapot namı verilen 
ufak et parçalarından dolayı 

sık sık burun kanaması hasıl 
olur. 

8 - Baş açık olarak şiddetli 
güneşte gezenlerde de burun 
kanar. 

9 - Burun üstüne diişül

se veyahut burun üzeri -
ne şiddetle vurulursa, bu
rundan kan fışkınrcasına hol 

kan gelirse, ve alın iistünde 
de dyade bir ağrı hasıl ol -
malda beraber hasta baygın 

bir halde bulunursa, burun 

kemiklerinde veyahut kafa 
kemiklerinin alt kısmmda, 

bir kırık olduğuna delalet 
eder. 

10 - Şiddetli baş ağrısın -
dan sonra başlıyan burun kn-

h 
d 
b 

nemasına çok önem verilmeli- d' 

Nevyork on üç milyon nüfusile bir şehirden ziyade 
mali, ticari, askeri ve güzel san'atlere ait ayrı ayrı şehir· 
!eri ihtiva eden bir memleket halindedir. Göklere uzanan 
binalarile artık müthiş bir zelzelenin yıkıp değiştire

bileceği bir memleket ... Fakat Amerikalı kafası, her şeyi 
Ncvyorkun mali miie•seselerini ihtiva eden mahalle bu şekli alacak 

yeni ihtiyaçlara göre tadil etmek lhırngeldiğine iman 1 
ettiği için Nevyorkun hiç değişmemesine tahammül edemiyor. Bu

- Ayol, nedir bu şapkalarınızın 
hali? Siz modaya hiç dikkat et-ı nun için koca şehrin nasıl tadil olunacağı erbabına havale olunmuş 

1 mez misiniz? ve bunun için 4.000 maket hazırlanmıııtır. Bu maketler, Nevyorkun 

her köşesini ayrı ayrı muaddel halile göstermektedir. 
Yukarıda ko~·duğumuz resimlerde bir san'atkar yeni şehir 

plim karşısında ve Nevyorkun muhtelif köşelerini yeni yapılan 
makenler halinde görüyorsunuz. 

Yaşlanmaya başlıyan kadınlarda 

küçük köpeklere karşı bir nevi mu
habbet müşahede edilir. Yukarıda 
jhtiyar kadının pekinois, yani Pe
kinli dedikleri çirkin başlı fakat 
ipek gibi yumuşak tüylü bir kö -
pekle bir maymunu nasıl kucak
lamış olduğunu görüyorsunuz. 

dir. Güneş vurmasında, gü -

net çarpmasında veyahut çok 
sıcak olan alaturka veyahut 
alafranga hanıaınlarda uzun 
müddei oturmada, husule ge

len burun kanamasını göriin· 

ce başa, dimafa, beyne kan 

hücum ettiğine işarettir. 
11 - Başını öne doğru eğe

rek okuyup yazanlarda, bazı 

işçilerde, san'atkirlarda da 
burun kanama;ı hasıl olıır. 

Lokman HEKiM 

=================================================================================================================:=======::="".=--
- Neden bukadar sevindin Fer- bulamıyorum. Öyle birşey varsa mının gideceğimiz bahçede bizi - Ne iyi gülüyorsunuz? dedi, - Biliyor ~osunuz, gideceğiJlllJ 

da? bile iyi gizliyor demektir ki, buna beklediğini ilave etmiş, annesını demindenberi bil-az durgunluğunuz bahçenin nasıl bir yer olduğunu i• 
Bu sözdeki manayı sezdim, ya- memnun olurum. Zaten bir an ev- kandırmak için benden fazla uğ- vardı da adeta merak ettim. deta merak ediyorum. 

vaşça kollarından kurtuldum ve a- ve! kaçıp gitmek için Avrupa kon- raşmıştı. Halam nihayet gitmeme - Evden çıkarken biraz başım Ağ:ır bir sesle: 
cı acı gülerek yüzüne baktım: kurunu beklemekten başka elim- sesini çıkarmadı, fakat hiç te mem- ağrıyordu, dedim, şimdi otomobil- _ Her halde memnun kalaealı' 

- Bugün Mecidiyeköyünde ona den ne gelir? nun görünmüyordu. Akif Cemal de biraz açıldım, hava iyi geldi ga- edi 
sın,d . 

_ 33 _ cpekh demiye mecbur kaldıktan Hacerin gözlerinde küçük bir kı- geldiği zaman çıkmadı. Akif Cemal liba... _ T b't ded' s· . be dili' 
sonra ne kadar üzüntü çektiğimi vılcım yanıp söndü: biraz oturdu. Sonra erken dönece- Nekadar fena! Hiç istemediğim . ~ ı ~ ıml · ızın ,_!:n ..ııt• 

lci\pheye düşmesinden korktum. 1 bilsen, bunu sormazdın. - Demek kaçıp gı'tmek istiyor- gımız·· · içın' erken gı'tmemizi teklif halde bu adamı tanıdıktan sonra n~ yerın ı..-na 0 masına ıuuuın ıı~ 
- Hiç! .- l doğru d - al .. 1 . b 1 muyorum. 
Öyle lakayt bir tavır almış:.ım Hacer tuva et masasına -· 1 Evet uğrıyacağ:ım itirazı düşü - ,sun? etti. Zaten hazırdım, hemen çıktık. arma y an soy emıye mec ur o u- B' d b' '"zl . 

1 
dı· 

d d d ki .. -· d çn duzel -- rd S unl b" 1 be O b · Akif C I' Ot bild - J'ğ' · · li d H d ed''-' ır en ıre go en para · ki Hacer galiba inan ı, u a arın- gitti, aynanın onun c s& 1 1 - nuyo um_ onra on a oy e · nun, emm ema e ta- omo e neşesız 1 ımı gız ye- yor um. acere e onu sevm 'o;•- . . . e-
daki tebessüm kayboldu: terek: raber görünmek hiç te hoşuma gi- mamile lakayt kalmama birtürlii miyecek kadar durgundum. Böyle mi söyliyereli • yalan söylemedim .- Mesudum, dedı, bana ıtımat 

- Buna adeta memnun oldum, - Bunu tahmin etmiştim, dedi. den birşey değildi tabii... inanmadığı belli, güldüm: gizli işler hoşuma gitmiyor. Mesela mi? Şimdi de üzüntümün asıl se- diyorsun ... 
dedi, böyle adamları sevmek bü- böyle düşünmekte haklısın_ Ayna- Hacerin iri siyah gözleri hafif bu- - Sözümden manalar çıkarma. bugün halama ressamla yalnız git- bebini gizliyerek yine ayni şeyi Ve gözlerimin içine bakar. '.t dr-
yük bir tehlikedir, çunkü bunlar nın önünden çekildi ve geldi, iki lutlandı ve yavaşça mırıldandı: Tabii kaçıp gitmek istiyorum_ Çün- tiğim halde başkalarile beraber ol- yapıyorum. Ona kendine duydu- vam etti; 
kadım kısa bir zaman için gönülle- ellerini omuzlarıma koydu; - Doğru! kü böyle bir adamın dostluğu bile doğumuzu söylememiz gururuma ğum sevgiyi göstenniyerek aldığım - Gideceğimiz küçük bir t>abçe 
rini eğlendirmiye bir vasıta diye - Ferda, şimdi senin onunla yal- Ve birdenbire aklına birşey gel- insana dert oluyor hazan da, bak,tdokundu. Bu son zamanlardaki ~- sahte, Hlkayt tavır da her halde dü- dir. Hiç me§hur bir yer değil. fa• 
tanırlar. Şinıcli gelelim bu geceki nız gideceğini duyarsa annem iti- miş gibi canlandı. Yüzüme dikkat- mesela böyle münasebetsiz bir tek- '!imde olmıyarak yaptığım hareket- riist bir hareket deltıl. Allahım bu kat müziğinden falan hoşJanacağı-
davet meselesine ... Anlaşılıyor ki, raz edecek. • le bakarak: lifte bulunarak kendisi de farkında ,ter istemiyerek bazı şeyleri gizle- çapraşık vaziyetten beni bir an ev- aılJ 

, ı nı sanıyorum. Eğer istersen or onunla aranızda tam ve şüpheden Sesimi çıkarmadan yüzüne bakı- - Ferda, dedi, demin ona karıı olmadan beni azaba düşürüyor. ıniye, yalan söylemiye mecbur ka- ve! kurtar ... 
uzak, temiz bir arkada5hk başladı- yordum. Elini uzatıp yavaşça ya- en küçük bir zaaf duymadığını söy- Hacer ses çıkarmadı, biraz sonra lışım bana ıztırap veriyor. Bir ara- i Akif Cemal'in sesini duyarak iyi bir gece geçirebiliriz. 
ğ:ı bir sırad~, daha doğrusu ona gü- nağımı okşadı: !edin. Bunu kabul ediyorum. Fa- başka şeylerden bahsetıniye baş- !ık Akif Cemale baktım. Yine'kendime geldim: Ha~'Tetle yüzüne baktım: 
zel bir ders verip te yola getirdi- - Fakat üzülme, ben sana yar- kat son aldıi\ı iyi dost cepheye rağ- ladık. hu gece son günlerde olduğu gibi - Niçin dudaklarınızdaki tebes- - İstersen ne demek 
ğin bir zamanda samimiyetle tek- dım edeceğim. men onun yine sana karşı gizli duy- Akif Cemal akşam tam saat do- .nekadar i i bir hali var. Ko uma- SÜ?' öyle acılaştı Ferda?. diyordu. Güldü: 
lif ettiği böyle bir daveti reddet- Birdenbire içim ferahladı, bir gularla hareket etmediğini kim te- kuzda geldi. Evvelce halama onun! . -· 

1 
.yd .. .. f "k dy _ Üperişimden kendim de ürktü - y 

1 
b .._ geÇiP le-

- b 1 k lkt b 1 . d b"l- ? li be - 1 ğ .. 1 . t' vı goz erın e oyle muş ı , ost bır . .. _ . ,_,. "'k b' k hk h tt - an aşının a,..ısı . ..ı meyi dogru u mamış:ın. sıçrayışta a ım, oynun:ı sarı - mın e e ı ır. ge p nı a aca mı soy emış ım ve . . . .. .. . gum ıçın "'ıçu ır a a a a ım: . 
1 

ındetv 
ma t t k G ı bessümündeki acılık, göz er -" Başımı salladım. dım ve gözlerinden öptüm, öptüm. Omuzumu silkdim: •Hacer halamın itiraz etmiye kalk- na 1 rıyor 1 · ozgoze ge ınce - Siz de bugün yüzümden ma- .,.. 
d d ki d h f f b düsünceli mana kaybolursa, dett' - Evet doğru bulmadım. Çünkü Bir zaman kucak kucağa kaldık. - Görünüş bunu hiç göstermi- tığını görünce yüzüme gizli bir ba- u a arın a a i ir tebessüm na çıkarmıya karar vermişsiniz.. • 

bak hiıla benim dostluğumdan, iyı Sonra Hacer kulağıma eğilip fısıl- yor. ~imdiki ~ostluğunda ve arka- kış fırlatarıı;1< yalnız olmadı~ımızı kıvrıldı. Ben de gülümsedim. Du- j Bahsi değiştirmek için hemen illi- istiyorum. 
maksadımdan emin değil gibi bir dadı: daşlıgında •ıkayet edecek bır nokta akademıdekı arkadaşl:ırdan bır kıs- ldaklarındakı tebe•sum genişledi: ve ettım: 
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RADYO __ BORSA VE PIY ASA HABERLERi 
~O~~l0~K:--P~IY_A_S_A~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-===-==---=~~~· 

ıh ı 1 Sanayi Hareketleri 1 J I Piyasa Haberleri J J EV EKONOMiSi 

ANKARA RADYOSU 
DÜNKÜ BUL!UACAl'IIZIN 

HALLİ 

rac t - - PARA BORSASI Dalga Uzunluğu ı 2 3 4 5 tl 7 8 9 1'l ıı 
a maddelerimizin Deri fabrikatörlerinin ANKARA ~ _K_u_z_u_e-li_____ Terkos istiyen mahalleler 1939 m. ısa Kes. 120 Kw. -. F t L\E .AYA z 

p· vaziyeti 24·2·1139 ucuzluyor Dlinkü yazımızda, elektrik şebe- T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. p··ç· AR Es A z. K 
1Yasad b tOplanllSI KAP-'"'* Ş h · · d k J k . d hil ! al il 1 T. A. P. sı,70 m. 9456 K•·. 20 Kw. b•ııı a ububat ve dokuma ~ e rımız e uzu satış arı art . esme a o mıyan m ıa e er - ~ AS. K -E M -İ K .-M-- E-

~lı<Jallıadddeleri üzerine hararetli Dün deri fabrikatörleri, Sanayi ı S'.l'ERLfN 5.93 maktadır. Hayvan borsası satış den bahsetmiştik. Bu yazımızı oku- Türkiye Radyodifüzyon Postaları -
' t ev Birlig"inde toplanmışlardır. Fabri - 5 cedvellerindeki kayıtlara go··re, yan bir okuyucumuz şu satırları Türkiye Radyosu Ankara Radyo•u Ç E K. N TT. K E S-~ h· anı etmektedir. Doku • 100 DOLAR 126.4 A - - - .- - - - - --

. ·nı ın dd katörler, deri sanayüni tazyik e - 100 FRANK 3 35 her gün kesilen kuzuların mikda- yazıyor: Cumartesı M A C L • M E T E lııer;0 8 elerinden pamuk · .- -- - - - - -liıUbeukid~, işler canlanmıştır. den muhtelif mevzular etrafında 100 LİRE'!' 6.6525 rı iki bini bulmaktadır. Halbuki - Yalnız elektrik görmiyen __ A 1!_ _E S • F E N A. 
hııı Piyas panıtık satışları, İstan _ görüşmüşlerdir. Toplantıda bulu - 100 İSVİÇRE 28.7225 birkaç gün evvel, borsada satılan mahalleler mi var? Ayni mahalle- Saat 13.30 Program. A H J. R ii A. N A N -E 
•ddolun asında pek ehemmiyetsiz nan bir deri fabrikatörü fikrini şu 100 FLORİN 67.2825 kuzu mikdarı bini tecavüz etmi - ler terkos şebekesi haricinde bu • Saat 13,35 Müzik (Cazbant • Çi. J:. A ı L • A-S l • N E T 
lıııa ve lir, Çlinlcü pamuk ihraca- suretle izah ediyor: 100 RAYİŞMARK 50.7275 yordu. lunmaktadır. Terkos şirketi zama· gan) Lantoş orkestrası, _E_ .I il A D_ A N A Iİ T E 
•'- Paınuk . • . _Deri sanayünin en büyük der- .llO BELGA 21.2725 Alakadarların söylediğine göre, nmda, bir eve su getirmek masraf- S t 14 M k , V_. A _R A -8 A -C- 1- • K 
""'n Yed pıyasasına hakım b k . . 1 b" . t• .. nkü. . . aa emle et saat ayarı a-ıı.t er \\ters· . di ham madde meselesidir. Deri ı~o DRAHMİ LOS25. u sene uzu etı, geçen seneye nıs- 1 ır ış .. çu şırket, bır eve su ·a .. . • A F' r-ş .-T T-R- -E 
· ltıdır h'.. ı ın, ve lzmir piya· sanayiinin muhtaç oldug·u ham de- 100 LEVA 1.56 betle daha ucuz olacaktır. Alaka- verirken, nekadar masra! yapa • J ns ve meteoroloıı haberlerı. 

liİtıdeııh,er·oy e olduğu halde, iki Sa t 14 10 M"' ik (C b ç· • ı İst ri memleketimizde yoktur. Mem - 100 ÇEKOSLOVAK 4 33 dar bir tacir, bunun sebebini şu cağını, ve yaptığını masrafa kar•ı a ' uz az ant • 
1
• BUGÜNKÜ BULMAC ~•uz •aııılllt anbul piyırmsında · • gan) L t k t (d ) ""'' ı... satı.la b" Jeketimizde saııayie elverış· li de . 

100 
PEZETA 5 93 suretle izah ediyor: nekadar para alacağını hesap et • an oş or es rası evam · 1 2 3 4 5 6 

"'f!ıt. -. rı ırinci planda kal- · s 1 7 8 9 10 11 riler, eldiven imalinde kullanılan 10() ZLOTİ 23.845 Bu sene kış pek şiddetli geç- mekteydi. Çünkü Terkos şirketi aat 5 - 15.30 Türk müziği. Ça-IIı~dar Yerle d .. • . • . kuzu derileridir. Ayakkabı yap - 100 PENGO 24.9675 mediği için hiç bir yerde hayvan kar kaideleri üzerine kurulmuş !anlar: Vecihe, Kemal Niyazi Sey- • _l_,_I_. _J_,_I_ • 
~llilte, İstanb~ e~ ogrendıgı • mak için kösele, vidalıl gibi derile- !00 LEY 0.9050 telefatı olmamıştır. Havalar ekseri bir müesse>e idi. Böyle yapması hun, _Eşref Kadri. Okuyan: Haluk ~. ____ l __ ,_1_

1 

• 

kııı Paıııuı.ııır d hpıy~sasında sa- ri ham olarak dışarıdan almağa 
100 

DINAB 2.8375 yerlerde açık geçtiği için, hay - lazımdı. Fakat sular idaresi umu- Recaı. ,_. _l __ J_I li_I 
'-lııı ilk llatıayihıd: ı:o:ıyade e~lı mecburuz. Bizim içın en iyi deri-

100 
YEN 34.62 vanları beslemek çok kolay olmuş mi hizmet müessesesi olduğu için, Saat 17.30 Program. • ı • -

"ıı. llhııınaktadır !anmak ıçm 1er, Cenubi Amerika memleketle-
100 

İSVEÇ 30.5325 tur. bir k8r şirketi gibi düşünmemesi Saat 17.35 Müzik (Dans saati • ,--L.--.-,--
etııı )'il de güıı · ~alı ~an_ıuk rinin manda derileriydi. Bu deriler 

100 
RUBLE 23.7975 Henüz piy_as~ya Trakya kuzu - lazımdır. Nitekim. s~lar idaresi, Pi.) .--ı-1--.-1-1--- • 

.. Q •ktediJ.. tsn!eç ikç~ inkişaf çok kalın ve dayanıklıydı, Cenubi !arı gelmemıştır. Trakya kuzuları terkos zamanındaki bırtalnın a · Saat 17.55 Müzik (Keman 1 ) -,- 1-.-.---,-

"' ,_ Bu yuzden pa . d lı ak il •. d ıyano a. • ' 
-. .. ~ lttıııaktadırı al ~tan her Amerika memleketlerile ticari,.,,......,.,..,...,......,.......,.,.....,. • ...,.....,.._,_ ....... _..,.,. da geldiği zaman, kuzu eti daha detleri kaldırmıştır. Meseli; bir profesör Necdet Atak). p· sodo· j -.±-· 1

--.---

ıı,, .. tfiyatı d . • • münasebetlerimiz azdır. Bu mem - UH All n TAHViLAT zıya e ucuz yac tır. Şimdlilik eve su ver ecegı zaman, aha az Ulvi Cemal Erkin. 1 - Fredeman ,-.-- -- - --
tlf. ' a çogalmaktadır. leketlere fazla miktarda ihracat Türk borcu 1 kasaplarda kuzu eti 55 kuruştur. para almaktadır. Bu suretle sular B h K . 1 (G ) . - - _j_ 1 1 8 1 )otı~ İiıeriıı~aın maddelerinden yapamadığımız için, deri alamıyo- peşin 19.375 1 h" I d B idaresi, Terkos şirketinin bir vari- ac_ y reıs er r~ve '

2 
- Pug- __ . l __ I_/_ -·ı- .-

ı, bu satışlar devam edi· ruz Ergani 
19

•
75 

~::= n ISar a~ a arem .n .. olmaktan kurtulmuştur. Esasen nanı - Kreısler. (Gun~.ş .~~ası)· j . j .- -~-.--1- • 

~Uıterisj ';:lı~. birinci derecede Türkiye _ Amerika arasındaki Sıvas • Erzurum 1 19•20 komısyonu boyle olmak gerekti. Fakat sular Saat 18.15 Turk muzıgı (Fasıl 
tt laratt gılız firmalarıdır. Di- ticaret anlaşması hükümlerinden rum 1 l9.10 idaresi, biraz daha fedakarlık ede- heyeti: Bestenigar faslı), Ce!AI SOLDAN SAÔA: )'llııCıı 811 Alınanlar da tiftik v İnhisarlar idaresinde · b ek, t k 1 - İstanbulun bir kazası • Sa • IIı•L ltlbııza kar e istifade ederek takas yolile kalın Anadolu Deıniryolu . _ . yenı a • r er os yüzü görmiyen mahal- Tokses, Hakkı Derman, Eşref Kad- İn ti~lldırlar, n·· ş~ alakadar ol - deri almak imkanı vardır. Fakat --'"'·""""'"""'""'""'".....,...,.,,.....,.....,..., • .,,., .... ,,. ........... .,.._, ~~~k;cr:t::rek tat~iki mesele • lelere ~dar el uzatsa nekadar iyi ri, Hasan Gür Hamdi Tokay, Bas- ~-k giltere Hariciye Nazı· 

tirı .\J.nıan f" un e yazdığımız takas primleri yüksek olduğu için, sı e e 1 e tedır. olur .. lstanbulun içinde öyle ma- ri Üfler 
"" tti lltas ırınalarile tiftik ta- Amerikadan alınan deriler bize 'f. li ı ı;; f 1 A T Lli: R ı Bu meseleleri tetkik etmek için, halleler vardır ki, terkostan mah- · 

2 
- Tarihte devrilen meşhur bir 

;~tır etııı ııılc da sık sık ihtilillar pahalıya mal oluyor. O zaman llu•ut s. inhisarlar memurin müdürü Tah- rumdurlar. Fakir aileler, terkos te- S~at 1~ Konuşma (Dış politika çiçek cemi halinde. '"tıt! e tedir N"t kim b "d · · · r d b. · . h§.dıselerı) 3 - Beyaz - Siyaha atfedile Ilı ttile de Al· 1 e Uı; ay piyasada, bizden mamul deri ala.n Bakla • 30 sının rıyase ın e ır komsıyon sısatı yapacak vaziyette değildir. · n 
L lııda h ' man firmaları •· müesseseler, derilerimizin pahalı • • ' toplanmıştır. Komisyon Gümrük Bu ailelere daha fazla kolaylıklar Saat 19.15 Türk müziği (Sivaslı şey • ~ı. 
'"'d U Yold iht rfl ık Bezelye • • , 30 İnh 4 Leke Ağız B t ı.. lıı h a ı a ar Ç tı ·.olduğundan şikayet ediyor L•Lana ve isarlar Vekaleti tarafından göstermek kabil olamaz mı? saz şairleri: Aşık Veysel ve İbra • - • • uruş urucu 
·~tii. ahset · tik. afih · ...., , • • • 1 50 bir maddo ) n hıı iht· :nış Maam Son Amerikan anlaşmasından Pırasa aldı8J direktif üzerine, yeni ba - VEKİLHARÇ hiın - Sivas halk oyun havaları ve -· Ilı ~da tııaıı~aflara rağmen, .. P'.. • çok ümitlerimiz vardı. Fakat an • • • • • ' ! :: rem hakkındaki tetkiklerini bir - türküleri). 

5 
- Komşu bir hükumet · Bir 

ıı.~tel'İsi A• rıınızın en buyuk !aşmanın ne zaman tatbik edile • Ispanak • • • • haftaya kadar ikmal edecektir. veznedarlık vazifesi uzun müddet S t 19 35 Tür' k .. iğ" erkek ismi. 
""'1• n.ınuın firm ı d Al Şalgam • • • • 2 T ki' •t "d 1 b aa · muz ı (Mu al- 6 - Arzu - Askere celp sırası. 
~ ,, U • a arı ır, - eeği malfun olmadığı için ne su • eş "' a yeru en memur a ınmı- oşta kalıruyaca~ı için yerine ~la otd:tc:ır_ı ınünasebetlerimiz retle hareket edeceğimiz; bilemi- Havuç kök • ' z yacaktır. başka bir memurun tayi~ edilmesi !im Nuri ~ali'. (Klasik repertua - 7 - Emreden - Bir nevi kumaş. 
ııı··ltda, 'l'ü: ı~ın, en ziyade ihti • yoruz. Çok mütereddit bir mevki- Kerevis • • 4 İnhisarlar İdaresi, VekAletin bu lazımdı. İnhisarlar İdaresi bu gi- rından s.eçilınış parçalar). Çalan· 

8 
- Siz değil ·Dudak ·Ağız. 

lıı~nıısehetı ~Ye • Almanya ticari de kaldık. Kereviz yaprak • z emrini tatbik ederken, bazı mah - bi mahzurlar hakkında Vekaletin nar: Vecihe, Ruşen Kam, Mes'ut 
9 

- Atmaktan emir - Fecir • Bir 

1,~afih :~~~de görülmektedir. Deri sanayünin uğradığı bu !°!!:'a'::ah::et ~ zurlara. tesadüf etmiştir. Mesela: fikrini sormuştur. Alman cevapta Cemil. 10 _ İ~~~i~in aksi. 
ç" at •dd un hu ihtilafları, te- müşkülat hakkında iktısat Veka • Yeşil salata 

100 
il Bursa Inhisar İdaresinin vezne - Barem komisyonu vazifesini bitir- Saat 20 Ajans, meteoroloji ha - il i b' .. d~l\Jııı 'l'iir:ı~ek daha doğrudur. !etine dileklerimizi bildirdik. Ve. 46 darlığı münhal olduğu için, yerine meden hiçbir memurun tayin edi- berleri, ziraat borsası (fiat). - nce ır çını işi • Yol için 

lil lıierin e • Almanya arasın- kaletiın bizi bu müşkül mevkiden Pancar 2 50 kimse tayin edilmemiştir. Halbuki lemiyeceği anlaşılmıştır. Saat 20.15 Temsil (Baki gecesi), yiyecek. 
~d~ llıii.Jce g anlaşması, esas ltiba- .kurtaracağını ümit ediyoruz. Tertip edenler: Ekrem Reşit ve YUKARIDAN AŞAÜI: •lııı•ktA_!'.1nıel bir surette tatbik Ş k 1 - İçkiyi dağıtan - Abanmak --uır. e er sanayii tetkik ediliyor Sinemalar Sıhhat ve lçtimia Muavenet Vekaletinden: Avni Dilligil Temsile Türk müzi- tan emir. 
hıı -- İkt ği heyeti iştirak edecektir. ~rsa t(J ~ ısat ~e~~leti. Sanayi tetkik stJMEa * Nes'e Ya#mun.ı F.ransada (Dr. P. Astier) Laboratuvarı tarafından yapılmakta Saat 21.15 Memleket saat ayarı. 2 

- Çatıya serdiğimiz şeyler. 
" fün pıyaS8SI açıf dl h_eyetın.e buyuk bır ehemmiyet ve- iPEK * Taçlı Canavar Saat 21.15 Esham, tahvı·ıa· t, kam 3 - Vilayet - Meşhur bir res • ~vv 

1 
,. d b olan •Neo - Arheol copsule, Sta.l ysine amp. Kola Granule Astier 

1 
eliti .. rı cce5ın en u heyetin, milli en- SARAY * Büylik ca, SBmıII\IZ • Bir hece. ll.!ı • gun Bursada tütün piya düstri şub 1 · d' ktif &~LE- *BU v ve Colitique amp. Buccaı. adlarındaki müstahzarlara aı·t 1/1,1/2,9/89 biyo • nukut borsası (fiat). 1 •Çılıııı · e erme ıre veren il- ·~ ~ yUk aıs. Saat 21 .25 Folklor (Halil Bedii). 4 - Bir millet - Bir hayvan -

.~.hararetştliır .. Piyasada ilk satış- mi bir teşekkül haline getirilece • ŞIK * Alcı; ve 10/10 sayılı ruhsatnamelerin zlyaa u"'"adıg"ına dair mezkur Ja"bo- Neş•eıı· '"d AI.KAZ * c 5• Saat 21.45 (Mü2ik Li Eder - Pi). . 
lq it. l'ı.tı hır devre geçirmek • ~inden lı.ahsetmiştik. Alınan haber MİLLİ AR ani Doktor ratuvar vekilleri tarafından gazetelerle yapılan ilan üzer;ne kendi- 5 Arap lf b · · ·ık h r 
• aresi 1·ıecıblar_ arasında inhisarlar !ere göre sanayi tetkik heyeti ilk ALEMDAR** RRaasspopotttinn !erine yeniden 12/27, 12/28, 12/29 ve 12/30 numaralı ruhsatnameler Saat 

22 Haftalık posta kutusu. - · a a esmın 
1 

ar 

1 

'a Saat 22.30 Müzik (Küçük orkes-
6 

_ nm okunuşu · Yuva. 

\;; ~ bıııun ır Amerikan kumpan - iş olarak, Türkiyede şeker sanayii ASRİ . * Nuhun Gemisi verildiği cihetle zayi olduğu anlaşılan 1/1, 1/2, 9/89 ve 10/10 sayılı (Efendim) in muhaffefi • •tı.. makt d tra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Hansch 
"'' fiatter· a ır. Tütün zürraı, hakkında tetkiklere başlamıştır. TAKSIM * Nanon ruhsatnamelerin hükmü kalmamış olduğu ilan olunur. mann _ Andalusia (İspanyol va! _ Hoşluk . 
I , ~ndur. . Heyet ~~ es:ıs~ar üzerinden tet- j AYSU * Şirley Asi si), 2 _ Fried Walter _Rüya (Ke _ 7 - Feciin arkadaşı - Yük.ek. 
hhısa I kiklere gırışmıştır. Şeker sanayiin 1 AKIN * Kızıl Rahip 8 - Kapı - Susmaktan emir • 

t . 
r ar Umum MUdUrU deki idare masrafları, maliyet fia- SAKARYA * Senorlla Akşam saat 20 - 30 da 1 Eyüp Tapu Sicil Muhafızlığın - man solo ve orkestra için), 3 - Oğlan değil. 

tıJı TAN *Aşkın Gözyaşlan BİR l\fUHASİP ARANIYOR dan: Walter Noack • Romantik uver -
hat 1sarıa.r lJ .. .. .. . tini teşkil eden unsurlar, pancar AZAit * Mavi Tilki 9 - Erkek - Ortak • Bir ltecc. 
de \'enet'in mum _Muduru Mıt- fiatleri, amele ücretleri, işletme Eyüpte Kemerburğaz nahiye • tür. 4 - İtalo Azzoni • Sabah şar. 10 _ Ustalık. 
h; .hıı- Vazif ' Harıcıye Vekaletin- masrafı vesaire... Bütün bunlar Tiyatrolar: Halk Opereti sine tabi Petnehor köyünde İstan- kısı. 5 - Strauss - Çardaş, 6 - 11 - Yol üstü değil • Emnıyetlı. 
q·~'ne taYi eye . orta elçiliklerden tetkik edildikten sonra şekerin Matine l6 da bul caddesinde 45 No. 1ı arsa üze- .Franz Albert - Ormanlarda ve nin- -==========---===-
'llıekted· n edıleceğinden bahse - maliyetini tezyit eden sebepler ş EHİ R Tİ y AT R osu akşam 9 

da rinde mebni bir evin Bedriye na • ni. Adliyeye zabıt kat:hi 
;;;;;:.....__~uır. _ meydana çıkacaktır. PİPİÇA mına tescili istenilmektedir. Saat 23 Müzik (Sinema sesi ve I ~- Operet 3 perde Tapuda müseccel olmayan bu cazbant). a ;nacak 

TEPEBAŞI (Foks) yeni Ma • İ t h k. d mahallinin senetsiz tasarrufata ki- Saat 23,45 - 24 Son aı·ans haber- s . ma a ım ve evairi adliye-
Dram kısmı car bale heyeti sı·nde aç k b 1 ı k yaset tescili yapılabilmek için 939 teri ve yarınki program. . ı u unan ve açı aca o • 

25/2/939 Cumar -
senesi Mart ayının 

10 
C lan bıner kuruş maaşlı zalııl k.ı • 

uncu uma _ t" !"ki · · k 
günü saat onda mah 11" d t hk" ıp ı erme memurın anununun 

tcsi günü akşamı 

saat 20 - 30 dl 
E. Sadi Tek kat yapılacağından ~:;k,: aa 

1~ MEVLÜT - Sevgili eşim ve ba- (4) üncü maddesinde yazılı vasıf ve 
rimenkul üzerın· d ülki' • g y bamız Hopa eşrafından ve Kafkas- şartları haiz ve daktilo ile seri ya-

ANNA KARENİN 7 tablo 
Bu gece 

Şehzade başı 

(TURAN) 

e m yet ve t·· 1 d h . sair ayni bir hak iddia d ul _ ya uccar arın an mer um Hafız zı yazan talipler arasında müsa • 

1 
sın a b u Cafer Sadık Karabasanın ruhu i - baka ile münasipleri alınacağın • 

bn~nlikart varsa evrakı müsbitelerile çin 25/2/939 Cumartesi gun·· ü ög" - dan, isteklilerin bu m;,ddede ya • 

ile ~~ABAH, ÖGLE ve AKŞAM * 
KOEMDI KISMI 

ır e tahkik t ·· ·· h · b 
1 

a gunu ma allinde le namazını müteakip vasiyeti il • zılı belgeleri hamilen imtih·rı gü-
~ ~adcak memura veya tahkikat zerine Beyazıt Soğanağa camiinde nü olan 2 Mart 939 Perşembe günü SEFİLLER 

tiyatrosunda 

28 Salıdan itibaren 

İNSAN MABUT 

gunun en evvel Sultanahmette E- ı · d if , .. . . mev u u şer okutulacaktır. saat ondan bir gün evveline kadar 
Yeaıekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalavınız 25/2/939 Cumartesi gündüz saat 

.4 te ÇOCUK TİYATROSU 
yup tapu sıcıl muhafızlığına 939/60 Ail · İ No ı·ıe mur·· ti .

1
_, 

1 
esı namına oğlu Hamdi st Adliye Encümeni Başkanlığına 

. acaa arı ı .. n o unur K h · ara asan müracat eylemeleri. 

llııaton LORU 

başladı: Diye bağırdı. Ve o kadar şaşkın-
- İşte, onun küçücük çapası.. be- !aştı ki, kontun bacaklarına sarıla

nim de tırpanım. Kardeşim, bu kü- rak, toprakların üstünde süriiklen
çük çapa ile, benim minimini bah- miye başladı. Genç kadın, bir his 
çcmi ka,;ardı; ben de, oraya, anne- buhranı içinde, ihtiyar konta, pek 
m.in pazardan alıp getirdiği menek- acıklı hitaplarda bulunuyor .. onu 

ribirine kaynaştı .. an uzun bir sü
kuttan sonra: 

- Babam değilseniz, kardeşim 
değilseniz söyleyiniz, kimsiniz? Bu
nu öğrerımeden buradan çıkmıya
cağımı biliniz! 

Dedi. Çeviren: Rasim Özgen şeleri dikerdim. Kardeşim .. karde- derin heyecanlar içinde bırakıydt-
- 39 şim .. acaba ne oldu? Belki ölmüş. du. 

' t·ı ö \ Kont: !na ı Yan tür. Bilmemek ne fena şey! lü ve- Kont, bir an, derin sessizliği yır-

Dtıı"or ·· dostunuz oldug-uma T b Benı· karde ı· · ·· d , m eramo Jirjanti, hiç cevap ver- ya diri olduğunu ilsem bile neye tan bu iki ismin ağızlarından do-·· - ş nı:z gon erdi. 
M• ~U? J ""' meden genç kadının elinden tuttu yarar! İsmini bile hatırlıyamadı- külmesi karşısında, ağaçların der- Deyince, genç kadın, bir feryat-

...._ l':vet i ve elini bırakmaksızın, onu, evden ğim bir kardeşi nasıl sorabiliriın. hal yeşilleneceğini ortalığı bir ba- la: 
"...._ Ö"te" nanıyorum. k d d b y "ana b Yse, bana T çı ~r ı. 1 Kont, bir en ire: har güzelliğinin saracağını, harap şu .. kür! aşıyor, öyle mi? Allaha bin 

...._ 'ı:ı· abanızın ism~ '.ma_t ediniz. ant, bir söz söylemeden, onu, 1 - Nasıl, kardeşinizin ismini de evin birdenbire şenleneceğini, bu 
~i b·ı ılıniyorum ını soyleyiniz. ıhlamurlar altındaki küçük kulü- mi hatırlıyamıyorsunuz harap duvarlar arasında akseden Diye bağırdı. 
bir . 1 llıiyoru ·· yemin ederim. beye götürdü ve tahtadan olan bu - Çok tabii birst''" 0 iinkü kendi seslerle sevgili ölülerin mezarları - Evet .. sağdır. 
~il ihtiyar k ~· Beni, Marsilyalı küçücük yl'.vayı gösterdi: ismiıni bile bilmiyorum. . üstündeki toprakları ' savurarak - Beni, onun yanına götürünüz! 
., nu hatırı a ının sokakta buldu- L·ı • Lil 'aya ıyorunı ı yan: - Vah yavrum vah! meydana çıkacaklarını zannetti. - yan .. bir gün .. bir gün ge-
lıulii.n nasıı gittiği~~m:~· Marsil- - Diziın kulübemiz .. girelim. - Bana ne kadar şefkatli davra- 1 Li!yan, cKlotild. kelimesini işi- lecek .. sizi onun yanına götürece-

&eı;İrdig' i~ilddiğinı, şidd~t~ı~::0· - ,füzim kulübemiz. ne demek? n~yorsunu~! Bir babadan başka tince, birdenbire kendi şahsiyetine ğim. 
...._ \' .,, ım. - Beni mazur görünüz efendim, kımse, evladına bu kadar acıyabi- kavuştuğu gibi, kendi isminin de- - Yakmda mı? 

emin ed o kaJar şaşkınım l:i, yanımda kar· lir. Si.7.in babam olmadığınızı bıli- Jaletile de, o anda, kardeşinin adı- - Yakında . 
...._ \' e~,· er misiniz? d · . b · ,}tanı '"b n ederim. eşımın ulunduğuna zahip oldum. yorum ve hissediyorum. nı hatırlamıştı ve bütün meçhuller, - intizarla geçireceğim günler-

"'n • unun .. . Size bal:madan, kardeşimle olduğu Teramo Jirjanti, genç kadına e- ıbu yanındaki, ihtiyar adamın sihir- de ne yapmalıyım? 
ti. ıztırab uzerıne, içinde bil- gibi elim lin · d ·· ·· d ·· . ı Yanan bir •Ah' ek • e ız e yuru uğüm için ğilerek ha_fif bir sesle: kar müdahalesile_ a_ydınlanmıştı. - Hiç, Lily_ an .. hiç birşey ... 

t
. ·• ç - böyle bir vehme kanıldım. Ki tild' f k t d d K ılyan - - o · a a o, ne en, şım ı uzaklaşmış, - ardeşımi nerede göreceğim 

...._ tııu' ona yaklaşarak· Sarmaşıklar içinde kaybolmuş O· D~y!-"ce, Lilyan, kelimenin bit- ·ıduvara dayanmıştı? Ne olurdu, bu efendim? 
biy ztarip misiniz? • lan kulübenin kapısı çok alçaktı. E- mesıru beklemeden avazı çıktığı adam, genç olsaydı, başında bu be- - Evimde.. Kont Teramo Jir-

e Sordu. ğilerek girdiler ve Lilyan, bir ço- kadar: 1 yaz saçlar olmasaydı! janti'nin evinde... Şanzelize'deki 
cuk sevincile, ellerini çırpmıya - Rober! Lilyan, kendilerini büsbütün bi- y"ni evimde, ziyafet vereceğim ge-

ce ... O gece, dirilerin de, ölülerin 
de şerefine büyük bir b~am ya
pacağız. 

6 

DİKSMER'İN ENDİŞESİ 

söyledi. Odacı aranıldı; bulunama
dı. 

Diksmer, o zaman, G. K. teşkilli
tının her tarafı, hatta hükumet da
irelerini de sardığını anlattı. Od:ı
c1!11", bilinmiyen, ses çıkarmıyaıı 

Geçen fasılların birinde, polis rt- bır tabanca ile hapishane kapıcısı
miri Diksmer'i, Paris polis müdü- nı öldürmesinde yanlışlık olduğu
rünün müddeiumumi Sinamari'nin na, ona, kendisinin öldürülmesi i
odasına girdiği zaman, bir kenara Çin verilen emri yanlış anlıyarak 
büzülmüş vaziyette bırakmıştık. bu zavallı adamı öldürdüğüne kani 

Aradan, çok geçmeden, müddei- bulunduğunu :ınlattı. Sonra: 
umuminin odasına, diğer bir şahıs - Sakınınız! sakınınız! Siz, ken
daha geldi. Bu, Roket hapishanesi· disine birşey yapamıyacak mevki
~· bildiğimiz, aksakallı kapıcısı de olduğunu:: ~ald_~· ~· size karşı 
ıdi. Onu, müddeiumumi çağırtmış· herş~y .. yap~b~ı~. Çunkü, o, her yer
tı. Kapıcı odaya girer girmez, yeni de gorunebıldıeı halde, siz, bir yer· 
bir hadise oldu. Adamcağız, bir an- de onu bulam~zsınız! 
da, cansız yere yuvarlandı. Halbu- .. - .. Fakat .. sız, onu gördüğünüzü 
ki o, sapasağlam bir halde idi ve so.yluyorsunuz! Ben de onıı gör
odacının önünde odaya girmişti. dum. O halde, onu görmek, onu ta

Çağırılan doktorun yaptığı mua- nımak .ve yakalaıı;ak kabil... 
- Muddeıumumı efendi! biliniz 

ki, günde, belki on defa onun elint 
sıkıyorsunuz ve kimbilir, onu, bir 
suretle dost ta biliyorsunuz. O, bel
ki yirmi kıyafette bir adamdır. En 
sadık adamları bile, onu, tek bir şe
kilde bilirler. 

yenede, onun arkasından aldığı 

pek küçük bir yara neticesinde öl
düğü anlaşıldı . 
Kapıcının clüsü, çıkarıldıktan 

sonra, müddeiumumi ve polis mü
dürü ile kalan Diksmer, bu cinaye
tin, odacı tarafından yapıldığını (Arkası var) 
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SÜMER BANK ı~ 

Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fı.br:kalan müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri haz fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 

16 " " 480 " 
Nazilli hasma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli bez fahrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık ıipari~ler için 
ıs 
2S 
so 

" 
" 
" 

.. • .. • .. .. 

.. 
• 
• .. 

• 
" 
" 
" 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile ıatılmaktadır. 

515 
570 
565 
560 

.. 
• 
" .. 

iplik müstehliltlerinin yukarıda yatılı fabrikalara gönde· 
recekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçlan nisbetinde iplik siparişi 
verebilecekleri ve 24 numaredan ince ve muhtelıl maksatlara 
yarayabilecek pamuk iplijti müstehliklerinin de ihtiyaç1annı yine aynı 
şartlarla yalnız Erel!"li fabrikasına sipariş edebilecekleri i'iin olunur. -

Mardin Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Mardin Nafıa dairesi için satın alınacak olan (1000) lira 

muhammen bedelli en iyi cins bezden mamul dördü mühendis ve 

sekizi amele çadırı olmak üzere cem'an on iki çadır açık eksiltme

ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 te 
Mardin hükfunet konağı içindeki daimi encümen odasında yapıla

caktır. 

3 - Mühendis çadırı 2. 60 X3.25 X 2.50 Xl.60 eb'adında olacak 

ve amele çadırları da 3 metre irtüaında ve 4 metre kutrunda 

kapı ile 21 dilimi ve 6 S. direkli ve mahruti bulunucaktır. 

4 - Muvakkat teminat (75) liradır. 

5 - Bu husus hakkmda daha fazla malfunat almak ve bez nü

munesi ile şartnamesini görmek isteyenlerin Mardin Nafıa dairesi-

ne müracaatları ilan olunur. (1233) 

1 lstanbul Belediyesinden 
ı---ı-s 
Kasımpaşa halk hamamının tamirine ihtiyaç görülen yerlerile 

ütü, kalorifer ve su tesisatı illlve ve tamiri 2942 lira 75 kuruş keşif 

bedelile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28/2/ 

939 Salı günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile Fen İşleri Müdürlüğünden bu 

iş için alacaklan ehliyet vesikası ve 220 lira 70 kuruşluk ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber tekliI mektuplarım havi ka

palı zarflarım yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü

mene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olun-

maz. 

* Belediye motörlü nakil vasıtaları için ahnmasına lüzum görülen 

90 kalem Varta marka elektrik levazımı 659 lira 4 kuruş tahmin 

bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Listesi!e şartnamesi Leva

zım Müdürlüğünde görülebilir. İ~tekliler 2490 sayılı kanunda yazı

lı vesika ve 49 lira 42 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi

le 28/2/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma 

lıdırlar, (893) 

* 
İtfaiye efradı için lüzumu olan ve beherine 770 kuruş bedel tah-

min edilen 75 tane battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. Batta

niyenin nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi

lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 43 lira 31 ku

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/3/939 Pa

zartesi günü saat 14 buçukta Daim! Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (1236) 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Ha-,Pllll __ .. ______ 'I 
kimliğinden: Dr. Hafız Cemal 

' 1 - Antuvanet ile Maliyenin ' 
müştereken mutasarrıf oldukları l 
1800 lira muhammen kıymetli Divanyolu iM 
Taksimde Akarca sokağında 5 sa- I••••••••••••• 
fllı ev 4200 lira muhammen kıy -

1 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

metli Pangaltı caddesinde 137 sa - tır. 

yılı ev 1500 lira kıymetli Pangaltı 4 - Arttırma bedeli ihale tari
Tay sokağında 14 numaralı ev ta- hinden itibaren beş gün zarfında 
mamı şüyuun izalesi için ayn ayrı mahkeme kasasına tevdi edilecek 
açık arttırmaya konulduğundan aksi takdirde ihale fesih ve farkı 
27/3/939 tarihine müsadif Pazar- fiat ile zarar ve ziyan, faiz bilhü ·
tesi günü saat 15 ten 16 ya kadar küm kendisinden tahsil edilecek -
Beyoğlu Sulh mahkemesi Baş Ka - tir. 
tipliğince müzayede ile satılacak - 5 - 2004 N o. lu icra ve iflas ka
tır. Arttırma bedeli muhammen nununun 138 inci maddesine tev
kıymetin yüzde yetmiş beşini bu - fi.kan gayrımenkul üzerindeki i -
lursa o gün ihale edilecektir. Bul- potek sahibi alacaklılarla diğer a -
madığı takdirde en son artıranın lakadarlar gayrımenkul üzerinde
teahhüdü baki kalmak şartile ikin- ki haklarını bahusus faiz ve mas
ci arttırma gününe tesadüf eden rafa dair olan iddialarını ispat için 
11/4/939 Salı günü saat 15 ten 16 ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
ya kadar icra olunacak ve en çok zarfında evrakı müsbitelerile bir • 
arttırana ihale edilecektir. likte satış memuruna müracaat et-

2 - İhale tarihine kadar birik - melidir. Aksi takdirde hakları ta • 
ıniş ve birikecek maliye, belediye pu siciliyle sabit olmayanlar satış 
vergileri, Vakıf icaresi ve 20 sene- bedelinin paylaşnasından hariç 
lilt taviz bedeli ve tellaliye müş • kalırlar. 
!eriye aittir. 6 - Şartname mahkeme divan-

3 - Arttırmaya iştirak edecek· hanesinde herkesin görebileceği 
!er muhammen kıymetin yüzde yere asılmıştır. Fazla tafsilat al • 
yedi buçuğu nisbetinde teminat mak isteyenler 38/34 17 sayıla 

akçesi veya milli bir bankanın te - Başkatipliğe müracaatları ilan o • 
tıinat mektubunu getirmeleri şart- !unur. 

r 

İKDAM 

TÜRK TİCARET HANKASI A. S. 
MERKEZi • • 

Kambiyo 

ANKARA 

işleri 
ve sanır 

Banka Muamelatı 
ş u B E L E R 

ANKARA HOJ.U JSTANBUL 
ADAPAZARI BURloiA iZMiT 
8A.1"D1RMA ESb.J~EHIR SAFRANBOLU 
B.o\.RTJN GE:wLiK TEK1RD.\G 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

'' I· . ' .. 
. .· 

Çok müsait ~artlarla sayın müşteriler'mizin emrine amade tufundurulmaklad:r 
izahat alınmak üzere gişelerim'ze müracaat olunması 

İLKBAHAR 1939 

vı N R 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. 
Mühim tenzilatlı biletler, bütün izahat için: 

K. A. MÜ LLER ve Şki. 
İstanbul • Galata • Minerva han 

Telefon: 40090 

• Ur. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cildiye 

ı :zıühreviye mutahassı•ı 

1 

Pazardan maada hergün 3 den 
ıonra hastalannı ka ~u l eder 

1 

Adr.s: Babıali Caddesi Caga-

iııl•ol•tl•u•.•"o•k•uuşu-~.Ö.şe•h•a•şı•N•o•4311İ 

1 Salıip ve Müdtı. O: Ali Naci KARACAl\" 
Umum! Neşriyab İdare Eden Yaı:ı 
İf!•ri Milıi(lrü: M. R.sim ÖZGEN 

1 Basıldıilı Yer: Son Telgr;.f Basımev· 

basit, en mühim 
Soğuğa karşı birçok lüzumlu ve lüzunı5 

tedbirler aldığı halde bunların en basit, 
fakat en mühimmini unutmuştur. 

Kendisini u,uttu ve yanında bir kat' 

-
bulundurmamanın cezasını çekere 

G 
ı ı Bütn ağrı rlpln 1 sızı ve 11-------•I 1 sancıları 

derhal k~ser. 

G 
• ı Nezleye 

rıpın: ~;!ıı:,~i! 
soğuk algınlığına, ro· 
matizmaya karşı bil 
hassa müessirdır. 

Gripin • at!~~~:s-
• talıklarda 

ehemmiyetle tavsiye 
edilmektedir. 

rı Aldanmay:ınız. Rağbet gören her şeyin ta~' 
ve benzeri va~ır. GRİPİN yerine ba~~ı 

bir marka verirlerse şiddetle reddedirııı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
·~ 1 - Şaıtnamesi mucibince maa teferriıat bir adet buhar )1:11' 

kapalı zaıf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1
• 

II - Muhanımen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat 
minatı 937.50 liradır. 

III - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan Salı günü saat~ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaa.t Şubesindeki Alım KomisyoP 

yapılacaktır. J 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu~C 
~~& l ' 

jJI~ 
V - Eksiltmeye girmek isteyen firmalar münakasa tarih 1· 

nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhısarlaı" t 

mum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
11

• 
··no' 

liflerinin kabulünü mutazammin bir vesikayı eksiltme günU 
bir gün evveline kadar almaları lAzımdır. .. 

Vl - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, )1:31'', 
' n! vesaik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubuP

0 
,f' 

münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflııl·. 
rııı~ 

eksilıme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen J{O 

yon Başkanlığına mokhuz mukabilinde vermeleri ilıin oJunıJI'· 
.591. 

• 1 

ı - Tuzıaıarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet sÇ' 
eksiltme usulile satın alınacaktır. ·I 

' 
II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 ııra 

muvakkat teminatı 352.50 liradır. ı' 

III - Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat,~ 
de Kabataşb Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım J{oJllıs. 
nunda yapılacaktır. aıa 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubf 
alınabilir. · 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız t•~:~. 
!erini, detay ve eb'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin "'1

91f 
!arı hakkında aynca mufassal izahat ile detay resimlerıni i)ıale w 
nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür!:' 
Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tek!ülerinin kabulünü mutaı9 

mın vesika almaları lazımdır. ., 1.ı 
• ~I 

VI - Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ". 1 ,~· 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile ııı~) 
te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5l ı 

Türk Hava Kurumu 

EBŞINCI KEŞiDE 

11 - Mart - 19 3 9 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liratlır, 
Bundan 151000 . 

B k 121000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır· ,ı 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi jblll 
1 

ah . ,ıar 
etmeyiniz. Siz de piyanfonun meı' ut ve b tıyıı 


