
Qugün Bir 

NİSAN 
Sizi aldatabilirler; 

inanmaymız CUMARTJ<JSt 1 J>.1SA..'V J93t. {t 1."II..ı: 22 .v, SAl.'l: 7022 

·~-m:m•mıı11 

~MU~ ---'raber 

/İD.4.RE EYI: Ankara Cad. lSTANBUL• Telgraf: VAKiT- Posta kutusu: -t6•'!'ele!on: 21413(Yazı)-24370Cldau}' /( ?' ;('-----~ 
_, 

GiL TE:RE, POLONV Av·, -
vardım Teminatı Verdi 

b d .A Ş / • 'T' b f ..,I Çember/ayn Avam f<amara-
e l e ın 1. a u u sında dün şöyle dedi .. 

ün Etnografya Müzesinde ihzar olunan Lellısta taarruza uğrarsa 
muvakkat kabre kondu Ingiltere bütün kuvvetleri ile 

Ankara, 31 (A.A.) -Resmidir: 
Ebedi Şef Kemal Atatürk'ün ta

butunun defnedileceği Rasat tepe
deki Anıt - Kabırın inşasının hita
mına kadar elyevm bulunduğu Et
noğrafya müzesinde ihzar olunan 

seti Başyaveri Binbaşı Celal Üner . 

ve Ankara Vali..,ve Belediye Re~si derhal yardıma koşacal{İl·r 
Nevzat Tandogan hazır oldugu 

Bir Yugoslav gaze
tesinin yazısı 

muvakkat kahire vazı ameliyesi bu-
gün, 31 Mart 1939 cuma, saat 11 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil 
Dokto~ Refik Saydam, Genel Kur-

halde yapılmıştır. Bu muvakkat de
fin yuknrda ismi geçen zatların im
zalarını havi bir protokol ile tesbit 
edilmiş ve bu vesika Türkiye Bü
yük Millet Meclisi riyasetine tak
dinı olunmuştur. 

Ebedi Şefin daimi istirahatgahı
na nakli Anıt - Kabırın inşasını mü
teakıp milli merasimle yapıla-

1.,ürkiye 
Beynelmilel hay~tm 1 Lıv~~ 

çok mün1taz hır 
rüknüdür . tnay Başkanı Mareşal Fevzi Ça~

~&ıak, Cumhur Riyaseti Umumı ~a-
(Ya;ısı 6 ncıda) ~~r::' ı~" K:,:e:m:a~l~G::::ed:e:I:e!ç~, C:.:u:m:h~u~r~R=ı~y=a~-==c=n=k=tı=r=. ==~====::::::::=::=:::=:::==~ 

Nafıa Vekilinin dünkü tetkikleri Bek' in Londra seyahati 

il.bnnnynnın Lehi tn.nı ikinci 
Çeko ·lovnkyn ba.Uno getire· 

'k urctt.o bir notn Tcrdiği 
kktndaki snnsasyoncl lınbcri 
in nıaltlyctl ştındi dnha. 11 

11\s l . Nota Jınçn.dJsl doğ-
.ı ıJ or. rl 
.. ,ilmi~. Fnknt Ainum ha -
nazırı •Fon Rlbbcntrop ı~o-

tmım HcrJJn scJJrl J;tbsky'yi 

k üh. lın bir tckllf· ul edere m 
ı. Bu teklifin csıısı 
vulunınn,. 

• •ı imlş~g Alnınııya JıllJdınl· 
1j J)lln 

r · gırınell. 
f~l ,_e- rrusynJ'l JJChisttın 

e ıı· ŞnrJU nyn 
~ \"tısıt.asiylc Almnnr. 

1 ~ .o lltnk bir otomobil l o n 

rJılmııJr. Bcrlin J Lchl n ı~onın • 

1Y azan: Asım US 
lct otomobil ;roludur. Alnınnyn 

ŞarkA doğru gcnJ~lcmck içhı lm 
Ud 1stlk:n.ıııctten bnngfsinl bi· 
rlncl pl4nn nld~ı ''cyn nlncnğı 

henüz nnlaş1lm1ş dcğtl<llr. nu
günkü haı-ekcUerl sadece :ı tJk
bnlo aft büyiik bir JıHlnm tntbf· 
katı için hnzırlıktnn ibnret gö
rülmektedir. Ilu ı>lflnın tntbi· 
Jrntmn geçebilmek için Alman· 
yanın :MncnrlsUınn J nrşı olnn 
l'nziyctinl ttı.Jiıı etmekle l>ern· 
her J~lıJstnn ile gJrlşnıck üzeı·c 
bulunduğu müznkcrclcd de b· 
tediğl şcldldc ncticclcn<lirmiş 

olması Hlzımgı·Ur. 

··························································-····-........... . 
er't yalısı elediyece mat 

istimlak edilecek 
Yeşil sahada satılmış arsaların da belediye 

tarafından istimlaki kararlaştı ..._ __ 

/naili: clohanması bir maııeııraıla ••• ( nzı ı 6 ncıdn) 
- s~ z.i bir ıst:ıknmct 

t"crlnc mu\'tı 

nh. lnr dn.lıilln· 
1 ln• csns 

l 
mclnlntyn jlo :ınfiznkcreyo gl· 

Alınnııyımııı kemli ine çizdiği 
biiyük gcnlşlcnıc pHlm içinde 
l\fncarlstım ile bcrnbcr ı~chisttı· 

ynziyetl bir köprü hizmetini 
nın k"" 
görmektir. Jıebi tnn bu op· \ 
.. hizmetinin ne demek oJduğu

:~ı bilditıi için limitsiz <le ol n 
Mussolini «Tunus, Tunus» diye 

l;afıa rer.w, rau Uıtfi l\ınlcır ııc Crı11lrl Iicrim !11rctla111 ile . j bag"' ıran halka nutuk souyled'ı ' ı s :an bulundnl,rtınn 
k rzu!;ıııtdn 

c n . b set.iri Ubsky <lcr-
irlnco JJC ı1 vo ıncso

. Vnrşo\'nY" gitn ş 
i hiik(unetfne iznh etmiş Bun 

J .... Jıtstan harlclye na· 
sonrn "" • 
Uck ıınan tcklitlcrine ce 
~ :,rccclı:: ycı'(lO J.ı0ndrnyn 

bl tartıl· 11.cğo lınzırln.nnuı;:, r . 
da seferberlik fnnUyctJcrı 

lnıııış. )'O 
Jcilde sırtı 

d<liscler bu şc n) ıı.nın 
1 j\Jıntı 

ıluktım sonrn ttıği , 0 )'ugos· 
:ıınn) n Jlc n~"c ı:ı.:nnıctte ol· 
~ Uo nf11• fs:nıck istediği 

ıaJo:tC i 
,,.. üzere nm tcıjcbbüslcr 
..... li Jl111Ş •• 
lol.< ıı ctirHJr ise lmgun· 

.. nııo s ı ı·· ,. zoıı , nzl ... eu ın .. 
><\l J\'-nıpn. J 

tı rt;çık bir fil lr cdlnilnıiş 
] 

/ 11rn Şarka <loğru geniş· 
C' in iki l t il~nnıct tut muş· 
c~ı l Ukııınetlcrdcn bll'i Çc· 

• _;ı bir kurtuluş yolu 
tclıh]{ı.."Cll 
bnlınnl;n çnlışıyor. 

ın gcnlslcmc hare· 
Alnınnynn : 

j{nrıu 1ııiıştcrck hh· 
kctıcrtnc ınk .. Jçln ynpılaıı hı· 

plıe }iurıı 
ce lif"nc JJcJıistnıı <1crhnl 
·ıız tek 1 

gı knt ccl nbını Ycnncdl; 
nun·ııftt i k n k'Jıı J..ı0ndrnyn. g tmc . 
tııknt c .. t i ki 

ırJnıınınc:ı go er lor · 
Jdn Jınz. 

•.. .. nnlaşmn yollnrı da kn· 
butuıı 

1 
1c; olnınyor. Jıchl tnn A • 

pnunı . 
mıuıynnın Şnrkn <loğru gcniı;;lc-

c Jııırckctlerfno İngiliz si) nsc· 
nı ~-
t fnfn ne dereceye kndttr cl<luı 
Jılr mukın«?mct nzmi ile miitc· 
bnssis olduğunu nnlamnk i ti· 
yor. Jıclıistan hariciye nnzırı 

Bck'in J..ondrn scynhnti işte nn· 

cnk Im suretle t.dsfr ohınnhllir. 

-, 1Bugünkü ilavemiz 
ıo,:ıkyn.nın ic;:gıılindcn onrn Sadri Ertem, Osman Cema· 
Jncnılckctiıı ortn~m<lnn geç-

i l lin fikir ve mizah yazılnrından : ye 1\nrndcnlzc <loğru er· ı 
d 1 t bac.ka aile hnyntm:ln şnadctin nck üzere bnşln) nn C\' c o- s 

l t l ]l · sırn, Yu"goslavyadn genç kız
'lbil yolunun çizdif.ri ın f ı 

• .1 i ]arla evlenen körler, hikaye ve 
el• ·ıstiknmet dr. şinHli JJC'...ıl • 

sinema ile beraber menıklı la. 
, ' '·nııılnn teklif nrru.ındıı n· l . 

" I rih snyıfaları ve güze rcsım· .;eten ve Şnrki Prnsynp ..ıc· 
ı Al lerle süslüdür. ,1ııtı ı ori<loru 'nsıtnsil c • l I---------·---• 

uı) n~ n bnf;lıl nrnl~ olan <lcv· 1 

Parl.:olelcle11 ('1l.:ur/:c11... (Yazısı 5 incide) 

Ergani Bakır madeninde tam 
surette faaliyete geçildi 

"İtalya harpten korkmaz ve galebe 
çalacağından emindir,! 

İn g i 1 tere Erkan ıha rbiye .. Reisi Saf bakır istihsal ediliyor 

Fransız müdafaa hatlarını 
boylu boyunca geziyor 

Ankara, 31 (A.A.) - lnşaat ve te. 
ırlsatı {!Ubat içinde bltırllml§ olan Er_ 
gani Bakırmndeninde 21 marttanbcıi 
ynpılmaktn olan sar bakır istihsali 
tccrUbelcrl muvnUalnyeUo neUcclen. 
mL' ve madende tam bir surette !a_ 
allyctc gcçllm.l,ur. 

Cumhuriyet ld:ırcsl nllmda en mo. 
dem tesisat ve teçhizat ile l§leUlmcsl. 
ne muvaffak olunan Ergani bakır 
madeninin kısa bir tnrihçcslnl kaydet. 
mcğl Anadolu ajansı yerinde görmek. 
tedir : 
Hatırl::ı.rdadır ki, Ergani bakır ma. 

denini işletmek üzere yarı sermayesi 
bir Alm:ın grupu elipde ve mUteba. 
kisi hazine ve itibarı mllll bankası e_ 
llnd!l bulunan bl.r grup tnra!mdan U. 
mum! Harp !çeri inde imtiyazı nlmmış 
ve bll!hara bu grup Uç mllyon lira 
sermayeli bir ~lrlc t haline in lA.p et. 

mlşt r. 
Cuın.'ıurlyct hUktımctlnln bir kara. 

rı 11 Alman f rJI el nde bulunnn hl.cı. 
mıı , el' hl 1 rle 

blrllkte Eti Bank'a devrine kadar gc_ 
çen milddet zarfında §lrkct, muhtelit 
eııbap Ye avamllin t~lrl nllmdn tam 
bir faaliyet g6sterememl§U. Ekonlml 
programının esaslarından biri olarak 
ele almış bulunduğu madenlerimizin, 
slatcmatık bir tarzda l§letllmeslnl dal. 

Paris, 31 (A.A.) - lngillz genel ma lılrlncl plll.nda göz tsnUndc bulun. 
kurmay reisi Gort Fransız tnUdafna. duran Cumhuriyet hUJ<Cımctinln, bUyUk bu 

bir is:ıbcUe almış olduğu karnrln, §lr. hnUannı boylu boyµnca gezmeye -
ket hlııselerlnln Et! Banka tevdii Ye gün de devam ctm.l§tlr.I isi ln 

'k 1nglllz erkAnı harb ye re , • 
sermayenin bu dcğerll servet ayna. ckM d 1 sı ,.e en 
ğmın Işletllmesi için !Uzumlu bir had. 1 glltcro askeri ha~tını h;:ı0•0 dalresl 
de iblll.ğmdan sonradır ki maıJendc telıj ns şefi, erk ~ 

' ' u tarından yUksek rUtbell erktı.ııt 
tam manasiyle faal yete geçllebllmlıı mens p be rl muavini refa 
ve f!ıletme tesisatının siparişine girl. hnrblye re.isinin r ye 

~lmfştl. -'k-nt_ctm_e_k_te_d_ır_. -------
Bu çalı~mnya başlangıc olan 931 

d n bugtlnc kadar geocn dC\Te esna. 
sındn, arazi metanetini yenmek ve 
u,ıım şartlarının milsandcslzllğl ile 
mticaddc etmek suretlj le b:ı§ta fen 
hcveUerl olmalc üzere blltUn tcknlsl. 
~·e~'cr ve işçilerin göstcrıllkl ri, tak. 

(Devamı G tıcıda) 

Liverpolda infilak 
Llverpol, 31 (A.A.) - Lherpold 

patııyan bir bombadan bir çok malta. 
z:ılann camlan ltınlmıştrr. Polis, ihl 

bombn tl hıı bulm~tur. J,ord Gorcl 
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işarr. --H~ ·
Kaı 

:iyJe tamam 
i'ı;attir. "Hal 

~ I e • nana yolun
,, rostenniı bir 

ttür yolu11da.ki faaliyet
lwı unutulmuı bir halk kıy
met . bulup çdrannak, kah mem. 
Jelreti medeni ve muaaır milletler 
anİyeaine yetiıtinnek için yapı
lan hareketlere önayak olmaktır. 

Bô:rle bir ruh kadrosu içinde ça 
hıan halkevlerinin memleketi da
ha yakmdan tanmnak ve evler arn 
•mda fikir ve his mübadelesini te
min etmek için aldığı yeni karar
lan menuıuniyetle haber aldık. 

Memleket içi.ne yayılacak bu 

·~ kafileler müıterek bir fikir 
ve hia seviyesi vücuda getirmeğe 
hizmet edecekleri ailH diğer taraf. 
tan da halkevleri araamda dün)'1l
nm en g'\ael ve en ahlaki bir ma
hiyet an.eden rekabetini kuvvet
Jendinniı olacakbr. 

Bu rekabet, memlekette yüzbin 
J.. imanı ıüzel ve iyi ~yler 
,.,,...,... aevkedeeek kadar cazip
tir. 

Bir halkev.inin J,.fb bir halice. 
..,._ mua7)'en bir itte güzel örnek 
ler ftllneai imkiınmı temin etmelc: 
LaFDh W.. faaliyettir. 

SADRI ERTEM 

Çocuk kampları 
Bu .Yıl Açılacakların 
Yerleri ;r eıbit Edildi 
Bu 111 ilkokul cocukl&rı Jcin 

açılacak ~ocuk kampları foleri
nt tesblt etmek ve yerlerini ka
rarlaştırmak üzere dUn kUltUr 
dtrektörlUğUnde bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıda bu yıl beş 
cocuk kampı ile bir öğretmen 

kampının açılmasına karar ve
rllmiştlr. 

Kamplar; Yeollköy, Fllorya, 
Kıiıltoprak ve Pendik semtle· 
rinde olacak, ayrıca Çamlıçada 
bir yerde istirahat kampı da a· 
~llacaktır. 

Öğretmenler kampı direktör· 
Uıg-une Beyoğlu Maarif memu· 
ııı Ethem, Pendik kampı dlrek
t~rtuğttne Vehbi, Fllorya kam
J>J dlrektörlUIUne RUştl, tayin 
edllmfftlr. Diler kamplara ya
kında tayin yapılacaktır. Çocuk 
JDaçla.n 660, öğretmen kampı 

10 klşlllkdlr. 
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Nuri Tezer işe başladı 
Belediye fen heyeti müdürlil

ifbıe tayin edilen Nuri Tezer dün 
ubeh belediyeye gelerek yeni va
.sifnine "ba1Iamı1tır. 

tınar müdürü Hüsnü de ıdün sa
bü yeni iti Uzcrindc çalışmaya 

betlaım1tır. 

Konferans 
leltrtarlnl llalkevlnden: 

.KmleJ' llastabakıcı mektebi öğret
menlerinden Fatma Eneren t:mıfın
dan 1-4-1939 cumarıesi günü saat 
20.30 da (Sıhhat ve ihmalktırlıkları
mız) adi ıbir konferans 'cril~cck
ttr. 

Konferanstan sonra temsil kolu il
}'elerinden Şinasi Okur tarafından 

Karqıı oynatılncaktır. Daveti~·clcr 

ET Sekreterliğinden alınır. 

~ Cumarte. Pazar -> 
~ 1 NISf.N 2 ~IS \N 
c ıı Sefer 12 Sefer .... 145 Kısım H6 Kasım 
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Vua. ~ .... -;;-;;;-;; ~ 
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1 

· iş ihtilafı nizam
namesi 

Tatbik Şekli Jçin 
Hazırlıklara Baılandı 
lşcl sikortnsı kanunproJeal 

Uzerlnde tetkikler yapmak '1-

zere memleketimize .gelen Mfl· 
!etler Cemtyctl meul btlroau 
mUdUrU özvald Ştayn Ankara 
da bir hatta daha mesaisine de· 
vam edecektir. 

Altıkadarlara. tebliğ edilen 
iş ıslahı nizam namesinin tatbl· 
ki için lş daireleri hazırlıklarda 
bulunmakta.dır. 

lşçllerle iş Yerenlerin arasın
da tıkan ihtilafların halli lı;ln 

bUtUn iş yerlerinde seçilecek mU 
messillerin iki aya kadar ae
cllmlş olmaları lAzımgelmekte

dlr. Bu husustaki intihap için iş 
dairesi hazırlıklara başlamıştır. 
MUmesslller bilhassa patronla
rın adamlarından veya onlarla 
sıkı temas eden kimselerden ol
mıyacaktır. 

-0--

Telefon santralı 
2.000 Abone Daha 

Kaydedilecek 
Şişli telefon santıralı lcin AY

rnpaya sipariş edilen lletler bu· 
günlerde gelerek derhal yerle
rine takılacak ve aantıral lkl a
ya kadar lşlemeğe başlıyacak· 

tır. 

Bu suretle Beyollu mıntaka
sında 2000 yeni abone7e telefon 
tesisatı yapılması mUmkUn ola
caktır. Eğer meraklılar iki blnl 
gecene tesisat kola1ca rentole

uıecektlr. 
Kadık5yde de yenl bir aantı

ral yapılm&sı l~ln tetkiklere 
başlanmıştır. Btıhassa ,.aı mev· 
elmlcrl Kadıköy santıralının 

mUşterllerl çok artmakta ve bu· 
gUn!tU tesisat ihtiyacı karşı111a
nıamaktadır. 

-o--

Karadenizde f ırtlna 
Bu. yüzden tahmil ve 
tahliye işleri durdu 

Karadenlıde şİddetli bir fırtı
na başlamıştır. Bu yüzden E
regll ve Zonguldaktakl kömür 
depolarına tahmil, tahliye yapı· 
lamamaktadır. Yalnız Zongul
dak limanının dip tarafındaki 
birkaç ocaktan kömUr alınabil

mektedir. 
Diğer taraftan Deniz Ticaret 

mUdUrlUğUnce Ereflt TC Zon· 
guldakta limnn olmaması yU
zUnden buralardan kömUr ala
cak vapurlar için sıra ueulU tat
bik edllmeğe başlanmıştır. Kö
mUr alacak vapurlar Kavaklar
da beklemekte, kendilerine ııra 
gcldlğl zaman Ercğll ve Zongul· 
dnk Uman reislerinden gelen 
haber Uzcrlne hareket ederek 
ocaklara gitmekte ve böylelik
le fırtına zamanlarında dentı
do fazln vnpur bulunmamış ola

caktır. 

Sıralarında ocaklara hareket 
ctmiycn veya sırada beklemi
yen vapurlardan top başına 26 
lcuruş ceın alrnacnktır. 

-o-

Üsküdar tramvayları 
heyeti umumiyesi 

Üsküdar tramvay ıirketi hisse
darları dün sabah senelik toplan. 
tısını yapmı1lat1dır. ldare heyeti
nin geçen soneki faaliyet raporu 
okunmuş, bilanço tasdik olunmuş. 
idare heyeti seçimi yapılarak eiıd 
heyet ibka edilmittir. 

Hissedarlardan blri idare heye
ti azalarının hariçte batka vuif e 
görmemelerini teklif etmiıac de 
balar buradan az tah•iaat aldık
larından bu teklif kabul tdilmc. 
mi§tir. 

Hadiseler arasında. 
_.. ................. ·-····-································ .. ·---

Ekmek fiyatı 
yükselecekmi? 

Deiirmencilerle Fırıncı
lar Narha Zam İstediler 

lnönü sahası 
ziyaret etmeliy 

BU memleket kahram 
mcmlekctidJr. Kahra Tıbbıadli raporunu çürüten 

bir müdafaa 
Son günlerde piy&Sada huğ- tarihi hAd!seler lçlndo tarih 

day kıtlığı başgöstermiş, bu pa7arnk iin salan mcmlek 
yUzden de değirmenciler fle fı- edAtları arasından Jiilcs 
rıncılar toplanarak ekmek nar- ismet lnönü, kendisine e 

Tıbbıadlinin verdiği bir raporun münderecatım bir avuka- hına zam yapılması için teşeb- soyndını l'eı·cn tarihi hnrp 8 
tın Jrnkuki mütaleası hUltümden düşürebilir mi? Birdenbire im- bUslerde bulunmağa karar ver- sının bfitün memlekctl ka 
'kansız gibi görünen bu ihtimal son gilnlerde meşhur iki analı ~1 mlşlerdlr. 7an, blitfin bir istlklAl dn,· 
çocuk muhakemesinde mahkeme heyetinin verdiği karar ile ta. ı; Toprak mahsulleri ofisi mem- sinmiş, .k:un·et ,.e rasAnct 
hakkuk etmiıtir. leketin her tarafından yUksek mtş şöhretiyle, paJidnrlığı 

Davanın mevzuu malUmdur: Fatma İlhan isminde bir ka- ı:ı fiyatla l}lal aldığından buğday mlJ ccek bir Kahrrunan'dır. 
dın 1930 senesinde Gülhane hastahanesinde !doğurduğu bir kız fiyatları tabfaUle yUkselmfetfr. J)ün Ankara.dan gelen . ,, 
çocuğunu Ali isminde birisine evlatlık diye veriyor. Fakat ıste- Ofis de İstanbul piyasasına uya- graflar, lönUn'deld eehlUer 
difi zaman çocuğun geri verilmesini de şart koşuyor. Aradan rak satış yaptığı tein yumuşak desinin tamir, sahanın Jm 
zaman geçtikten sonra kadın çocuğunu görmek istiyor. Fakat buğdaylar 6,30; sert buğdaylar tezyin edileceğini bUdirlyo 
alamıyor. Alinin Fatma Nezahet adındaki karııı çocuğun anne- 5,30 kuruştur. Bu fiyat yUksek- Bence tnünü yıldönfimlerln 
si kendi oldufunu idl:lia ediyor. Bunun üzerine Fatma ilhan ço- llğl de değirmenci ve fmncıla· tarihi snhrıey:I zfyaret etmeli 
cuğun peıine takılıyor. Bir gün onu bir mahallebici dükkSnmda rın ekmek narhını yükseltmek Hatıralan meraslmlo yeri 
görüyor. Götürmek istiyor. Bu sırada Ali geliyor. Bırakmıyor. ~' lstemelerlne sebep olmuştur. anmalırız. lnönil'nün ebedi 
Arada kavga çıkıyor. Mesele nihayet bir dava §eklinde Altıncı ;; HUktlmete yapılan müracaata mınr\n.n aldı~rınıız 't'eod ne, 
Hukuka geliyor. henUz cevap gelmemekle hcra- tan uğrunda TIJnılmuş, ö 

Çok uzun süren duruşmalardan sonra mahkeme iki analı ber, toprak mahsulleri ofisinin cdAtlanmız.ın ftz.i~ ,•nrlı 
çocuğun kime ait olduğuna karar vermek için bir de kan tabii. ucuz fiyatın mal sntarak sıkın- karışmış, 0 mübarek to.Prak 
tine lilzum görüyor. Tahlil neticesi çocuğun kanı ile Fatma Ne- ttnın önUne geçeceği sanılmak- her yı'!. öpmcll)iz. 
zahetin kanının bir gruba dahil oDduğunu gösteriyor. Bunun •' 
ürelin: TıLbıardli çocuğun Fatma Nezahet ile kocası Alinin ol
duğunu raporuna yazıyor. 

Bu vaziyete göre mahkemenin artık iki analı çocuğu Ali ile 
kansı Fatma Nezahete teslim etmesi icabetmcz mi 1 

Halbuki iıin neticesi böyle değildir. Mahkeme bilakis ço
cuğu Tabibiadli raporunun hükmü hilafına olarak davacı Fat
ma ilhana vermiştir. Zira davacının avukatı Tabibiadlinin rapo. 
ru okununca 'u suali ıormuıtur: 

- Ati ve kanıı Fatma Nezahetin kanlarının bir gruptan 
olması ıunu isbat eder ki bunlar birbirine çok yakın akrabadır
lar. Bununla beraber bu karı kocanın yakın akraba olmadıkları 
da malUmdur. Şu halde insanlann ıimalan arasında olduğu gi
bi onların kanlan arasında da bazan benzerlik bulunuyor de
mektir. Yahut kan tahlillerinin neticeleri fenni bir hakikat 
kıymet ve 'kuvvetinde değı1dir. Sonra Ali ile karısı Fatma Ne
zahet 1935 senesinde evlenmişlerdir. Bunların kendilerine ait 
olduğunu iddia ettikleri çocuk ise 193.0 senesinlde doğmu§tur. 
Bundan batka Fatma Nezahetin çocuk doğurmak kabiliyetin. 
den mahrum olduğu lhem kendi ifadesi, hem de doktor raporu 
ile sabittir. Şu halde bu çocuk müvekkilim olan Fatma ilhana 
ait olduğuna muhterem mahkeme heyetinin karar vermesini is
terim.,, 

Siz mahkeme Azasından olsanız çocuğu Fatma İlhana tes
lim etmekten baıka bir hükilm ve karar verebnir mi idiniz? 

Talim Terbiyede Bir 
Tayin 

-Vakıt

Etrüsk Almanyaya He
men Gönderilmiyecek 

j 

İstanbul Unlversitesi edebi- Haber aJ:lığımıza göre Etrüsl~ 
yat fakUlteıl romonoloJl doten- vapuru tıdillt için demal Alman. 
ti Sabahattin Rahmi talim ter-
biye azahtına tayin edilmiştir. 

•Maarif Veklleti umum mU
fettlşlerlnden Bay All Hikmet 
hıtanbal Kız Uıeai fizik mual
llmllflne tayin edilmiştir. 

Sadıkzade Vapuru 

yaya göndcrilmiyecektir. Ticaret 
filomuz geminin gitmesi ile çok 
.zayı.zlıya<:ağı için vapurun Alman-

yaya ıönderilmeai yeni vapurlar
dan birkaçll')Jn gelmesine bırakıl-

Millet Vapuruncıa 
Boğulanların Ailelerine 

Yardım 

tadır. 

Haset yüzünden 
Bir Baba Oğlunun 

Ölümüne Sebep 
Oluyordu 

Bir baba dUn az daha oğlu

nun ölUmUne eebep oluyordu: 
UskUdar belcdlyeelne -alt 24 

numaralr çöp mavnasını İnebo
lulu Hasan oğlu Cemal isminde 
birisi idare etmektedir. Cemalin 
U yaşındaki oğlu Tayyar da ek
ser zamanlar kendisine yardım 
eder. DUn saat 16 da Comal...ek
mok almak Uıere çarşıya &'it
miş, oğlu ma't'n:ı.da kalmıştır. 

Kısa bir zaman sonra rom~r~ör 
gelince Tayyar babasını bekle
meden maYnayı halatla romor
köre bnğlamış ve maT.na A.zap
kapıya doğru hareket etmiştir. 

Cemal çarşıdan dönUnce mavna
yı iskelede göremeyince hemen 
iki kişinin çektiği bir eandala 
blnmtş, Kızkulesl açıklarında 

mavnaya retlşmlştlr. 
:Mavnaya ntlayınca oğlunun 

~zerine yUrUınUş, varkuvntlyle 
bir tokat atmış, Tayynr arkası 
Ustti denize dUşmUştUr. 
Oğlunun denizde çırpındığını 

ve boğulmak Uzcre olduğunu 

gören Cemal elbisesiyle denize 
atlamış, oğlunu baygın bir hal· 
de sandala cıkarmıştır. 

Fazla su yutan Tayyar, teda
vi altına alınmıştır. 

Bıçakla yaralandı - Fenerde 
Haydarda Tulumba sokağında 
::ı numnrah evde oturan HUse
yin oğlu Emin Jle İsmail oğlu 
Emin kavga etmişlerdir. 

lsmall oğlu Emtn adaşmı bı· 

• • 

Nafıa Vekilinin 
beyanatı 
Ali Çıetinkayn, bu memlek 

~ık bir Nafıa Vekili. Fa 
uıüsbct bir Aşık. Sc't'gisln 
bir mamur n müreffeh ) 
tışkırabilmektcdir • Kendi 
Çetinkaya elenilmesi, dön 
IJilmJyen 47.mlndcn ileri g 
gerektir. Bu azimle, aziz O 
hurf7et 1darem.lz1.n bize ,. 
tiği nlınet.ıerclcn birer birer 
zandırabHmiş, kazıındırntnk 

dır. 

O; Memleket Dilberini yfi 
yüz bir takdirle scdyor. Jfo 
Glndcn bekloncn bütün YO 

lcri a7nı dikkat., arnı fod 

lıkln yapıyor. 

Bu defa ı.t&nbul ''HA 
gene birçok Ynatlar, şevk vo 
raretle geldi: Dizo yeni ha 
kazandırmak üzeredir. \ 1e T 

yollar... Yeni nak:ıl vasrtal 
Yeni l!leyrf seter şartları. ıı.nıs 
iz ~lemleket Dilberinin J'&.l 

ellerinin görcccr,rt bu itina.d 
palm biçin. 1..'üı·kiyo nn.sıl bir 
mar yolumla gidiyor. 

Mllli Şet lı:ımct tnönii de 
le l>ir kat dn.hn Jnz vo lırtJlc'! 
ı>eydR «'tmiş olan refah ve ,. 
nlyctlo hayatnnızm nasıl 
hiisnn talle ermiş bulnnduğu'fl 
bir kere ün.ha düşllnfln. 
Nafıa Vekilimiz Ali Ç.ed 

yanın dün ga7..ctclore vcPlt#l 
hcplnhln merak ve mcmn 
yetle okudu~nnz · beY&DaıliPll 
ela ,·aadolunan rnazharlretl 
muhakkak nazariyle bakın 
toktan alışmış bulunuroru~· 

J{endlslnl e;cU\mlam&tı bir T 

Finikede karaya oturan Sadık· 
zade vapuru üzerindeki zarar .zi
yanı tesbit için vaka yerine bir 
ehlihibre cidecelctir. Salı gilnij ıeh 
rimizden hareket edecek olan he. 
yete Finikeden de bir hakim işti
rak edecektir. Heyet gerek malla
rın, cerekıe geminin gördüğü za
rarları tesbit edecektir. 

Birkaç ay evvel Ereğlide batan cakla sol ayağmdnn a~ır suret- _re_b_n_ı_rı_z_. ---------:: 
Millet vapurunun boğulan kaptan te yaralamıştır. Yaralı hastaba-

ve tayfalanmn ailelerine düniden ne:re kaldırılmıştır. 

itibaren ikişer aylık tazminat da- 1\:oln kırıldı - Galatada Ha· 

ğıtılmaya başlanmıştır. 

üniversite birliği için yapılan toplantı 

Uıüvenltdde yeni kurulacak Talebe Birliği lıalclonda lconuımalc 
izere dün rektörün bıqkaalıfllıda Oniversitede ıbir toplantı yapd
lftlf, Birliie ıirec:elc talebe mümeı •illerinin ııeçim i,i lrccıulUlmuı
tur. Reaimde topianbdıan bir inti ba teıbit edilmektedir. 

• 

ratcı sokağında Mehmetpaı,a 

hanının birinci kntmda terzi Pi
ycrin )'anında çırak Mehmet oğ
lu Ömer dUn pencereden soka
ğa bakarken dUşmUş, sol kolu 
lcırılmıştır. 

Setten <ilişen kadın öldü -
darıyerde Yenimahallede otu
ran Muyno isminde bir kadın 

dört gUn CYvcl evinin önUndl'ki 
setten dUşcrek ağır surette ya
ralanmış. hastahaneye kaldırıl· 
m1ştı. Mayno dUn ölmUş, cesedi 
belediye doktoru tarafından mu 
ayene edildikten sonra morga 
ı;:aJdırılmnsrna karar verilmiş-
tir. 

1 otobüs çarı>tı - Fatihte Çar· 
anıbada lsmallağa camt 11oka· 

[ ında oturan Behire Ll.lellden 
geçerken Sirkeci - Bakırköy hat 
tında toleyen 3086 numaralı O· 

tobUs çarpmış, Behire muhtellt 
yerlerinden ynralannrak baıta· 
haneye kaldınlmqtr, 

Bir Kadın Pencereden 
Düıerek Öldü 

Nişantaşında Vali konalı 
desindeki sıra apartımanlar 

birisinin en ilst katında otu 

Kezban adında genç bir ka 
dün sabah etrafı seyretmek iç" 
pençereye çıkmı§. fakat faz:la ,a 
tığından mlivazenesini kay~ 
rek, tepeüstü kaldırmlarm useriır 
ne düımüştilr. 

Şiddetle yere düten Kez 
hurdahaş olmuı bir halde BeyoJl 
hastahanesine kaldrnlmış, fa'ta 
kurtulamryarak ölmü~tür. 

Ceset, dliye doktoru tarafın 
dan muayeneden sonra cömülm~it 
tür. 

Yeni Vapurlar 
tngiltcrenin Swabttantcr fir~ 

11na ısmarlanacak 11 vapur iç~ 
de Denizbankla Satye arasında a! 

latma olmuı ve fiyatlar üzerine 
ten.zillt da yıpılmıtttr. Vapurla 
çift uskurlu olarak iap cdilccct 
tir. 
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OSYOLOJi ve PSiKOLOJi 
Pıikolojinin mevzuu. - Kollektif tuavvurlar ve amel

ler. - P•itik olfulan aoayi.I o)aulardan ayıran fark. 
lar. - Sosyal olgular aoayete ile izah edilebilir. 

.SO.yo - Pıikoloji ne demektir. 

Yazan: lsmail Hakkı Baltacıoğlu 
fkoloJlnfn mevzuu terdi ıu-, IAkl düsturlar, bedii nizamlar, 
lgularıdır: İhsanlar, hayal-. teknik prosedeler şeklinde şah
zvl hazlar, elemler ,hare. st telakkilerin dı,ında kalan Te 
r gibi. Sosyolojinin :aıevzu- katılaşmış, kemmlyet, madde, 
t ıı:iançlar, bedii telakkiler şey haline gelmiş olan kusur
omik değerler gibi ya kol- Jardır. Gerçi sosyAl kurumlar, 

a t tasavvurlar; yahut dinl kollektif tasavvurlar da fertıe
er, ahlA.kt vazifeler, teknik rin vicdanına yerleşir; bunlar 
edeler gibi kollektlf fiiller- ferdt şuurlardan, bir menşur. 

Sosyoloji ile psikolojinin da.n geçen ışıklar gibi, kırılarak 
uları arasında bfr kere geçerler, istihaleye uğrarlar, 
e farkı vardır. Psişik olgu- tabiatlerini bir dereceye kadar 
vücut nren tertıer, fertle- değiştirirler. Dlnt inanç şahslle
zvı bUnyesldfr; SosyAl ol- şir, ahlA.kt vazife şahsileşlr, es
a vücut veren kollektlvite tetik te1akkt şahslleşlr. Ozaman 
Al bünyedir. Psişik olgula- sosyA.l olgu sırf kollektlf bir ol. 
ahını verasette, biyolojide gu tabiatını kaydederek ferdi 

blllrtz. Psişik olgular basit, tabiatlyle ta.biatin birleşmesin
i ol.guıarı, nlsbetle, çok den hasıl olan sosya - psişik bir 
kkepUr. Gerçi sosyA.l olgu- terkip kazanır. tşte ferdi şuur
a pslşlk olgulardır; ancak ıarda belirdiğine göre bu sosyA.l 
1 olguların kaynafı, do- olgular ne yalnız başına sosya
ve ölUm eartları apayrıdır. loll ne <le yalnız başına pslkolo

A.l olrular ayrı tablatte psl- jlyle izah edilemez; her lkl i. 
lgulardır. Sosyll olgular llmle lzah edilmek lA.zım gelir. 
erin rubu vasıtasiyle bell- Böylece yapılan konkre tetki
r; ancak bunlar, ruhların kin adına "Sosyo. psikoloji" de
nu, değildirler: şlmlk mü- nir ki hem sosyoloji, içinde hem 
eplerin hassaları basitleri- de psikoloji olan bir şeydir. 
ekdnu olmadığı gibi. Mese- t. JI. DALTACIOGLU 

r .devletin, blr mesleğin, ve
ir ailenin tabiatı onları teş
denleriıı ferdi temayUllerl-
bi değil, bu gurupların sos
bUnyestne, morfolojisine 
ıdır. 

tun bu ıöyledlklerimizden 
etlce çıkar: SosyA.l olgular 
olojlyle izah edilemez, sos
olgular aosya.1 muhitle izah 
bilir. Na.sılkl hayatı olg:U-

Teğmen lhs~~ Akal 
Nise gıttı 

Niste yapılacak atlı m~sa?ak~~ 
lara i•tirak edecek heyeumıze ı -

ıı T w ihsan tihak etmek üzere egmen 
Akal kiiln akıamki ek~p~esle ıeh
rimizden hareket etmıgtır. 
Teğmen thsan Akal istasyonda 

arkadaıları tarafından uğurlanmış 
tir. ilk müsabaka 15 Nisanda Nis. 
te yapılaeektır. 

flziko ~ tlml ve psişik olgu
a biyolojiye izah edlleınez. 
010f lçln yardımcı mm psl
jl detf1, tarihtir. Sosyoloji Hasköy meydanı kimin 
ll reaııtenln ferdi desteği- Haliçte Hasköydeki meyda_z:ın 
Ubsratumunu anlamak is· kime ait olduğu hakkında beledıye 
fl zamandır ki psikolojiye il emlaki milliye arasında ihtilaf 

vurur. çı~DU§tı. Mahkemeye inti~al eden 
Calt bir noktayı iyi anlaya. bu ihtilaf belediyenin lehıne ola-

808Yolojtntn mevzuu ferdin rak neticelenmiıtir. 
ndakı psişik olguların tet- -----------
-detUdİr. Bu olgular uzvt 
ar ve elemler gibi ister fert 
lnaıt olsun, ister dlnl blr 1-
• ahlAkl bir vicdan ve tek

.'.>ir meleke gibl sosyete kay-
1 olsun, sosyolojinin mevzu
şahst doneler defli, dini 

!:lar, hukuki kaideler, ah-

Yeni orman işletme 
idareleri 

Ankara, 31 -<Huauat> - xarabt1k 
ve Dursunbeyde kurulan orman fflet. 
me idarelerinden sonra umum müdür. 
lük yurdun bir çok yerleriııd• onııan 
ı,ıetme id&rul kunD&y& k&rU' veri. 

m!§tlr. 

BİR BALO 
HATIRASI 

YAZAN: Refik Ahmet SEVENGIL 
3 -

!flKAYE .. dünyanın 
.. ı bir bdm, - o ak• *":' ~::Otifatta •-

güzel kadım - ..... - .-ı llİr )arca anJatıJlllX)ecek ka. 
bu~ Ba, ~ aıbdat~ ay idL Lildn 7al'ID arb-

!~1..· L..~!I. • _ _!!1_.llt...1- ... llDllcer& Sa-'-- bü" 
onauUO, --vu., .......-- eli __ ı.a:-7 - • 

bu l..~ .. 1!--..1 ııı..-1..edefteın .. ,._...,.._ • ·-~ 1 
larnna --• ıuo-: da güzel bir ecnel>ı -m • 

ili batıoda •>°*ta berkeanı ~- ? B .. tün tafıilit timdi· 
it- nkadeh içki içtifimi mi aöyliyecekthn ... u 

eleiil . "di? 
~ Q,undım i~ W:.:. ibaret kahnuna•ı için Madam Tre~-

Bütün tafsılitm • eklif ettim. Bu c•aareti nasıl götterdi-
u\ya birlikte daıısetı:,: :.. t elclerirn. Hayret ettiğim ikinci 
~.batmadıkça, •.• ~etmesi üzerine heyecanumn ıidcle.. 
>kta da onun teldifiıni . olDı.mcbr 

• • tıkanıp öJınemlf • • t) &LS. ed 
'"'lden nıçın " . .. . figürleri muvaffaıkiye e ta- e.. 
.. AancafDdan öjren~~ Trenb beni lrollanncla küçük l>ir 
'li "di.., yoksa t; am •-~· h brlanıı-·--ı yor mu ı .. ., mu idi. bunu 1111111• a ~ - --
~ği oyalar gibi oyabyor güzel .. dqnn elinin arku• 7U1&- -
Y ~ danı bittiği zanıan 
~ z •'-. dok\JDdurdu: 
l'llna, oktar ıwı, ldul 

- Yüzünüz kıpktrnUZ1 o İ~ 
Dedi. •1 ..._ Salon çok sıcak, deiil 1111 • 

'9dim. ... ı.i}iriı. 
-.... öyle iıe bahçeye çıkıp dolar"" 
l>i)re ceVllP ..... 

1- IYıAKl't S NiSAN 1939 

Arasıra: - ~ -
Masuniyet ba_hsi 

Sabiha Zekeriya Sertel bir yazı
sında masuniyet bahsine dokunuyor: 
l\lebusların masuniyeti bahsine ... Me· 
bus olan ıazelecilerin mebus olmı
yan ıazetecilere batan tarafları ... Bu
n unla beraber, biz Bayan Serteli hem 
haklı bulacağız, hem haksız: 

Mussolini <<Tunus Tunus>> diye F~ansa·R~ .. 
' Tıcaret ve kt~"' 

Haksızlığı şundandır ki gazeteler
le işlenen suçlardan mesul edilecek 
mevkide bir mebus gösterilirse, ka
nun, mebus olmıyan bir başkasının 
da mesul olarak gösterilmesin,l isli
yor. Demek suçun cezasız kaldığı 
yoktur. Faraza bu yazının sütün kom· 
şusu Akagündüziln yazısından dolayı 
.bir de dava açmak "beyin" sizliğini 
gösteren biri bulunsa ve suç da sa
bit olsa hem kendi, hem Aka hesabı
na mahkeme koridorlarında dolaşa
cak elbette bir Halil LCHfi bulunacak
tır. Mebus muharir böyle davalar
da daima suç ortağı yerindedir. Ce· 

b v a h lk t k il 1 d' maları i~~-~· agır n a a nu u sny e ı Parla. 31 (A.A.) ~::.. 
manya arumda 

"İtalya harpten korkmaz ve galebe ::~i!:~o.ı;.amı:n.a 
1 d d ris bilyük elçial .L 

ça acağın an emin ir,, imza edilmiştir. 
Bu ltllUname, lld ıaemleket ara 

genç millet gibi, harbten korkmaz ve ımıdaki mUnasebetlerbl artırıma.ani 
galebe çalacağına emindir. Hazırlanı_ derpiş etmektedir • 
yoruz ve kendimizi mUdafaa etmeğe BUkreıı. 31 (A.A..) - FrllllBIZ - Ro 
amadeyiz. Kuvvetli milletler velQd, za. men kWtUr anlaşması bugün Calfııea., 

Roma, 31 (A.A.) - B. Muuollnl, 
bu aabah Kalaberyada kA.ln Reggio'ya 
muvasalat etmiş ve orada "TunU1, Tu. 
n11.1., diye bagır&n muazzam bir halk 
kütlesi tarafından istikbal edilmiştir. 

yıl milletler ise kısırdırlar. Milletler, 
Halka hitaben bir nutuk söyleyen bir ailedir ve biz bu alle içinde birinci 

Duçe, İtalyanın geçen sene içinde yap_ sat:ı işgal etmeğe layıkız. 
mış olduğu işlerden bahsetmiştir. 

co'nun huzurlyle Gafenco V8 Fn.Jtunuı 

BUkre§ elçisi tarafından lmM edil. 
ml§Ur. 

zası devre sonun,a kalan da işte o- B. MussoUni, bu nutkunda demi§ • 
dur. Ur ki: 

Suçu işleyen bir mf, iki mi? Kanun ''Her ne kadar bir çok ıeyler yapıl. 
ikisini anlaşmış sayıyor ki böyle le- m11 Lse de daha bir çok yapılacak 1.§_ 
lakki etmek tabiidir; fakat iyi dü- leıimiz vardır. Alplerin öbür tarafında. 
şünürsck mebus olmıyan mesul, tek ki bazı eksik akıllılar, İtalyan milleti. 
ınesuldür. "Ben bu yazının girmesine nın İtalyada rejime mUzahir olmadıtJ 
razı değilim" demiş olsaydı, yazr cık- maaaımı ortaya atllll§lardrr. 
mıyacaktı ya? •• O halde kanunun ten- Milletimiz ve ordumuz nuıl yekvü. 
kit olunacak tarafı bir suça iki me· 

cut ise, halkımız ve rejimimiz de öy_ 
sul zorlamasındadır. lece yekvücuttur. İtalyan mllletl, her 

Yalnız Bayan Sabiha masuniyet ------------
bahsinde gazeteci mebuslar için is· 
tisnal bir hüküm istememekle hak 
kazanıyor; eğer bu isteğini bir kayıt 
altına alsaydı, buna bütün mebusla
rın da iştirak edeceğini şüphesiz sa-

yardık: 
Mebusları hukuk mahkemesine bı-

rakıp da ceza mahkemesine maznun 
olarak gitmekten koruyan sebep, ce
zanın tevkifi, hapsi icap eden neti
celeri olmasıdır. Bu neticelerin de 
mebusu millet vekilliği vazifesini 
yapmaktan alıkoymasıdır. 

o halde masuniyet kaldırılmamalı, 
masuniyet tahdit olunmamalıdır n 
herhangi bir mebus maznun da olsa, 
.:\leclisin mesai günlerinde hakim hu
zuruna gitmiye mecbur tutulmama
lıdır. Yoksa, haftada ancak üç gün 
meclise uğrayan bir mebusun öteki 
günlerde, tevkif olunmamak şartiyle, 
mahkemeye çağırılabilmesi pek ta
bii olmaz mı? 

Böyle olunca hem mebusluk şerefi 
zan altında kalmaz, hem mebus; me
busluğa mani olmıyan Lir cezaya 
mahki\m olsa da cezasını çekmesi 
devre sonuna bırakılsa bile ortada 
bAkimin blUmıü. .bir haksızlılı tamir 
etmlf olur. 

Bu bir teşkiIAtı esasJ7e meselesidir 
•• ve yapılmalıdır. 

lngiltereden almaca~ 
demiryolu malzemesı 
A kara 31 (Hususi) - Birkaç 

n ' · · d bul gündenberi gehnmız e ·ı unand 
uhtelif fabrikalan ternsı e en 

vem •. d 1 d . . in "liz ınlihendisı ev et emır
üç gı . . • Fu t 
yollan umum müdür muavı~. Ta 
Cer reisi Sedat, malzeme reıs.ı a
rıktan mürekkep nafıa heyetile İn 
-t1t eden aatm alınacak aon alı-
.~ er "f 

50 kal::lar lo'komati , vagon 
tem. e hakkında müzakerelere de. 
veıaır 

vam etmektedirler. 

Adliyede yeni 
tayinler 

Ankara, 31 (Hususi) - Daday 
ceza hakimliğine Mardin hakimi 
Rifat Kiliç, Adapazarı azalığına 

Beypazarı ceza hakimi Hilmi Ev
ren, İstanbul izalığına İlgin eski 
hakimi Salahattin Oıelman, San
dıklı hukuk hakimliğine Aydın es
ki azası Nafiz Karabük, An'kara 
ağxrceza azalığına Gaziantep sulh 
hakimi Mirsad Yamac, Artivin ce. 
za hakimliğine İstanbul eski müd
deiumumi muvani İsmet Giray, 
Keskin ceza hakimliğine Yalova 
eski sulh hakimi Sabri Akgörcn, 

Niğde ıulh hakimliğine Beypaza
rı hukuk hakimi Rasim özkurt, 
Zara hıikimliğine Ovacık hs:ldmi 
Nedim Tiyansan, Saideli mi.J::ldei
umumiliğine :Nezip eski müddeti 
umumisi Fevzi Bora, Diyarbakır 
müddeiumumi muavinliğine Ava. 
noa. eski müddeiumumisi Rıza 

İsitap, Beypazarı hukuk hakimli
ğine Niğde sulh hakimi Nazmi 
Tugayhan, Çumra hakim muavin
liğine Niğde aza muavini Ziya 
Göktürk, Alanya sorgu hAkimliği
ne hukuk mezunlanndan Vehbi 
Aksoy tayin edildiler~ 

-0-

Poslada iki tayin 
.Ankara, 31 (Husua!) - Çanakkale 

posta. mUdUrliltune İçel mUdürU Sa. 
l&hattlıı Erdaf, İçel posta mUdürlll' • 
tun• Seyhan mUdür muaviııi Yqar 

1 Kfper taylıı edllmf§lerdlr. 

Bun)an söylemeide beraber aynı zamanda beni elimden tu
tarak kalııllabim içinde ~P götürmeie baıladı. Bahçeye çıkar 
danU temiz havaya bvuımuı olmanm hazzı ile geniı bir nefes 

~chrn. Madam Trenim koluma ginniı, lda:ha doğnısu koluma yas
._..... kendiıini tamamen mna bırakmıı vaziyette ilerliyordu. 
tki tarafı ağaçlarla sarılı yol, kıvnbp bükülerek a§ağdara doğru 
iaiyorclu. Mehtap, &ökyüziinü, 'bulutlan, ağaçları ve yolumuzu 
sihirli bir ııılda do1dunmııtu; bir dönemeçte denizi gördük. Bo. 
ğaziçinin ıümüı kınnblanna benziyen pml pınl sulan üstünde 
97, bafıf rü2girla ürperiyormuı gibi akisler yapıyordu. 

Madam Trenka, üıümüı gibi bana biraz ldaha sokuldu ve: 
- Harikulade bir gece! 
Dedi. 
Son hafta içinde okuduğum küçük illüstrasyon serisindeki 

Franıızca piyeslerden birinde ıböyle 'bir sahne vardı. Bir kadının 
bu sözüne itda fil cevabı veriyordu: 

- Siz de harikulideainiz, Madam! 
Hiç istemeden, hatta fadunda olmadan, o piyesi okuyormu.. 

ıum gibi bu cümleyi tekrar ettim. Madam Trenim, gözlerini aça
rak yüzüme baktı: 

- Göründüğünüz kadar acemi olnıadıimım sevindim, dedi, 
zaten amcanızın birçok hususi meziyetlerini, hasletlerini la§ıclı
jmızıdan ıüphe ebniyordum! 

Bu sözler beni fena halde utandırdı; faıbt Madam Trenb 
bir koluna omuzuma yaslayarak ve çenesini lele omı.ızumun üstün
deki koluna dayayarak denizde ayın c!akikaclan dakilmya dejifip 
türlü tekiller alan manzarasını seyre dalmakla. beraber ayıu za. 
manda kulai11n1a dibinde bir hUlya aleminden fıadtılar g~. 
muı gibi ıiirli bir eeale koaufUyOl"clu: 

- Amcaanla birlikte geçmiı ne kadar tatlı aünlerimiz ~ 
Jikin o, ubk IMr müddettir beni unuttu; sizin zi,aretinizi kAI 
etmekle memnun olacajnn. Ben edebiyattan pek botla.....,. fa. 
kat romanlat'ı uzun uzacbya okumak c:ammı sıkar, onların mevzu
lamu sizin gibi meraldılann ağzından dinlemıele bayılınm. Sôııı 
veriniz bakabm, bana, en yakın. ne zaman gelecekıiniz? Çarıun
baya mı, Perteml>eY4 mi? 

~' 

Görüp Düşündükçe .... .._.. ~ ~~ 

Eski cömertliklere doğru! 
Adana fabı ikatörlerinden Nuh Naci adlı bir yuıttq, "Kay. 

aeri,, de bir "Talebe Yurdu,, yapbrmıı. Bun.un maaralı.nı lmr
ıılamak için de aynca on mağaza kul'lll'llk kiraJannı ~ 
bağlanuı. 

Bu güzel memleket haberini, ~ük gazetelercJe deiil, 
son zamanlarda çıkan "ilk öğretim,, mecmuaamda okuduk. Ma· 
arif Vekili Hasan Ali Yüzel, bu gerçdden güzel iı kartı-.da 
ıahibini aramak ihtiyacrnı duymuı ve "Nuh Naci,, ye lbir mele· 
tup yazmış. Hadisen.in taııdığı fedaki.rlık laymetiııi o mektup· 'l 

tan öğrerıiyoruz. "T alcbe Y urd,, lan, bu memlekete e:n liznn 
olan kuramlardanclır. Çocuklar arasmda aıüneı olımk için yan 
tılmış öyle zekalar vardır, ki doiuı ufkunu bulanwdıklan içi 
ıön~p giderler. Dehalann kendilerinden batka kimseye ~tı 
olmadıklarmı, kendilerini hayata değil, hayatı kendilerine ~ 
ettiklerini ıöy!emek, ezbere kanuımak olur. 

Hayat ve imkanların, kendiıine basamaklar hazırlamadığ 
hiç bir töhret yoktur. istidatlar da, kuılar gibi ldojtırlar. Kanat
lanna, onlan uçuracak kuvvet, ancak bir zaman aoınra gelir. ~ 
Bu zaman iyi geçmezse, istidat ölür. Dünyam;n en güzel tohu
mu, kmr toprakta bir cenazeden farksızdll'. Bire yüz vermesi 
için, abldığı tarlanm özlü olması lazım gelir. 

Talebe Yurtlan, iıte böyle bir zeki ve istidat aığınia.fıdır. 
Anasız, babasız, yardnnsız fakat uyanık ve çalıtkan gençlere 
baba ocağı olurlar. 

Nuh Naciyi, vatan hizmetinin en giizel örneklerinden biri
ni yaratımı bir yurttaı gibi alkışlayabiliriz. On.._ bu bartkeün
de, öen, e*i Tüıfderin •*içtimai yardan,, lara brtı İtesleclikleri 
büyük feraptlerden ufarlu bir is söriiJwum. 

Eski Türk, lrazancmdan vataa zekatı, millet zıeımtı aymr. 
dı. "Vakıf" lanmızm zenginliği meydandadır. Fabt ba ~
Jardaki maddi zenginliklerin yanı bapnda, öyle ta!bı ...-..Ti 

1 
bir servet tarafı var, ki görüp heyecanlıumıamak kaLil deiiJdir. 

'~artname,, lerimiz, bu milletin aıaletini, lnceliiini, Yl
yüklüğünü bütün parlakhğiyle ortaya koyan fermanluclır. Ni
çin torılanıp cild halinde neıredilmediklerine ~ pt

hğım bu "Şartnameler'', İnsanlık imtihanında epiz hir millet 
olmanın veıikalandır. 

Milli servet çoğalmca, bu toprağın kazucı ha topraim oi
luna kalınca, Türklük ıeciyeıindeki büyüklük, aörünmek lnıkl· 
nmı elde ediyor. Mudanyada, Zonguldakta ve nihayet Ka7teri· 
deki emek ve himmetler plıidimizdir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Madam Trenka, sözlerine hianetçiıiyle yalmz obırdalwm 
söylediği evinin adresini de ilave ediyonhi. 

Bir saniye içinde garip bir hia buhranı beni teptjden tıftlaia 
kadar ıarsmağa başladı. Salonda musiki naimeleri içinde Mil 
ıenneıt eden hadisenin ıiiriyeti, bahçeye çıkar çıkmaz ...a ha· 
vaya kanııp daiıJmıı, kaybolmuı gı"bi idi. Sözlerİbclen anlapldı· 
jına göre Madam Trenka geçende bir arkad•pma zorla eı-. 
nlaıtırdığı benim hiç hotlanrıadığun o adi pomıografik roman. 
İarda anlatılan iğrenç kadmlardan biri idi demek... Bir zamu 
amcamla, ıonra da benimle ha! 

Derin bir nefret hissi içimden bofahyorda. BU. önce bun. 
dan kurtulup kaçmazsam bir kazaya u~ ........ C 
olacafnu, rubmna adilik tiala~cainn aanıyordıan ve kadını old&. 
iu yerde hlrakap yüzümi iki elinıle ka.,.,.arak kop kop igıerin 
gibnek, amcamı bulmak: 

- Beni kurtar, biran önce buradan çıkalım, kaçalrmf 
Diye yalvannak iatiyorclqm; fakat oa sekiz J'8plllD ten.b, 

afif, yüzünii' iyi ,.e Yükıek hislere çıevinniı aıil tövalye rahu höıf
lece İsyan ederken ııe kadar atafı cinsten oluna ohun yine Wr 
kadını bırakıp kaçmağı, hele andan korkar söriinmeii lc1e ~
liiime yediremiyordum. 

- Sözlerime niÇin cevap vermiYoraımm, ~ dellmnhT 
Diyerek doiruJmut, yüzünli )'tizüme yafclqtınm1. ~ 

gözlerimin ti içine çevirmiıti. TehlİkeılJıİD her zamand.uı fada 
Yaklaıtıiuu anlayınca, nasıl oldu, niçin oldu .,._yorum, Wrchjfa 
kendimi tutanuyarak hıçkırddarla aflamaya baıladıbm laatırh .. 
yorum. Derin bir hayret içinde ellerimi tutarak: 

- Ne oluyorıunuz? 
Diye aorda. 

- Beni bıralamz! 
Demek istedim, fakat mukteidir olamadım. BiıMrlmizdea '!1 

n, çabuk çabuk yüriimeğe '-ıladık. Çeneıinin. kolanan, ymı .... 
rafının battan ayağa kadal' vücuduma te.naa ettiğj af,....,_ 
bı~kia kesilip ablmaaı liznnıelecek kadar kidıa@ıı siW hblet
tiğimi ona nasıl söyliyebilirdim? 

SON 



4'-YAKIT 1 NiSAN 1939 

Mahkemelerde 

deşini tabanca ile 
·ıdüren katil 
hadiseyi katildeıı 

işt~.!ıı bir şahit dinlendi 

\\ 
lLE 

HARPUTLU .. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
-26- yet peyda etm~. Ingilizceyi çat Bu hüniyet beni beklediğim 

pat konuşabiliyor. Şimdi yanın. saadete kavuşturmuştu. Ve bir 
- Biliyor musun Şerif? .. de. daki adam kim biliyor musunuz? gUn. akrabalanmla kucak.l~tp 

Kartal ile Pendik arasındaki bir 3 bin liralık bir senedi çalmıştır. di. Hayatımda en memnwı oldu- Kızılcıklı Mahmut pehlivan! vedalaşarak sevgili köyümden 
köyde 'karde!ii Zekiyi öldüren çift- tstepan ve Sofya aldıkları sene.- ğunı nokta nedir?. Kendimi dün- Hani şu dünyaya meydan oku.. kalktım her Türkün gözünde tU. 
çi İbrahim Gökbergin ağırceza di bilahara 'borçlu olan 1stcfo Av- yaya bu vesileyle ayni zamanda yan, Avrupada yenmedik ada.m ten lstanbula yollandım. Orada •·-----=-----
mahkemesinde görülen muhake- yarandise götürüp 1000 liraya kır- fenni ·bir bok.sör olarak ta tan,ıt. bırakmıyan, gelmi§ geçmio en yavaş yavaş tanınmaya ve tutun. 
meıine di.in de devam edilmiştir. dırmışlatl.i:r. rnış olmamdır. Bak Fransu.ca. O. fenni Türk güreşçisi yok mu? .. maya başlıyarak muhtelif yer • 
Dinlenilen şahitlerden polis Ke- Bu suretle Yani de hadiseden to gaztesi ne diyor! "Dempsey a- Işte o! lerde güreşlere çağınlıyordum. 
nan şunları soylemiştir: haberdar olmuş ve suçlular aley- cı kuvveti kaGar büyük mahare- Mahmut, Harun gıöi çenebaz Bu meyanda. Balıkesir, Gönen, 
- Cinayetten sonra İbrahim kaç hine dava açmıştır. Fakat karı ko· tini de isbat etmiştir.,, Bu benim değil. Gayet az ikonuşuyor. Malı- Bandırma, Bursa, lnegöl güreşe 
mış bulunuyordu. Karakoldan eş- ca arasrnda hırsızlık cürüm sayıla. için az şeref midir?. Şimdiye ka. cup duruyor. O da. Amerikaya çok meraklı halkı olan ıehirler. 
kali tarif eldilerek yakalamam söy. mıyacağından sadece tstepan Gül- dar zannederlerdi balyoz yumruk geleli çok olmuş. Bir kaç c1efa le yüzlerce köy, kasaba dolaştım. 
lendi. Dudulluya gittim. Orada benekyan suçlu olarak mahkeme- larım "asil sanat,, dedikleri boks gelip gitmiş. Epey güreş tutmuş. Biltün Türkiyede !Kw1cıklı Malı.. 
bindiğim bir otobüste Ibrahime ye verilmiştir. ta yegane tevaffuk hassam ol • Şerifin sevgili arka4i.aşı Mehmet mut ismi y:ı~,ımaya başlamıştı. 
rastladım. DUn yapılan muhakemesinde 1s muştur. Ne gaflet! .. Tasavvur e. Aliyi tanıyor. Harunla beraber Zamanın ('cll yüksek pehlivanları 

- Yahu geçmiş olsun, nasıl ol- tepanhepsini inkar etmiş, Sofyanın dilebilir mi ki dünya şampiyon- Ditroit'e gidiyorlarmış. Orada Nakkaşlr Eyüp, Kara Mustafa, 
du bu iş? diye sordum. alıruş olabileceğini, fakat ke:ıdisi- luğunu kazanmak ve hele muha- bir güreşleri varmı~. Kn:ra Emin, Sebepli Hü.tc~in. Koç 

'Uç gün Aydos dağlarında kaçak nin haberi olmadığını söylemiştir. f ııza. etmek yalnız birinci haslete Şerif, iş hayatına. daha ciddi Mehmet, Pa-;a.cı 1smail, Ali Ah. 
ıezdiğini ve şimdi kara'lcola teslim MUddeiumumi ise suçlunun hır- mütevakkıf olsun?.. ve devamlı sarılmış olduğundan met, Koç Ahmet, Ada pazarlı 
olmak için gittiğini söyliyerek ba- sızlık cürmünden 61 inci madde • • • ve ekseri zamanlarım Nevyorkta Mustafa Kessütlü Çakır, Madra-
na vakayı §Öyle anlattı: delaletiyle 491 inci madde ile ce- Aradan az bir müddet geçmiş. geçirdiğinden vatandaşlarının bü IJ Ahmet, Recep Pangal, Bulga. .. 

- Mandrr~a koyun sağarken zalanl:Jırılmasım istemi§tir. Mah- ti. Nevyorkta mühim bir ameli. yük Amerika topraklarında ka- ristanlı Kamber, Yeşilovalı Mus. J3iltün ağrı, B1ZI vegc · 
karım geldi. Vstü başı parampar- keme karar vermek için duruşma. yat geçiren karısını tebdilihava zanmış olduğu muvaffü.kıyetlcri tafa, Şakir pehlivanlarla çok gil. sancılan «eser. kik 
ça, 1alvan yırtılmıJ, saçları dağıl· yı başka bir güne bırakmıştır. için Ditroit'e götürmekte olan Şe ancak kulak dolgunluğu kabilin. reşler tuttum. nü 

mqtı. Kar Ortağını Döven rif, trenin vagonwıda oturmakta den, biliyor, fa.Zla tafsilattan mah (Devamı var) N~E v R Q ;te 
Bak cu hal' k d · iken ka-ı kanapede yüzUnU ilk rum bulunuvordu Kızılcıklının - .. 

- :ıı ıme, o ar eşın o. Pacavracı ' -ııı ./ • OO••···-·-· .. ·---· ... •····•· ..... _, 
lacak adam bana neler yaptı: Ko- Hamit adrnda bir paı-..<ıvracı dün defa gördüğü bir adam. yanında. da y:ılnız şöhretini işitmiş henilz f Aleındar sı·neması. . 
ca ı kt ı k k b' .- ki bıyıklı ve ,iri yarr bir adama bir mUsnbakasrnı görememişti. i, ı Nezle, Grip ve Romat.i9g mezarı a yo umu esere ır sabah Kos'ka civarındaki bir çöp-
hendeğe sürükledi: ırzıma geçti.., fısıldayarak eliyle onu işaret edi- Koca pehlivan, Ditroit istas • ! tKI FiLM I .kruı:ı çok rnilessirclltna. 
d !Ukten paçavra toplarken Emin is- yordu. Çocuklariyle arada türkçc "'onuna r lecckleri dakikaya. ka- ı. ı Kadınlar Saltanatı 

edi ve yere düJlip bayıldı. Bir- minde bir çocuğun da bir kenarda "' = 
denbire h'ç beklemcdi"i bu söı: konuştukça, o yabancı şahıslar dar, Şerifin rica. ve ısran :üz.eri- !. TA R AKA N OV A [ • an 1 0 m • topladığı paçavralan köfesine dol-
le elimdeki süt 'kabı şaşkınlıktan dayanamaml§lar ve Şertftn yanı- ne hayatını kısaca. anlatmaya ! f RANSIZCANI er 
ilzerime !döküldü, ne yaptıg~unı bil durduğunu görmüş üstüne atda- na gelmişlerdi. İçlerinden biri, başladı. !. 2-Tarzanm intikamı t 

rak hem dövmüıt, hem de bıı-akla a·ı· T JI • • ka k ' R neı· ta r . llerlctmck itin: It'. mez bir halde köye koştum: Kar- :ıı :ı: ı ı .uıı.z şıvesınc çara : ' omanyan.ın ıorman ra ................................................. Pr. MAZll. R OZEVRE!t el 
dcrlim Zeki kahvede oturuyordu. eliıiden yaralamı§tır. - Affedersin Bey! .. dedi. Zan. larında ''B:uınbalık,, k..zasmda. ~ n IA. n"'OT Türkiyede ilk defa yazılnn dn 
.Tabancamı çektim: aonrasmr ha.. Paçavracı Hamit dördüncü asli. nima kalirsa pizlerden olmalieun! nım. Küçük yaşımdan beri itişip W ~~ a 1 eşsiz bir eserini; da:k 
tırlamıyorum... Sonra kendisini ye ceza mahkemesinde 35 gün ha- Adini pagi§lar musun? kakışmaya merakım vardı. Daha a Q) CQ> f'1l e ı Dlctlonnaire des Gallırııdkm 

pis cezasına mahkum edilerek he- _ Şerif! on üç ynşımda. var yoktum, ba. mull:ıluı alacaksınız. zim 
karakola götürdilm. men tevkif edilmiştir. On n 11 r.A\ n n~ llllmi - lnkılCıp _ 11aşc~~es 
Su~lu §ahidin &özlerini kabul etti - Hay agzlni opcyum \Şeril! bamın mandırasmdaki buzağı - ıı wı u u ~ c:;:ı1ıa ...--

ve daha iki phit dinlenildikten Scvkilisini Tehdit Eden pey! Nirelisun ?. Yoksam hemıse. larla altalta, üstüste güreşmek- - __ _.isti 

sonra muhakeme başka bir gUne Mevkuf ru muyuz? Kuzum Allamt se. ten anla.trlmaz bir zevk alırdım. Davut Paşa Ortaokulu Satınalma 
bınıkıldl. Aıık olduğu Bedia iıminde genç versen, adun ıı.edur? pubanun a- iki sene sonra ha.kilU gilre§lcr komisyonundan : 

Kasadaki Paralar kıza aJk mektupları göndererek du nedur'! Çimlerdcnsun? Size tutmaya ba§lnmı§tım. Maha.llcml 
kendisini tevkifhaneye ziyarete çim dcyerler. zin hatta köyümüzün lıenıenı bP-. 7-4-939 cumn. günU saat on birde lsta.nbul BeyoğllJ af 

Kimindi? gelmezse, neticesinin fena olaca- - Harputluyum arkadaş?? men bütUn gençlerini, ya.şundan lal caddesi 349 numarada Liseler muhnsebeciliğlnde topl~B 
Dun asl'iyc dördüncü ceza mah- p dan· ı· Ad a· k k b" "k d ' 'k lıl kul J • d 6491' 89 ku k f• bed lif kul ""'tul ğını ve me1ctuplarr gönderdiği bak - en ı1.e ıyunı. mı a ço • ero uyu • eıı an arını •omı syonun a. ıra rua eGu. c o umW" 

kemesinde, enteresan bir haJ:lise- d run.' •·ere sermeden yapamazdım. Pek duvarı tamiratı a"ık eksiltmeye konmtı§tur. Mukabele eksi m kal Sırrıyı da bunları Be iaya ver • "' 
nin muhakemesine bakılrnı~trr. İd· d , · d k 11 rım ··e a·.,-•·ıa baVTndırlık ;!lleri .,....,umi ve husust fenni """~--melen' d :ıı mezse öBdüreceğini ıöyliyerek teh - Memnun ol um. az zaman a o a • ,,u.A • .. ~ •- ....... _ .. '-W.I. 

diaya göre hadise şöyle olmuştur: dit eden, Mukadder isminde mev. _ Ha neten tolayu memnun rrmda dayanılmaz bir .kuvvetin görülebilir. 49 liralık ilk temina tm liseler muhasebesi ve' va 
Şeker tliccarlanndan Yani Sar- kufun dün, Sultannhmet birinci, olmaya.sun: Kardaş değil miyuz? mevcudiyetini his.sediyorduro. Ni yatırılması bu l§C girecekler en az beş yü.z liralık bu i§e 

rafoğlu, karısı Sofya ile bir müd. sulh ecza mahkemesinde görülen Hemşcru olmasak ta, tin karda. hayet 17 ya~1ma gelince birinci iş yaptığına dair idarelerinden nlmıo olduğu vesikaya is 
det evvel kavga etmi~. Sofya ev- muhakemesi bitmiştir. BU değil miyuz? sınıf pehlivanlar gibi meşin ve İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel 
den lca~arak Atinaya gitmi~tir. Mukadderin ıuçu sabit görlil- _ Bura~a geleli çok oldu mu! renkli oymalı "kispet" lerle ka. ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikasUe eksiltme 

Sofya Atinada bir zaman otur- düğünden 8 gün hapis cezaiına _ Ha ~ızum. arkadaş~ pura .• pışmaya b:ı.şladım. Arlık düğün saatinde J·omisyona ı;elmelerl. (1902) / ın 
muş, sonra kocasının haberi olma- mahküm edilmiştir. !ara gelelu Yar beş altı yıl. lakın ve eğlence yerlerinde namımız lSTANBUL BELEDİYESİNDEN: _,v ra 
dan İstanbula gelerek tanıdıkla- V 'k Ah K d penumkisu oldi on dort yil, pel- dillerden düşmüyordu. 10 yaşıma na 
rmdan istepan gUlbenckyanın evi. esı aıız one ay e- kum daa. fazla!. • kadar ~izim alaturka. güreşte 1. - Nisan !)39 tarihinden itibaren pero.kende et e• 
ne inmi§, orada oturmağa ba9la· d~n Biri ":r.ut~l~u Şerif trende tanı§tığı bu yeni piştim. Karşıma kimse çıkamnz için tcsbit edilmiş olan azami fiat aşağıda göaterilm.iitir; l 
mı§tır. Necatı adrnda bırısinın otelde be- ahbabının hüviyetini da.ha ziya. olmuştu. Bir glin babam beni yn. lKilosu Kuru.') 

Diğer taraftan Yani Sarafoğlu ride "Gol,, adında eski bir mec- de tahkik etti. Gemici olup Ri • J'llna. çağn'amk: - Oğlum, görU. Karama.n .. 50 
evvelce karısı namına Osmanlı · mua namına abone kaydederek zenin Pazar kazasmdanmt§. Bfr yorum, ki iyi bir güretçi olmağoı Dağlıç ., 53 
Bankasının Yenicami ~ubesinde para topladığı görülmüş. yakala- yolunu bulup 0 da tıpkı kendisi başladın. istikbal senin için nçık- Sığır ,. 38 ipka ~ilm!r.tlr, 
ltirala:lığı bir masada paraları ile narak aJliyeye teslim edilmiştir. ~ibi yaparak. çalıştığı Rus ~emi- tır. Ve her istediğini artık yapa. 2. - Toptan et M.fışlan aum! fin.ta. tabi değldlr. a 
evrakını saklama'lctadır. Kasanın Sorgu için birinci sulh ceza !eriyle vaptıı!T seferlerden birin. bilirsin:. dedi. 3. - Keyfiyet aJakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur s 

N . .; l">' .?d" 
bir anahtarı da Sof yada bulunu- mahkcmeı;ine verilen ecatı: de Amerika. toprakla.rma. atmış M *ktl'WJl!ll_..W U iZW • A ı "-*Gt• -~ 

yordu. Bundan istifadeye karar - Bu mecmua namına abone kapağı. On sene lbila fa.sıla tahmil STAO . LAH LAR 1 Güzena, ve Ci.:lnçlik Şaheseri s k a y 
veren Sofya bir gün istepan Gül- kaydetmeğe benim salahiyetim ve tahlivede ırazi!e y,ördUkten 1 b" " rek lan km Q Q 7 Y l'i 
benekyan ve Ebonora adında bir vardır, ancak vesikam yolttur, de. sonra gürcşa fevkaHi.de merakı Son ~:erdc:risti:'<tde :::iz. SİNEMASINDA d 
kızla bankaya gitmiı, kasayı aça- miştir. Hakim Reşit maznun hak- ol~u~dan A~erikaya. gelc1!" tek ( O L t M p İ y A T ) 
rak içindeki birkaç tahvilatı ve kında tevkif kararı vermiştir. mıl Türk pehlıvanlarile samımi - z 1 =ı~~3' • >+ow awaııaw sJS 
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Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevsk; 
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Vrublesvki: 
- Herkeı yerine otursur.. I 
Buyurdu. Kalganov: 
- Ben, artık oynamıyacağım. tık se

ansta zaten elli ruble kaybetmittim. 
Dedi. Çubuklusu, kışkırttı: 
- Bayın ıansı yoktu... Ama kıifıt 

bu, bakarsın ı dönüp adama akıverir 1 
Dımitri sordu: 
- Bankada ne kadar var? 
- Yüz, bcJ!.öi iki yüz ... Ne kadar is· 

terseniz. 
Mitya gülerek: 
- Bir milyon 1 
Dedi. 
- Yüzbaıı. belki Po.dvb:oçklden bah 

ıedlldiğlnt ltltmi§lerdir. 
- Hangi Podvizoçki bu? 
- Varıov.ada oyun bankasr, bütün 

kazançları kar~ılar... Bir gece Podvi. 
Zoçki gelerek bankaya karşı oynanıak 
ister. Bankayı tutan: "Altınla mı, ya
ni pe§İn para ile: mi, yokza namuı üze· 
rine mi oynıyacaksmız?,, diye sormttf. 
Podvizoçki "Namus üzerine!,. cevabım 
vermİ!f. Adam k!ğrtları kesmiş Po<lvi· 
zoski kazttmnca, ona tanı bir milyon 
ruble vermişler. Biçare adam: "Den bu 
kArtar ol :tutunu bilmiyor<lum !., diye 
d;.ırmuş. Fakat "Banka bu kadardı. Ka
zandınıı,, demişler. 

Kalganov; dayananuyarak 
- Amma kuyruklu yalan hal 
Dedi. Çubuklu kiıbar: 

- Dostlar mecliı;inde böyle konu. 
tulmaz, Pani f 

Diye çıkrştr. Mitya da az kaldı büyük 

bir pot kıracaktr. Bereket çabuk .dav- - iki yüT ruble mi? .. Bıt k~ar ol· 
randı ve: dumu idi? .. Pek~la yine iki miııli ! 

- Bir milyon hem lafla! .• Yok yok.. Delikanlı paraları masa üstüne kor-
Tabii h~dise aynen dediğiniz gibi ol- ken. ICalganov onun elini tutu. Sert ve 
muştur. Polonyalı namusu bu... Een çınlayan se .. iyl~: -
Valeye on nrole koyuyorum... - Yeter! 
, Maksimov da işe karışarak: ı DiJ e haykırdı. 

- Kupa kızına da benden bir ruble! .r.Iitya şa~ırarak: 
Dedi, sonra masaya yakla~ıp gözle-

rini dört açtı. 
Mitya kazandr. l\foksimovun rublesi 

de hafiflemişti. Delikanlı parayı çek
meden bağır.dr: 

- İki misli! 
l\IIaksimov ise~ 
- Benc!cn yine bir tel:: rublecik var! 
Dedi. 
- Kaybettik! Ama zarar yol: yine iki 

misline kağ·t ver 1 
Yine kaybetti. 
Kalganov ansızın söze karışarak: 

ı - Durunuz Dimitri: 

Dedi. Filhakika bu ikaz yerinde idi. 
Çlinkil nvallı delikanlı hep ikiıer katı.. 
na arttınp arttırıp kaybediyordu. 

Çubuklu durdu t 
- Uci yüz ruble kaybcttini.t. Yine 

banko diyor musunuz? 

- Ne oluyorsunuz ~""Uzum? 
Diyecek oldu. 
- V eter 1 diyorum... Artık oyna!n.J; ~ 

yacıkıın. 

- Çünl;ü ... Çünkü ... Yeti§ir artık. 
:Mitya ona hayr~tle bak yordu. Gru· 

ıinika, ahe:ıginde acalpl:k se.ı:ilen bir 
sesle: 

- Oynama Mitya. çok kaybettin, ar -
kadaııının hakkr var 1 

Dedi. Lehliler, ha'karcte uğramış gi
bi şiddetle ayağa kalktılar. Küçüğü 
hınçlı bir bakışla Kalganovu ıi.iı:erck 

sordu: 
- Bizimle alay mı ediyorsunuz? 
Uzun bacakh c!a: 
- Ne hakla oyunumuza kanşryor-

ıunuz? 

Dire çıkışt:. Gruşinika ar<ıya girdi: 
- Gidi hint horozları gidi! Susun 

lıJkayım ! ... G:!rültü istemez! f 
Mitya bütün bunlardan hiç b' 

anlamamıştı. Yalnız Gruşinikan 

lindc bir tuhaflık sezerek kuşku! c 
I~üçük Pani, hiddetten kıp'kmnı.ıı 

- Ağripina! 
Diye genç kadına bağırdı. Mit 

na l aklaprak, omuzuna dokun.dt!' 

- Size diyecek bir çift sözüm 
- Ne arzu ediyorsunuz efendi 

- Şu odaya geçehnı .. 
p•k hoı;unuza gidecek iki kelime 
liycceğim. 

Polonyalt, delikanlıya ürkek gö 
balth. Sonra, arkadasr da beraber 
mck ıartiyle razı oldu. 

- O, senin muhafızın mı? ..• P 
gelsin o da ... Hem belki i)mize .cc 
rar. 
• Grusinka ~ndi~eli endişeli sordtı 

- Nereye gidiyorsunuz? 

Mitya: 
ı - Şimdi döneeeğlı;. 

Dedi. Yüzünde cesaret ayd•nlıg 
rıldıyordu. 

(Devamı ı:at 
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Bir sivri akıllının maceraları: 1 af ıa Vekilinin dünkü ~i~.!~~:~ 
oa·n1"ai···Feriıi311Si·-·eeıediyece 

istimUk edilecek 
Y .1 h da satılmış arsaların da belediye 
eşı sa a . . 1A 1 • k 1 şt tarafından ıstım aKı arar a ı 

. .. şehrınıze gelen 
Evvelki gun d .. 

fafia Vekili Ali Çetinkaya. ~ 
balı refakatinde vali ve bcledı-

rcisi doktor Lutfi Kırdar o~
. d w h-,de :lstanbulun muhtclıf l!ugu u.ı • • 

tlerindeki imar hareketlennı 

tkik cmi.~ir. . 
Vekil evveHl Gümüşsuyuna. __ gı. 

erek orada.ki yol inşaatını g_?z · 
en geçir.tniştir. Burada. ):oı uze. 
· e tesa.düf eden mühendis me~-
bine ait bir çe§me ile clektrık 

inin muho.vvilc merkezi -
· ala.kadar müesseseler tara · 
ından kaldırılma.sına karar ve -

"l..miştir. 
1 Vekil ilo vali oraya gitmişken 
. nilhendis mektebine ilfı.vetcn ya. 
pılnuş olan pansiyon binasını da 
ezmişlerdir. Ali Çctinkaya. pan. 
ıiyonu fevkalade beğenmiştir. · 

MekteptcIJı sonra EminönUnc 
gcli.nraiş, buradaki çalışmalar tet 
Jtik olunmu§tur. Yıkılan Eminö
nü hanının yanındaki Latif hanı 
le diğer iki 'binanın ve diğer iki 
ükkô.nın istimlaki hakkın.da 

ahkcmeden karar çıkmt~J '"· 
unların da. yakında yıkılmaları. 
a ba~lanacaktrr. 
Balıkpazarmm meydana ba -

an cephesindeki 13 dUkkdnm da 
erhal istimla.Itine başlanacak • 

tır. Vekil mütea.kıôen Sirkeciye 
"gelmiş, yeni yapılan istasyon bi -
ası ile civarmı gezmiştir. Bura

daki binanm önUndeki saha. ya. 
'km bir zruruı.nda. temizlenip tan. 
zim edileceği gibi paket posta.ha

esinln karşısına. dü.5Cll )c~ de 
istimlA.k edilecektir. 

Burası alındıktan sonra. traın
vay kavsi de dil7.eltueoe]d:lr· 

Yeni binanın denize ha.kan ta
rafında asri hellla.r yapılmıtt1r· 
Bunıa.r umumi hela olarak kulla. 
nılacaf,mdan sokakta çirkin bir 
manzara gösteren helft hemen kal 

1 drrılaca.k, Şirketi Hayriye ara:ba 
Vapuru iskelesi civarı da tamim 
olunacaktır. 

Sirkeci garında. peron dairesi. 
nin önü do açılacak, parnıaklık. 
lar kaldırılar:ı.k buraS1 güzel bir 
?llcydan haline getlrJiecektir. Bu
rada bazı yerler de istimllk olu. 

nacaktır. . 
Nafia vekili Sirkecide tetkik. 

!erinden sonra doğruca Nişanta -
şma gitmiş, :l>eşil saha Ur.erinde 
incelemeler yapmıştır. Anlaftldı
~ 

00
.. n,.-ı.;,. mutehassısr Prost 

gmag ·~ d Emek 
tarafından ~izilen plli.n a. 
a""-"~anınm alt tarafı yeşil 
l'a.ı~ ~§ 

sahaya dahil otıı.rak g · 
tir. Faknt bilahare plan .Ankara. 
:Va gitmiş Nafia ta.rafından Ur.e
t-inde tadİıii.t yapılmıştır. Bu ta
<iilat sırasında Emek e.pa.rtrm~. 
nmnı :ılt tnrafmdaki kısmı __ ye~l 
Sahadan çıkarılm?Ş, bunun uzerı. 
ne de burada emlfilt bankaSı tara
f rndan bir kısım arsainr satıl -
mıştır, . 

Vekilin dUnkü tetkikatı ne~ • 
cesinde sonradan yapılan tad:l~; 
tm muteber tutlmamasI ,.e :r~ 
Sabada. belediyece istimı.Ak nıua.. 
ınelesi yapılırken satı].mJŞ olan 
buraıarm da istimlak oıunmama
sı kararlaştmlmı~. 

Vekil ile vall 'bıu'adan sonra 
Pangaltıda yeniden yapılan pos. 
tahaneyl ve daha sonra Bebek -
lstinye yolunu görmüştür. Yol 
in§aatı ilerlemektedir. Bu arada 
Ba.lts.Jim.n.nmda DaJila.t Feride ait 
yalının belediye tafif ın~ -~ 
lak edilmesi de dilŞUDUlmii§tur. 
E!nıiki Milli yeden olan bu . bina 
İktısat Vekaleti emrine venlmil 
,.e Vekalet burada Balıkçılık eı:-· 
titüsü kurmuştu. Enstitil Jftg"~ 
lunduğundn.n burası halen bO§ alt 
tur. Belediye binayı Milli Eınl 
ten aldıktan sonra tamir ede • 
q_• Jt ııa.ımcJe ve otel veya gazino 
kuıı-nacalrtır. Bu hustLI ha.kk~· 
cı; bllahara kar:ır verilece.ktır. 
\ ckıı dün öğle yemeğini park ' 

otelde yemiş, sonra Elektrik ida
resine gelerek çalışmıştır. 

Bu sabah onda Silahtarağndn 
elektrik fabrikasında yeni kazan 
dairesinin temeli Vekil Ali Çetin . 
ka.ya tarafından atılacaktır. 

~~~ıg1-1f s-__ -=--.=__;;:~;.=..~...;;.....~ -~;._~-·~-~-:--=ı_: 
Serbest sütun aUGlbJJN~l\:'JJ ve YI /A~DU\Dlı<I 

( Kısa _haberler_) Denizcilikte niçin 
• lnö~ün'deki Schltler lıbldcsinin • ı · ? Futbol Müsabakaları 

tııınirl ,.c bulunduiıu salıcının esaslı gerı ıyoruz . . . . . k 
şekilde imnrı hüt.:üıncıce korarı0,11• k I . . . lzmırrn Ateşspor klübü bugün Vefa yarın da Fen erle mıllıkUme maçım yapaca 
rılmıştır. Bu sııhn tııınnmcn ycşıllcn- Te ne erımız yarış yarın- • 
di~il~~~~~~-uınuınmfıdurlüğ!inunKıı~ de değil inşası. esn~s.ında Beşıktaş-Pera revanş maçı 
rııbük \"C Dursenlıe~·dc ku~UJ ~!~~el muayene edılmehdır 
ğu orman işletme ıdnrelerınc b h k 
olarak )'Cniden ~irkııc yerde b{i)IC Denizin insanıa:a v~rdiğ~ ~ev.ki garın sa a ognanaca 
id:ırelcr kuracaktır. . 

1 
ve sıhhat, bahşettıği zmdelığı hıç 

. f ... ııpnn fnbrıkn :ırın . . . . • 
• Dcmır ıcı " . cııkl::ırı bir spor vermemıştır. Dıyebılırm, 

:·abı.ocı m~-~l~k~~e~:br~::ı:rn ~·nr- ki bütün sporların fevkinde olma~- Bu müsabakadan evvel Matbuat takımı da 
ıhrac:ıtı leş~ ~k 'e 'l'orpil demirlerin la insanda cesaret ve karan tezyıt 

:~nk:~:ı~k :~,~;~knl USl~lunden isti- eder, akla küıayi~ verir bir spor- Beşiktaş mütekaitlerile karşllaşıyor 
rodcleri talrnrrlır etmlştır. dur • 

• lsı:ınbul ünhcrsilcsindc ııçılan Garplilerin bizim kadar denizi 
yabancı dil mu:ıllimliğl kursu, cY· olmadığından mavi semayı ve dc
lüldc Iıiteccktir. Bu kurstan cık~n· nizi görmek icin &ahillere akm et. ......... 

. . 1 i ıııenılcl.etlerınc . . . . . c.tı~~~}~~~i?'.:~:; ınr, 5tııı Jçuı ccnc 1 tiklerini ıııtıyoruz. Tabıat lııze r-= 
gönderılccel..tir. ,. . tcr.gahl:ırınclıı mcbıulen bahşettiği halde istifade ~~~-r-~~~Ul1 

• Blodn Und os~ . . . . D .. 
I) ,,. , ııııurunun ın:ıkıne etmesını bılmıyoruz. enır.ı olmı

yııptırıloıı Otsll 

1 in erlcştirılıncslne b:ışlnn~ış, yan memleketler vadilere su isale 
ler n l D banka bıldı- • b"• ··ıı ·· · ker!i>•ct telgrııCJ:ı cnıı ederek sunı ve ta ıı go er uzerın-
rilmiştir. . de !sm:ıll de yüzlerce yelkenli tekneler ve 

:ı1 k ·r tlo~um cHn 
• D 1 csı ikisi kız biri o!llon hatta minatörlerle yarışlar yapa-

kıırısı liliayrı~ ~ir bntında uçüz do· rak, atyarı§ları gibi bahsi mü§tC-
oımak zere rı n de sıh· · · ·· · 
f;'llrn;uştnr. Çocukların ıc reklere gırışerek halkı bu onemlı 
hattadır. \n spora teşvik etmektedirler. 

harid)C no:ı:ırının ı • • ~ . . . "k 
• ,Roınanra . c do~ru ziyaret e- Bu tarıhı ve şerefli denızcılı 

knra:r~ aybın 2~1~
1~ışlJr. menakibi dcdeleriı:nizden bize mi. 

decc~ı lııı er a . d b 
• Amerika Uc ııraını:ı:dakl yeni tı· ras kaldığı halde her ne en&e u 

caret anl:ı~mıısının evvelce prnfe c- hususta ehemmiyet vermemişiz, 
dilen kısmı hakkında )'opılacak t-adıl- ihmal etmişiz. ::Sı•nlara yegane se- Yarın sabaTı Şeref stct<l ıula Deşi ktcış1a 1•arşıla§ar.a1; olan Pera1ı1ar 
lor 11r.~rinde iki tar:ıfca mulalııı· b d d 
kat hasıl olmuştur. Anlaiına busun, ep e. ş~ ur: _ v 

yahut yarın mcras;mıc (mznlnnı.ıcal.i- Denızcıltre btr ogretmen bulun-
tır. madığı gibi kullandıkları tekneler-

• Çanakkıılede karaya oturan ln- de de yelken hataıan vardır. Nc
giliz bandıralı St:ınımit . g:ız vapuru tekim, ge~en sene Moda koyunda 
Aleındar tahlisiye s~ıniisıt lııçrııfınkclkan yapılan Şark yarışlarında birçok 

. - ·c tıııoır ç n anıı n-
yıizdüriılmuş ~ ·ııniştir. tekneler bu t;Cbepten yanşlan ter. 

ı · anına sunderı • • -le ııu ıardll nomanyıııl:ın ye. l<ederek ınkısarı hayale ugramıı-• so: ıam::roı altında .!Jütün bir lardır. İşte bunun önünü almak i
dekkual s~~art getirilerek bur:ıdıı b~- çin her sporda olduğu gibi bu şu-
bas e f!6vesi)'lc baskül • · • · 

a:ıac Jusımltırın 11 
benın denı1:cılık federasyonu ya-

zı a ld A dlkkati ce ıet· ... . . 
iınal cdlliP satı 1 ı lar hareke• rış sahasında ldegıl, teknelerm in. 
tiAlndeıı altı.kadar nı:ıkıım §a cdildi~i tezg:.hlarda teknik ha-
le ıeçmiş_Ier~l~· .. 1 ti ErcnköY lisesi· talannı görmelerini ve beynelmilel 

• ııaarır \e .... e ı· ·ı d 11 . h r· 
l o:ubesiyle ~abııtnş ısc· kabul edı en mo c erın ar ıyyen 

oln Ç:ım ıcn v • 
. d .bir t:ılebe pansi} onu açmcıga tatbikini istemelidirler. 

:~~n; vcrnılştfr. J3u panslyonlıırın Havuzlarda yapılan teknelerin 
• 1 b ı Usclcrlndekl ücret- . _ . . . 

ncretlcrl stan u bırçogu yarışlara ı~tırak edcn:ıye-

lerin aynı olacak1
1~1r.arcl Odası ınua· rek bir kısmı karada bir kıımı da 

• Mebus olan c 
-düru Galip ll:ıhtlyann :re· denizde altları yosun bağlayarak 

mclôt mu . . - . k d" . a..u vazifeye, sannyı şubec:ı mu· harap olup gıtme te ır. 
n~~ . 
dilrü .Avni ınyin edilmiştir. Acaba bu teknelenn elemanla-

• Türkiye • Yugosl:ı' ya ııf)'On an- rı mı yok, yoksa arzettiğim gibi 
·· ) lık temıllt ınüddctl . 

t:ışmıısının uç ıı . !Jir an teknik hatalar ıdolayısılc yelkenlc-
bil l•tlr Delgralla }CJU • • • • 

dün m v • k ·,.ın ınuıukcrcler rin mesahaı ı;athıyuınde noksan. 
fınz:ılaınıı h 

ııı.şın:ı 
1
. 1·Tdcrı Jıwuz bir Jı:ıbcr Jık mı var. Bu hususta Federasyo-hcyc un .. 

yopıın nun nazarı dikkatini celbederim. 
yoktur •. b nkın Mersin h:ıttında lş- Yalnız kendi aleyhinde olan İ§· 

• l)enız a . lrndro hnrı- . · · 
• 111 tnöııü vt1puı unun 1 !ere ehcmmıyet verılmerı demek 

l~lt~~ıııncsl kıırnrlaşııııştır. değil, bilakis amatörlerin aleyhine 
c - olan ve maddi fcdakftrlı1darla vU-

- , .. •01at Pa§aları 1 cuda getirdikleri tekneleri vııkti-
l a~:.~ .................. --".:ı. ile gözt:lcn gerirmek lazımdır. Her 
....... azun:ızın çua· ı :ıı 
TefrikanılZ ; .'! konanwnıı· sene yapıl~~ y~nşla~d~ t~~ne az_ 

(uğundan ~~wı lığından bırıncı ve 1kıncılık aynı 
tır; öziir dilenz. şahr.slarda kalıyor. 

- Halbuki yarış sahasında aynı 

Milli Kiline . tip birçok tekneler yanşa iştirak 

Mu 
.... abakalarına Gıren ederlerse hem amatörlerin, hem de 

., rakiplerin adedi çoğalır zannında-

Gal atasa ray . yım. , 

a Hareket E..ttı 
Ankaratk nıUsabak:ı.lo.rın.a. 

Eski Denizcilerden 
FEYYAZ 

Milli k e enni3 olan Gala. • 
ı f r:ıke karar v . 
.ış ı kllibti, kapanan GUn~ • 
tasaraY w futbolcularla takvıyc 
ten a.ldıgı diln Ankaraya 
ettiği taJatnJ11l 

· tir gönderIJllŞ ~tfi, Adnan, Fnruk, 
0sman, L Yusuf Nec-

Musa, Bedii, EJcremd ' . Nln'o Sc-
ul uman Bu urı, I 

det, S eJ- , Urekkep ka. 
rafinı ve Murattan m 
fileye idareci olarak Adnan rc-
f a.ka.t etmektedf r. . .. 

San kırmızılılar, cumartesı ~ 
.. .AnkaragUcU, pazar gUnil e 

nu . 1 ]carşılatacııktrr. 
™mırspor a. 

İSKEN DER 
Ankaraya Gitti 

Ankara Güneş klübü azasından 
olup son günlerde Istanbula gele
rek Süleymaniye klübüne girmiş 
olan merkez muhacim iskender, 
Süleymaniydden de istifa ederek 
tekrar Ankaraya gitmiştir. 

Güzide merkez muhacimlerirniz
den olan iskender bu defa da AJ.1-
karagücüne girecek ve orada oy • 
myacaktır. 

Ankarnda, Ankaragücii ve De- mühim futbol ması muhakkak ki, 
mirsporla bjrer mlisal.>aka yapmak (Sabık gayri federe) ekalliyet 
üzere Galatasaray ıchrimizden ay- lclüplcrinin en tekniği olan Pera 
nlmıı~ buna mukabil geçen Pazar ile 11imağlOp Jstanbul pmpiyonu 
Beşiktaşı mağ!Op eden lzmirln Beşiktaşla karşılaşmasıdır. 

Ate§ ekibi de istanbu,la gclmi§tir. Pazar sabahı Şeref stadında sa-

lzmirli gençler ilk müıoabakala· at 11 de baılıyacak olan bu maç 
rrm buglin Taksim stadında Fcfa - evvelce ide yazd·ğımız gibi -
ile, ikinci maçlarını da yarın Fener 1 aynı kli.iplerin berabere kaldıkları 
sahasında sarı - lacivertlilerle ya. evvelki maçın revanşidir. Peralı
pacaklardır. lar, kısa paslnrla seri ve t .. knik bir 

Bcşiktaşı tzmirde mağlfıp etmiş 
olınalarma rağmen şehrimizdeki 
müsabakalarda gerek Vefa ve ge
rekse Fenerbahçedeki aynı muvaf
fal iyetli maçlar yapacaklarını ü
mit etmediğimiz misafirlerin bu 
iki günkU karşılaşmaları pek en. 
terc&an olnuyacağını sanıyoruz. 

Diğer taraftan bu haftanın en 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet 

oyun oyqamaktadırlar. 

Buna mukabil siyah - beyazlı

ların o me§hur uzun vuruşlu ve 
nçıkl riyle yapttklan akınlar ya. 
parlnr. 

Bu ayrı iki sistemin çarpııması 
oyunun zevkli olmasını intaç et
mekte ise de hangi tarafın netice· 
yi kendi lehine çevireceğini evvel-

• 

Ji'ııtbolcu Cihat 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçiincüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka: beşinciye: - Bir selıelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer tiıe bli-

yükkolonya; l5 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiyc birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he
diyeler. 

den tahmin de o kadar rnliıkül
dlir. 

Biıe kalırsa bu enteresan mUsa. 
bakarun galibi, kendi oyununu ra
kibine kabul ettirmeğe muvaffak 
olan "Onbir,, dir. 

Bu müsabakadan evvel siyah -
beyazlıların mütekaitleriıi:len ku
rulılc:ak bir takım da meşhur Mat
buat takımiyle çarpışacaktır. Be. 
giktaı takımında Sadri, Tevfik, 
Refik, RUştU, Şükrü, Cavıt gibi 
çok kuvvetli elemanlar bulunmak
tadır. 

Mektepler arasında 
Bu Haftaki Futbol 

Maçları 
.Lıt.a.nbul Okulları Spor bölgesi 

genel sekreterliğinden: 
~1939 pazar gUnU yapıla. 

cuk futbol mUsaba.!mlan: 
Bölge sa.ıın.t okulu- Vefa Uae. 

si h· m Nur! Bosut saat 15. 
l . niyal lisesi - Erkek öğ

retnı~.ı hakem Feridun Kılıç, 

saat 16.10. 
1 - OL."Ul müsabakaları mera. 

simi takip edece: t karşılaşnalar • 
dan sonra her haf ta. cumarksi 
gUnlcri yapılacaktır. 

2 - Bu hafta yapılacak maç. 
Jarda stat idaresi seyircller~en 
L'ibiln ve duhuliye icin ayni üc
reti alacaktır. (12,5) kuruş, bal· 
kon 25 kuru§tur. 

3 - Merasim maçları için Ma. 
crif mUdürlilğU tarafından lbir de 
fay:ı mahsus olmak Uzere verilen 
da.vetiyclr de muteber olacaktır. 
Müteakip maçlar kin davetiye 
,·crilmiyeooktir. 

4 - 2 • 4 • C1939 pazar gUnU 
gi;Jeler saat 12 den itibaren açı. 
lacaktrr . 

Güneı Klübünün 
Fevkalade Kongreıi 

GUncg klUbUnden: 
25 Mart 939 tarihli i'evkalAde 

kongren.in mu.karrera.tı veçhile 
klUbUn feshi hakkında görUf{llUp 
karar verilmek Uzere 8 nisan 939 
cwnartesi günU sa.at 15 te tek· 
rnr bir fevkalade kongre yapıla. 
caktır. M'üza.kero ruznamesi mün 
ha.sıran klübUn feshi mevzuuıı • 
dan :ibarettir. 

f;aym amlarmumı me~r gün 
vo saatte klüp merkezine teşri!. 
leri rica. olunur. 

Matbuat Takımını 
Davet 

Matbuat Takım. Kaptarlıi n· 
dan: 

2 Nisan 939 Pazar günü ıaat 
onda Betikt8f Şeref ıtadmda Be
tiktaı tekaütleriyle maç yapılaca. 
fınk:lan arkadaılarm pazar gün · 
sat 9,30 da futbol malzemeleriyle 
beraber Şerc!r stawnda bulunma· 
tan rica olunur. 

.._.... ... 11.1.a-, 
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• 
lngiltere Polonyaya · 
yardım teminatı verdi 

Londra, 31 (AA.) - ~vekil B. 

/ Arap harfleriyle 
tedrisat yapanlar 
Şiddetle ceza landırılacak 

# 

Ankara, 31 (Hususi) - Baz.ı )'er. 

r Heyecanlı Zabıta Romanı , _ __.. 

KURUKAFALARIN ESRAR 
lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

Çemberlayn, bugün ö:"edcn sonra A. 
vam Kamarasında n.ağıdakl beyanat_ 
ta bulunmuştur: 

yı ziyareti esnasında, İngiliz hükü· 
meli ile bir nnlaşma imzalamasının 
onünc ı;eçmeği de istihdaf etmekle· 
dir. 

r:ıplnr Polonyıılılarca bir Almanlık 
işareli olarak teltıkkl edllmekledir. 
Birçok genç Almanlar tahkir edilmiş 
''e dö,·ülmüştOr. Bund:ırı m:ı:ıdn Po
lonyalı nümayişçiler lokantada otu
ran bazı A lmanlnra taal'J)UZ etmişler 
,.e lehdillerine rağmen kendi lisanı
nı konıışırıağa dc,·aın eden lıir Al
mııııı dövmüşlerdir. Birçok lokanta 
''e kııh\•elcrde buna benzer hüdlselcr 

lerde Arap har!lerlle çocuklara tUrk. 
çe tedrisat yapanlar hakkında ceza 

lmnununun yalnız 526 ncı maddesine --------- -& -
Evırelce ele ö~ledığlm gibi, lnglllz 

hUknmctı, Polonyaya ka~ı bir hUcum 
hazırlanmakta oldu~'U hakltmdakl §a. 
ylalnr bah in1c !ılı: tir re$ın1 teyide 
malik dt""'lldlr. Dunun içlndlr iti bu 
eaytal:ırı h klkat telAkki etmek doğru 
olmaz. 

ı::undan billstlfau", hUkQmetln umu. 
mt s yn et nl yeniden tasrih etmek 
isterim: 

ın .. lllz hUkQmetı, dalma, nlft.lmdar. 
lar ar sında çıknC'nlt hrr anlaşmazlık 
için erbe t muz kcrc'cr yolu ile, an. 
larmal r vUcude g t..:rllıı esine çalıo. 
mıştır. lngfllz hUkQmeU, bu yolun, ih. 
til nar m vcut bulunan bUtUn ~ık. 

lnrJa tabii ve mnkul yolu tcşl•ll et. 
tlğl kann::ıtlnded.'r. 

Kıın:ıntlmC'c, sulhçu vasıtalarla hal. 
lcdilmlycr t !1 c; bir rnC'scle mevcut de_ 
ğildır. Bunun içindir kJ mUzakcreler 
yolu yerin c bir ve k•ıvvcti veyahut 
kuvvete mu caat tehdldlnl ikame için 

• hfı; bir sebep yoktur. 

.. 

A \'am Kamara.st, bir kaç zarntllldan. 
beri diğer hUlt<.ımetlerle bazı mUznke. 
reler anga~e cdllml~ oldu/;'11Ildan ha. 
berdardır. Bu mUzakerelcrln neticelen. 
nıes1nden C'\'\'cl lngtuz hUkQmetlnin 
hattı hareketini tasrih için §U ciheti 
Avam Kamarruıma blldlrmcğe mecbu_ 
rum ki o zamana kadar, eğer açık su. 
rette Polonyanm i§ kliİinl tehdit e. 
den ve Polonya hüknmetlnce, bütün 
milll kuV\·etıeri ile muka\·emet edecek 
derecede hayatı bir h!\dlsc vu1run ge. 
lJrse, lngfllz hUkQmctl, kendisini, c. 
llndekl bUt1ln ku\'\'ctlerlyle derhal Po_ 
lonyaya yardım etmek mecburiyetin. 
de htssedccekUr. 

lngfllz hUkQmetı, Polonya hUkQme. 
tine bu hususta blr teminat vcrml:ıUr. 

Şura.smı da na.ve edebilirim ki, Frnn 
SIZ hllkQmeU, bu meselede lngllterc 
hilkt'ımr,tinin ayni bir hattı hnrcket 
ittihaz ctın!§ olduğunu bildirmek için 
banıı. sallhlyet vermiştir. 

ÇEMBERLAY.l'j SUALLERE 
CEY~ VERDİ 

Londra, 31 (AA.) - Avrı.m Ka -
marıuımda mcb'ıs Grencnvvoodun b1r 

• çok suallE'tlne cevap veren Çember • 
Jayn yapmı oldut;u bC'yanntln mUn_ 
hasıran bir intikal dervesino §nmll ol. 
duğunu söylrmı, ve d mlştlr kl: 

BUyUk Brltnnya hUkQmetl So\-yet. 
lcr Birliği de dahil olmnlc üzere diğer 
başka r".1:' 1rkeUerle do müzakerelere 
girlşmlştlr. H rlclye nazın Lord Hali. 
tax bu :ıb:ıh Soyyet clı,:lslyle uzun bir 
mUlAlı;attn bulunmuştur. Bllytlk Bri. 
tanyanm harC'ketine saik olan pren. 
ıslplerln Sovyct hükQmctinc.e tamamlle 
&nla.~lrp takdir ccllleccğlne §1.lphcm 
yoktur. • 

Polonya hariciye nazın Dcck'ln Lon. 
drayı zlyareU melhuz bir tnarruzu lSn. 
lemek ve onun ycrlno makul mUzalcc. 
re usulleri ikame eylemek makııadlyle 
ileride yapılacak teşriki mesaiyi aza. 
mt dereceye çıkarmak 1ı;:1n almacak 
tedbirleri kendisiyle glSrU,.<mleye vesile 
olacaktır. 

Bir konffrruıs tertip edilip edilme. 
mesl me .. eles1 mUnhnSirrul böyle bir 
kon!eransm faydalı olup olmıyacağı 

kefflyetıne bağlıdır. BUyUk Britanya 
hllknmetinin kon! ranslar hakkında 
nazarı hiç bir mUtıı.leam muvafık gö_ 
rUldQğU takdirde kon!crnnslar topla. 
nablllr. Fakat, tstlhd:ı.t olunnn gaye. 
lcrl Wakkuk etUrmek için konferans 
!ardan daha müessir vasıtalar bulu • 
ııursa Jl<'k .. "ı.11!. konferanslardan s:ırfma. 
:tar edı fr. 

• Çemb :'ayn, domlnyonlarm mUzal<e 
relerin fnkl nf~dan muntazaman hıı. 
berdar edilccnklerlnl de lmydetmişUr. 

I.onrlra, 31 (A. :\,) Timcs sıızete-
si rll:ror)d: 

Dün' ü fovl. l;id<' l.abine toplanlı· 
sıncla 'e n:ızırl r ttıli korrıiteslnin iç
tim\ınd:ı, JJ<'k t:ıbit ol:ırak Polony:ı 
me,clrı;I mcuuulı h 's edilmi~lir. Fil
hakık:ı, Polony:ı, İngiliz hükümetinin 
Fr:ınsrı lıukümcti ile iştirnk halinde, 
Şarki \' nırı:ıda h .. zı de' lcllerlc y:ıp· 
tı~ muhim t rt'n<>l:ırın brH. errı'~in; 

tc!lkıl c\lrmcı tC'dir. 

r il• ı • 'ııi ıııe ki ri uzerinde ıııü· 

1.!'IO ı c lı ı ),f elti''! halınrl •ri tcC'H u' 
e.) 1 nı r. 

Alman . l ı Polon~ :ı .ıln hinde sis 
temat'k s ırcıtc ~ pıl. 'l Dl'}rıl·nt ırıa

ı· ın lur. Bu ııcş11.) .1lııı h<'ddi henüz 
be lı olnvı ıtı:ıkla lıernber, Alın ınlar, 

1 ıı l ol ile, Ynr~oyanın Alınan teklif 
1 ı e mn~:ıit CC\'llP 'cı mesi idn te

r \ap:ılı lirkr. A\rıca, Alm:tn\:t, 
helkı de hu suretle G.:k'in Londrn· 

ALMAN MATBUATI BEYANATI 
NASIL KARŞII.ANDl ? 

Berlin, 31 (A.A.) - "Stefani" 
Çeınbcrlayn'in bugün &\'am kamara
sındaki beyanatı Alman siyası maha· 
fılinde hasmane suretle mevzuubahis 
olm:ıktadır. 

Çemberlayn'in bu beyanalla .Al
manyayı korkutmak maksadını lııkip 
ettiği söyleniyor. 

Keza, l.ondranın \"llZi)·et alarak ve 
harekele amade olduğu hissini vere· 
rek demokrasilerin llilıarıııı yiıksell
nıek ıstediği de lıcyaıı olunmakla· 
dır. 
Çemherlayn'ın lıeyanalının kı.} me

line gelince, Çembcrlayn yeni hıç bir 
şe)' söylemiş değildir. Çünkü, her
kes biliyor ki, bir tecavüz takdirin
de Fr:ıns:ı J>olonya ile oJıın illifakı 

mı t ilıince J>oıonyaya yardım etmeye 
mecburdur ''e Fransanın müdahale
si de lngfllerenln müdahalesini inlac 
edecektir. 

Bununla beraber resmt Alman ma
lıafilındc bugünden kal'! bir ,·aziyet 
alınmaktan içtinap ediliyor. Dunun 
sebebi Hillcrin yarın öğleden sonra 
\'illıclms Hafen'de lıir nutuk SÖ.} li
ycrek ÇeıııberJııyn'in lıeyanalına doA 
rudan doğruya cevap Tereceğidir. 

,YARŞOVADA DEIIŞETI.1 DIR 
HEYECAN 

Varşova, 31 (A.A.) - Çemberlay
nin ayam kanıarıısındakl beyanatı 

burada delı~elli bir heyecan uyan
dırmıştır. 

Siyası mahatilde bu beyıınota fev
kaliide bir ehemmiyet Yerilmektedir. 
Bü.} ük Brilanyanın artık .AYrupanın 
garbı ile şarkı nrasındn sulh bakı

mından fark gözelınek isleıncdiği 

kaııydediJmekledir. l'olonya vaziye. 
tin .}·eni inkişafından dolayı ziyade· 
siyle memnundur . 

llununln beraber , Polonya siyaseti
nin an'aned prensipl,.erini değiştire
cek değildir. lsllkbnlde de komşu
Jııriyle muslihane münaselıeller ida· 
ınc edecek ve iCiek iıtifaklarınm 
,. gerek dostluklnrının id:unesine b• 
kucaktır. 

Çembcrlayn'in e1mih ctıl'<i 1sti~:ı· 
reler hususunda be.} :ın olunduğun:ı 

g.ire, l.leck' in I.ondrııy:ı yapacağı zi
l arct bu müzakerecJrdc mühim bil' 
ıuerhnle teşkil edecektir. 

Yn:ırı remi Polon.}a njansı, h:ırici 

si.}:ıset lı:ıkıınmd:ın J..ondra ile \'ar
ŞO\'a arasında noklai nazar \ c usul 
ıhtlljUıırı bulııın:ısınıı l'nğnıen )kekin 
J.ondray:ı .} aıı:ıcıığı ı.ıyarcliıı iki 
memleket nr:ısındaki munaschetleri 
tevsi ,.e lslah edeceği \c gerek A\·
rupa gerek dünya sulhunu im suretle 
g:ıranli edilmiş ol:ıe:ı~ı k:ınaalini iz· 
lı:ır eyl~ınektedir. 

Romıı, 31 (A.A.) - lngillere ın:ıs· 
I:ılıalgüzarı bu akşam ltnlyn hııriciye 
nazırı Jfont Cianoyu zi~ aret ederek 
lngUlcrcnin Polonya lehindeki aske· 
rl gııranUsinl lıildinnişlir. 

POLO~i'Al>AKl AI.MANi.AHIN MA
RUZ KAT.Dll\1.ARI !ılUAl\IELELEil 

Ilerliıı, 31 (A.A. - Alman UV'llbu:ı
lı, Alınnnların Polonyııda maruz kııl· 
dıkları fena muamelelere dair haber
ler neşretmekledir. Bu cümleden o
larak Koıa,·ic'den :ılınan bir tdgrar 
salı günü Ribnik'de lıilhass:ı \'ahim 
hiidiseler cereyan clll~ini haber ver
mckledir. llıı şehirde ınııhlclir Po
lonya cemiyetlerinin iizası .Alşan te
~ekküllcrlntn Azasına t:ıarruz elmiş· 

!erdir. 
Genç Almanlann giydiği beyaz ço-

ccreyıın etmiştir. • 
BEYAZ ÇORAP GiYEN Al.)lANLAH 

Yarşova, 31 (A.A. - Kurjer Wers· 
rnvski gazetesi KnloYiç'den bildiri
yor: 

"Birkaç gündenberl Polonyn yu
karı Silizyasında kilin Rihnik'tle Al
ıntın ckalliyctine mensup ol:ınlnr Sü
det mulü beyaz çoraplar glymeğe 

lın;:.:nmışlnrdır. Nezakclle yapıları ih
tarlar bir netice '·ermediği için Po· 
lonyalılar beyaz çorııp giyen lıirknç 
Almnnı y:ıknlayarak çoraplarını der
hal ç;karımışlardır. 

A:-ı nı gazete lıu şekilde yapılmakta 
ol::ın lılrknç tnhrik hareketinin şid· 

dellc tecziye edildilıini ilave eylemek 
tedir. 

BECK PARISE CAGRII.DI 
Pnris, 31 (A.A.) - O~renildiğine 

güre, nonnet, ynkındn J.ondraya gi
decek otan Dcck'i Ptırise uğraın:ığn 

dnvet etmiştir. 
Ileck, prensip itibariyle bu doYeti 

kabul elmiş ise de bil:"ıhnre ynpılo
co~ını >tildirdiğl bu zlyıırelin tarihi 
henüz teslıit edilmemiştir. 

Ergani bakır 
madeninde 

(BWJ tarafı 1 incide) 
dlrle kar§ılanmağa değer tcragaUi 
mesaiyle inşaat ve tesisat bn§langıçta 
tayin edilen müddet znrfmd~, 1939 ııu. 
batında, tamamlanmış bulunuyordu. O 
tarihten istthsalAta başlandığı gUnc 
kadar geçen mUddet zar!mda. ise te. 
stsat parti parU tecrUbe edilerek 1§. 
ler blr halde olup olmadığı gözden ge. 
çlrllınl!J ve 21 marttan itibaren do led. 
ricen artan bir çalı,şma ile sat bakır 
lstlhsallne b&§lanmıştır. Burada vn _ 
cudc getirilen tesisatın sene\1 istihsal 
kapasitesi 1ı.tıoo le 10.öOO ton sa.t a. 
kırdır. Bu tesisat zaruret hasıl oldu: 
ğu ve !Uzum görUldUgil takdirde is. 
tıhsalAtmı yüzde 20 ile 50 arasında 
nrtırabllecek bir kudrettedir. 

Bugün to.nı surette faaliyete geçmı, 
bulunan bu güzel eserle memlcltctl _ 
mlzln gellr kaynaklarına yeni bir tn. 
nesi daha HA.ve edilmiş bulunmaktadır. 

tC\•fiko.n takibat yapıldığı anıa,,ıımro. 

tır. Adliye Vekn.IeU cumhuriyet mUd. 
delumumlllklerlne bir tamım göndere. 
rek tQrkı,;e yapılan tedrisatta tllı'k 

barncrl kullanılmak mecbur:lycU vau. 
dılml§lr. Eskl har!lerle matbu kitap. 
larla tedrisat lcruı memnudur. Bu 
memnuiyet ceza kanunun 626 ncı 
mndeslle cezat mUeyylde alon& alın • 
Inl§tır. Binaenaleyh, kanun ve nizam. 
lara aykın olarak açılan mekteplerde 
yapılan tUrkı,;e tedrtsatta eak1 har!ler 
kullanıldığı takdirde tanıerl hakkında 
ceza kanununun ayn! zamanda 261 ve 
526 ncı mnddelerl mucibince takibat 
lcrıısı !Uzumu kendini gösterir demek. 
tc ve §U ııözlerle t&mlme nihayet ver. 
meldedir. Gerek kanun ve nizamlara 
nykrrı olarak yapılan tedrisattan ve 
gerek cskl harflerin lsllmallnden do. 
ğacak 7.ararlann vlliıat ve ehemmiyeti 
ve bilhassa memlekette yapılan inkı. 
llplarm icap etUrdlğt yeni zihniyet 
telkin edilmek suretiyle yetiştlrllmek 
icap eden gene dimağları maarlt t~. 
klla.tınm murakebeslnden azade bir 
surette eski zlhnlyeU telkine mUsait 
kimselere terketmemek 111.zumu göz 
önUnd tutularak kanun hükUmlcrlnin 
tatbikinde azaınt basiret ve husaııl. 
yeUo hhreket olunma.sı tamimen bil. 
dirilir. 

-<>--

lzmiı:de Bir Hilkat 
Garibesi 

İzmir, (Hususi) - İzmir mem· 

leket hastaha n esinin Nisaiye ve 
viladiye koğuşunlia yatan b ir ka. 
dm, bir garibe dünyaya getirmiş

tir. 

Tıp aleminde alaka uyandrran 
bu yavrun un ü st dudağı ve damaıc 

teşekkülatı yokt ur. Başının sağ 

nasiyesinde cild v e kemik teşek

kül etmemiş, beyin açıkta 'kalmış· 
tır. S ol k ol d a boğulmuş, yavru 
t ek ko llu olarak d ü n yaya gelmiş. 

tir. Çocuk iki saat yaşamıştır. 

lspanyol hukometi 
Komitern aleyhindeki 

pakta giriyor 
Roma, 31 (A.A.) - llalyan ga.ze_ 

tclerlnln Burgoa muhabirlerine göre, 
lspanyol hOkOmetlnln geçenlerde ko. 
nılntcrn aleyhindeki pakta iştirak et. 
mı,, olduğuna. dalr mezkQr ~ehlrde blr 
§D)1a deveran etmektedir. 

Valnnsiya, 31 (A.A.) - Halihazırda 

Franklst kuvvetlerin ellerinde bulunan 
bUtUn cumhuriyetçi arazide örtt idare 
llft.n edilmlştır. 

Burgos, 31 (A.A.) - BUtUn Avro. 
pa şimal devletıert, bugün resmen ve 
hukukan Franko hUk<.ımetlnl tanı. 

mışlardır. 

Cezayir, 31 (A.A.) - ~eral Mlaja 
Mekslkaya gitmek niyetindedir. 

Macar - Slovak 

Cevheri balummdan klAsik bir mev. 
kil olması itibariyle dış piyasalarda 
dalma iyi mUşterllcr bulacak olan bu 
madenimizin senev! 500 bin İngiliz 11. 
r:ı.lık bir dövizle meınteketımlzln U. 
caret muvazenesinde oynıyacnğt ro. 
!Un değeri kadar iş hacmini genişlet. 
mek suretiyle muhitinin et:onomlk ve 
sosyal kalkınmasında yapacağı tesirin 
de büyUk bir ehemmiyeti vardır. Fil. 
haklka dördüncn umumı mU!etuşllk 

mmtaka.ıımdn halen faallyette bulunnn 
Gulemnn krom madeninde altı yüz, 
Ergani bakır madeninin de 1.000 ile müzakereleri 
1,200 i§ı;:iye iş vermeı'.:'e başlamış ol. B d t · 31 (A A) R 
duğu göz önUno getirilecek olursn bu u apeş ?• · · - esmen 
h 1 + Anı.n zı d t b rUz d tebl!C edlldığlne göre, yenl Macar -c cmm ye. ,,....... ya e e a e er. 
B ü b 1 b 1 b bU Slovak hududunu çizmeye memur muh 

.nkug nl &!JEtalnBmtşk Ku unanh u • ı lcllt komisyon buS'tln tPJ<rar toplan 
)·.. eser e an , uvnrs an ma • 
d 1 d b k d 1 ı 1 

• mı:J ve Slovaklar Macarlann teklif 
en n en sonra a ır ma en er m 7J 1 ini k b 1 t 1 er a u e m :ııerdlr. 

faaliyete geUrmck hususunda l:::end!sl 13 U erl Ut h 1 t . • unun z ne m e aıısuı ar saa 
ne teYdl edılmlş olan vazifelerden blrt 1~ d i ti d k 1 h d d ta • ı o ı.: ma e C!'e yen u u u 
nl daba yerine getırml§ bulunuyor. Bu yin b 1 d • • e a!I n.ınışlar ır. 
nu 9 lO senesi sonlarına doğru Mıığrul ---~-----------
1.;akır madeninin l§lemesl takip ede -
cektlr. 

Yugoslav· Başvekili 
Zağrebe gidiyor 

Sarhoşlukla arka
daşını öldürdü 

Evvelki gece Çatalcada bir cinayet 
olmuştur: 

Çatalcada Orta okul karşısında Kul 
soknğında 10 numaralı evde oturan A. 
rlt Tıwfik sokağında ~ numaralı ev_ 

llelgrn ,t (Hususi) - De\'lct bütçe- do oturan arkad&§ı aşc;ı HUseytn Uça_ 
si millet ve ayan meclislerinden se· Bir Yugoslav gaze- rı rnvet <'lmlş, beraberce rakı içme. 
çirilmiştir. B:ış,·ekil ıs~ etkoviç'in ye ba§lnmışlardır. Geve bira doğru 
Znsrche giderek llırvnl lideri Doktor teSİ n İ n yazlSI rakı bltmı,, Hüseyin b!r:ız daha. içmek 
~l:ıçekle doğrudan doğruya ıııiiz:ıke- istediğini söylemiştir. Arkad&!Jınm faz 
relere girişeceği 15 gündür beklen- Belgrat, 31 (A.A.) - Geç:mlcrde la .ı:nrho, olduğunu gören Arif rakı ol. 
rnckle} eli. Son dakil.:ıda alınan lı:ı· 1 TUrldye<le yapılan teşrii lntihab:ıl halt ma1ığını soyleylnce IIUseyin tabanca 
lıeı l<'rc sure, Başvekil a.} ın ikisinde ı:ında. mUtalcalnr serdeden Snmopra. ı sını çekmiş, Arifin göğsUne dayamı:ı: 
Zasrebe hareket edecek lir. \ a gazetesi, ezc.ımle ŞÖ) le demektedir: tır. Arif arkada§ının kendisini vur 

iyi ın:ılum:ı t alan ınııhCcllere göre Pazar gUnkU intihabat, Türk mi le_ mıyaca1tmı zannetmişse de Hüse)1~ 
ll::ışvekil Znsrcııle 3-4 gün k:ılaı:ak- tinin Vtı onun en gen ş kUtıelcı ınln Kc. ta.bancasmı at~lemiş Arıt kanlar lçln. 
lır. Il:ış' ekil ile Ilın·all:ır lideri arn·: mal AtatUrl.Un miras bır .. lcınış oldu. de yere dU~mUş, biraz sonra da öl : 
.ındaki görüşmeler sonunda iyi hir ğu siyaseti ve ideolojiyi ne derecede İ ml\~tUr. Ceset dUn morga getırllmlş, 
ncticcl ~ varıl:ıcağı kıı,·vclle sö) len· te)it etmekte olduklanm göstermlı;tlr. 1 HU'!ryln yakalanmıştır. 

ıı•ckledır. Sı~ ~'il. ma.hfellerde Ö}len- j Bugün TUrldye, beynelmilel hayatın IV~ı Tl"H -\ N-.-,ı-·ı-,-. \-,1-·ı-H-l.-SU-
J ıwıe sure, lıukıımetlc lıır\lıll:ır nra· çok mUmtnz bir rUknUdilr ve ro!U her I' ı • .. ı ı ~ ı ı ı _ . .. ıııgıın soa .ı ı c n e· 
şııııJ:ı la cundcnlıerı ıhzart lı:ızı mu- kesin gözU önUnde ve çok mühimdir. 1 l beye; Grce 20.30 da 
ı.ıkerC'lcr y:ıpılıııış 'e bir anl:ışın:ı zc- rtoislcumhur lnönUnUn fırhasın•n '~ " l')fl'MA 
mı~i lı:ıı!.·Jnnınışlır: . böyle bir 1.arerl, devlet fikrinin bir J·ilı -;,ın rrıd)oları okuyucıı'ill Zekiye 
, Jıu sor_uşıne!er gız~ı tutulmuştur: rnuvaffakıyctl ' 'o Balkan Antantının !Jnmdaıı, Saz heyeti. ı:rhığrııl Sadi 
[,ırk:ıç gıı'inc. ~~~l:ır \'.ı~oslav de~lct~ f mUhlm bir rUknü ve dovlet°mlz.ln, mil Tek vc arlwdaşları. Gündii7.: ( lh lilal) 
bıı)ıık cleı,ıış11.lıl.J:r k.ıışısındu kain l lcUmlzl"l s:ıd·k blr do tu ola:ı yeniden) PiH$ 3 P.; Gece: (Şeri:ı l ç:ıs ı ) Yotlvil 
cak 'c çokınnlıerı lıeklcnen anl:ışnı:ı 

1 
hayata kaVU§muş TUrklycnln tn:ze bir J P.; (Se) Atjl;1 fle,·usü; :lliçe J>cnçcf 

nllı:ıyel yapılnc:ık tı r. kuvvet kazanmasr demekUr J Yaryete!li 

K asketli delikanlı bir milddet 1 nerek) Sen hususi polis hafi 
durakladıktan sonra: ğini yapıyorsun değil mi? 

- Sana bir şey söyliyeceğim, - Evet. 
dedi. Fakat kimseye söylemiyecek - Şimdi mühim bir zabıt 

sin. kasını ele alabilir misin 
- Söyle bakalım... Smokinli, - Vaziyete bağlı. 

fötr şapkalı adamı takibe kalkmak - Evet. Vaziyete bağlı ol 
tan §im Ji bir fayda elde edemiye- nu biliyorum ... Fakat dinle. 
ceğimiz anla§ôyor. Söyle. Hiç ol- hadiseyi etrafiyle anlatayım. 

mazsa seni 'Clinliycbm, geçen yedi sekiz ay içinde 

Delikanlı seri bir hareketle ba. mur isimli bir köylde otu 
şından kasket ini çıkardı. Saçı kı· dum. Gelecek ay yapılacak 
sa ke<&ilmiş, kumral ve karışıktı. deniz yarışlarında kullanılm 

Sakalı uzamıştı. Birkaç gündür u- zere yeni bir motor tecrübe 

yumamı~ ben zeyen bir hali vardı. meşgulüm. Oradayken bir 
Leroy'un gözlerinin içine baka· kızla işi ilerlettim. Komşular 
r ak : dan birinin kızı. ismi Luizdir. 

- B eni gözün ısırıyor mu'? di· iz Selbi ... Babasının ismi Ter 
y e sordu. Selbi'dir. Toptancı bir taci 

Ler oy bir m üddet aonra : Fakat ben kendilerini tanı 

- Evet, dedi. Tanıyorum. S en zaman işten el çekmişti. Kızın 
deniz motoru yarışlarında rekor hahları at üzerinde gezintiler 
kırmakla meşhur, sporcu Smitsin. parken görüyordum. Gayet g 
Solo S mit 1 ata biniyor, benim işimle de 

- Bravo Leroy l Çok iyi bildin. yakın surette alakadar oluyor 

Bu ak Jamki gazeteleri göı:ldün Nihayet kendisiyle anlaştık. 
m ü '? şanlanmış değildik. Fakat ... 

- Hayır. - Anlıyorum. 

Solo Smit birdenbire mühim bir Solo Smit, Lcroy'un hiç mii 
karar vermiJ b ir adam tavriyle lal çıkarmaksızın kendisini a 

doğrularak: masından memnundu. Sigara 

- Leroy 1 dedi. Sana b iltün es. dan bir iki nefes çekti: 
rarınu b ir iki kelime içinde açıve- - Lafı uzatmıyalım Ler 
reyim. Beni, bir cinayet suçundan Bundan iki gun evvel Luiz o 

arıyorlar. dan kayboldu. 
Odayı bir An için bir sessizlik - Kayıp mı oldu? 

kapladı. Sonra Leroy söze başla- - Evet. Beni görmeğc geld 

dı. Gayet ağır konuşuyordu: ti. At üzerindeydi. Bir müddet 

- Söylediğin , şayanı hayr e t bir raber konuştuk. Sonra aynlclı. 
havadistir ... Hakikaten cinayet iş· kat evine yalnız atı dönmüş. 
leldin mi? nim evimle kendi evi arasında 

- Hayır. İşlemedim. (Bir siga bolmuş. 

ra yaktı. Bir iki adım ile.riye doğ- - Hiç bir iz bulunamadı ını 
ru Y<iltüdü. Sgn r a hirdenbire ıdö.. (Devamı var 

Akıl hıfzıssıhhas cemiyeti 
toplantıda bazı Yapılan 

kararlar 

., 

verildi 
r 

Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası zuları dahilinde Prof. Fahretıl 
"Hygiene Mentale" Cemiyeti mer 

1 
Kerim Gökay ve Hüseyin Kctl 

kez heyeti Prof. Fahrettin !Kc. taraf mdan memleketinıizde 
rim Gökay'ın başkanlığında top. yal ve aile inkılabı ve aynca 

lanmış ve aşağıda yazılan mese. Fahrcttin Kerim ~rafından 1' 
leleri gözden geçirerek bazı ka- Iekctimizde Hygicne Mcntnlc 
rarlar vermiştir. psişiyatri sahasında. yapılan lı 

1 - Bir yıl zarfında memleket metler üzerinde rapor hazırı 
dahilinde ve dış memleketler masma karar Yerildi. 
kongrelerine iştirak suretile ya- 5 _ Geçen yıl zarfında menıJtl 
pılan ilmt mesai gözden geçiril · ketin iç ve dısmda akıl hıfzıss 
miştir. hası ürerindc Türk hekimliği ti 

2 - Yunanistanda b ir akıl hıf. rafından yapılan neşriyat sa)-1 
zıssıhhası cemiyeti tesisine ka • memleketimizin iftihar cdeceft: 
rar verildiğini ve Türkiye akıl derecede yükEek görüldü. Bu 
h f hh . . t' . . 1 _; 

ı zıss! . ası ce.m1~ c ının nızam- r a.da Cezayir, Münib, Roma, Z3l 
nan:e~ının yollanm~~ını,. memı:- : rcp kongrelerile Ankara Tıp kof 
kı:_tı.mı~e ~u mcVZ1! u~r.ın~e ~~1: grcsinde akıl hıfzıssıhhası öjcn 
mı ılmı munascbct tesısı dılegını mcvzulnn üzerinde mlitcaddit tf 
havi başkana gelen mektup okun.1 porlar intişar etm•';itir. rt 
du. Teşekkür yazılmasına, nizam •• 
name nes iyatmın gönderilmesi. 6 - Akıl hıfzıssıhha ı ccmı) :t 
ne kar /~·erildi ti Dr. Aliye Rızanın, ruh ha.stl 

3 
aM kt 

1 
·d H . • ,

1 
lıklnrından ileri gelen cUiiimle!l 

- e • ep er e ygıcne .i' en d k k 1 d , __ 1 h f tı 

tal k h k
• 

1
. •. e, cnç ız ar .a aıu ı zıssı 

e ve me tep c un ıgı mesc. 
leleri ürerinde Maarif şurasına hası, Dr. Zatinin r > uk mahkc 
arzedilmek için Maarif Vekaleti. m.:ıt'~i, Prof. F:ıhr u·,n Krriwf 
ne bir lfıyiha takdimi lüzumlu gö Turkıycde çocuk vt' a nl hıfzıs. 

·· ı .. t" sıhhası es-ıslnn, cscrlcrind"n bı 
ru mu§ ur. ı . • 

4 _ Bu yıl 4-6 haziranda ts. rcr nüsha halk~v~erinc dagıtma 
viçrenin Lugano ~ehrinde topla. ya karar Yermıştır. . 
nacak Vl ncı Avrupa milletleri) 7 - Muhtelif Halkcvlerinde , .. 
akıl hıfzıssıhhası kongresi riya. kıl hıfzıssıhhası esaslan Uzcri!l 
setinden gelen daYetiyc okundu. de konferans VC'rilmesine de a1" 
Mezkur kongreye müzakere mev- rıca karar '\•erilrniştir. 

Baş, Diş, Nezle, Gri?, Koma z tMJ 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! 1· 
.. ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. d 



iNHiSARLAR -UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mikdarı 

20 kalenı 
300 Kgr. 

18M3 
!i1 kaa.ls 14.426 1d.3 

ve klsa konçlu 840 çift 

:Muh. Bedeli ,% 7,5 Muva.k- Eksiltmenin 
kat Te. Şekli 

Lira Krş. Lira Krş. 
1258 10 94 35 Açık eksiltme 

345- 25 87 
" .. 

1426 74 107 " " 

3540 - 265 50 •• .. 

Saati 

14 
15 
15,30 

16 
çizme • . 

ıta _ Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cıns ve mikdan yazılı 4 kalem malzeme &lTı 
ksiltmeye konmuştur. . . .. . J • 

t- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatlerı hızaalrında goeterılmııs· 

ld fi _ Eksiltme 11--4-939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levamn ve. Mu· 

· J.t Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . w. • • DA' _ Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabılecegı gıbı yal-

rıılmuncsf de görllleblir. r _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mez.. 

aııomiııyono. zelmeleri. (2023) 
• • • 

Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminat 
Lira Kr. 

56 25 1 adet sif 
Haydarpaşa. 

2000 " 2 " 

Lira Kr. 
750.-

Eksiltme şekli 
Pazarlık 

Saati 
14 

1000 ,. 1 ,, si! 
ı lıtanbul 5000.- 375 - Açık eksiltme H.30 

r ' - Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarları yazılı basküller hizalarmda gösterilen usul. 
gil8a.tm alınacaktır. 
e ~ - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiularında gösterllmte • 
ot' 
. n - Eksiltme 4-4-939 tarihine rastlıyan salı günU Kaba taşta Levazım ve mübayaat eube. 

kl &lrm. komisyonunda yapılacaktır. 
l'\'' - Şartnameler her gUn sözü geçen §ubeden parasız olarak almabilir. 

uN - 5000 Kg. lık baskülün mUnakasasma iştirak ede~ekler 7 gUn evveline kadar fiatsı~ tek
atılni Tuz Fen §ubcsinc ve 1000, 2000 Kg. lık baskül münakasa sına iştirak edece~ler. d~ fıatsız 
rııllerinI lbir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklıflennın kabu. 

ınutaza.mmm vesi~a almaları lazımdır. . 
Jn - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaik ile birhkte yukarıda adı ge-

rkomfsyona. gelmeleri ilin olunur. (1704) 

* * * 
Cinai Miktan Muhammen B. % 7,5 te. Eksiltme 

lı1 Lira Kuruş Şekli 
,. Saati 

-· Lira Kuruş 
~ r Ytkaın& 'l?U\ ... il adet 1200.- 90.- Açık. 14 

fteiaa.tı mal.zeme.si 21 kalem 4775.- 358.12 " 
14,30 

ttç Etiket 31. 770 adet 572.- 42.90 " 
15,30 

1~ -_Deği§tirllen fa.rtnameai mucibince ve tıeralti l!labtka dairesinde (1) adet bulaşık yıkama 
J.nesile YtJkarrda cins ve miktarı yazılı (2) kalem malı.eme hizalE\nn9,a gösterilen ~llerle 
tmeye konpıuştur. 
n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminltıailr w dkifntme saatleri hlzal~da gösteril. 
:tr. 
lII - Eksiltme ıs- { 939 sair gilnU Kabatqt.a Levazım ve .MUbayaat 1Ubesfndekf alım ko.. 

'
0 nunda yapılacaktır. · . .. . . 
IV - Şartname ve listeler her gün sözU geçen şubeden almabılecegı gıbl etiket JlıUmuneleri 
rörilıebilir. 
V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde kanuni vesaik ile birlikte mez.. 

kotnısyona gelmeleri ilan olunur. (2166) 
*** { 

Muhammen B. .% 7,5 temlnatr 
Lira Krş. Lira. IK J'I. 

534.42 40.08 

Mik. 

- 13 kalem 

2 1096.70 82.25 
" 

?S 595.- «.62 .. 
75 metre 118.87 8.91 

2 adet 3 4800.- 360.-

tonluk 
~1adet5,5 - 4000.- 300.-

6 tonluk 
1adet2 3100.- 233.-

tonluk 

Elaılltme 

Şekli 

Açık ebiltme 

" .. 
,, .. 

Pazarlık 
Açık eksiltme 

,. •• 

•• H 

Saati 

H 

· 14.30 

H.45 
15 
15.30 

15.45 

16.30 

k d tns ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hfzalarmda 
ı _ şartnameleri mucibince yu an a c 
r·ı ıterle satın alm.a.caktrr. 1 en usu bed 

11 
• vak.kat teminatları, eksiltme saatleri hi:r.a.Iarmda gösteril • 

lI - Muhammen e erı, mu 

!lir. gU .. Kaba taşta Levazım şu besin deki alım komisyonunda yapıla. 
lI - Eksiltme 21-4-939 cuma nu 

t 
ır. . h gün 9ÖZÜ geçen §ubeden alı na bileceği gibi kapalı satı~ kam. 
IV _ şartname ve Jısteler er 

! b'l" ıu Planı da görüle ı ır. .. 
. . k k myon eksiltmesine ~tirak etmek isteyenlerin katalog. 

V - Yavşan Tuzlası ıç_ın alm~ca. t a österir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fen. 
~le karöseri şekli de dahıli t~ı~~ ~?1 gkadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri lbımdır 
~~klif'lerinl ihale günilnden 5 ~ 0"".e ın;. 1 n gün ve sa,a.tlerdo % 7,5 güeVI1ı1Jle paralariyle mez 

\7I - l.steklilerin eksiltme içın tayın e 1 c 
• komisyona gelmeleri. (2172) 

*** 
Muhammen 8. Muv~kat T. . Eksiltme 

Miktarı Cif Türk Li. Türk ltrası Şeklı tarihi Saati 

755 56.63 Açık 24/4/39 14 
tap& 10.000 paket 

1572 117.90 •• " " 
14,15 

lam va.ğlt tapa 5.000 •• 83 6.23 14,30 
" " " b<=' ~ kovanı 25 ,, 

1940.70 kapalı -· 15 
yalı. ~ek ka.psUlil 400.000 Xutu 25.876 .. " 

20.000 6.313 473.48 " •' .. 15,30 
'A. van kapsUlU " 716.33 1 16 

20.000 9.351 " 
,, .. 

ıalı kapsül " 273.75 Açık 25/4/39 14: 
5()0.000 adet 3.650 

• amft ., No. 6 8.550 641.25 kapalı 14,30 
1.000.000 

.. " h 
" 8 " 4222.50 15 

" 56.300 ,. " 
,, 

rkt.t-ik " 8 
ı.soo.ooo .. .. 

'11 ~ek- 950 71.25 açık ., " 
15,30 

tur. No. 81 10.000 ,, 
~ •v• fi§engi 

) 
16 

6.571 492.83 .. .. 
uh~llf dnaJ 200.000 

.. 
"" • 

~~ 
I Uf1"ed t list.ıesi ve ntımuneleri muclbhıce yukanda yazılı a.v malaemesi ve 

- Şartname, m a 
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FOSFARSOL 

~\ 

Umum doktorların müıtcfik:ın 
takdir Te milyonl:ırcı vat:ındaşa ili· 
matla tavsiye ettikleri en miıkcmmtl 
l.ılr kuvvet şurubudur. Daima kııın 
ta:ı:cleyip çoğaltır. '.l'ııtlı lıir iştih:ı tc· 
min eder. Her ı:ıman gençlik, din~·· 
ilk verir, ıekl ve hafız.a kııdrctinl 
l üksellir. Sinirleri, adaleleri lmn·et
lendlrt'rek, u~ kusıııluk, lı:ıl~izlik. rc
na düsüncelerl gidt'rir, '[icut m:ıkı
ncsine. l!ızım olan bütiin enerji TC 

kabillyeli vererek daima aıim, inıdr, 
neş'e sahibi eder. Mide, b:ırs:ık tem· 
hcllı~indcıı ileri selen muannit inl,;ı· 
h:ızln nln, hcl f:C\ şekl illi \'C ademi ık
licl:ı rıla ş:ı) :ını h:ı) ret fa) dalar le-
ının eder. 

FOSF ARSOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

başltca hassa 
De\·anılı bir surette kan, kun et, 
iştlhn ynratınıısı Te ilk k4,11anan· 
larda bile mucize gibi tesiri der
hal g6stcrme.ddir. Tifo, Griıt, 
Zalilrrcc, Sıtm:ı TC umum k:ın· 
sız.lıkla neticelenen tehlikeli h:ı'\
talıJ.:l:ırın nck:ıhnt dc,·relcrinde 

en milkcmmcl bir derman şurubudur. Sılılıat Yek:1letinin resmi mils:ındcsinl h:ıizdir. 

llin 
Sahibi olduğum 3111 numaralı yilk 

aralıa~ı pll\knını zayi eltim. Yenisini 
çıknracıı#ımdan eskisinin hiikrnl\ ol-

ın:ıdığı ilAn olunur. - J.'alih Çıral•

haırı:a malıallesi Kılçık sokak ııuma· 
ra 4 de Jlustafa oğlu llayrl. (28753) 

1 Yatak, yemek ..e çalıtma o

dalariyle salon taknnları vel

haıd her nevi mobilyalar; 

BAKER .(eıki HAYDEN) 

maiazalannda le~İr edil

mekte ve heryerd~n ucuz fi

at ve müıaid ıartlarla aatıl

maktadlt'. 

BORSA 
- Ankara 31-3-939 -

Hizalarında yıldız işareıı •l•n
lar, üzerinde muamele g6renler
dir. Rnknml:ır s:ı:ıt 12 de kııp:ınış 
satış ri):ıllarıdır. 

ÇEKLER--
Londra 
NeT)ork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brilkscl 
Atlna 
Sof ya 
p .... 
Madrid 
Var,ova 
Budapeşte 

Bilkre_, 
Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 

5.93 
12G.6750 

3.3550 
6.6625 

28.3975 
67.2325 
f>0.815 
21.3125 

1.0825 
1.56 

Tescil edilmemiş 
• 14.12 
• 23.9025 
: 24.9675 

0.90:>0 
2.9075 

34.62 
30.56 
23.9075 Moskova 

I..tikrazlar 
Ergani 
Sivu - Erzurum 111 

TUrk borcu I peşin 

20.-

..,._ ... . --- .. . 

YENi ÇIKTI 1 
Fikir ve sanat 
meseleleri 

YAZAN: 
1 SADRI ERTEM 

HER HO.A.NEDE BUJ.U~'"UR. 

ÇünkG ·As~fR1N .. seftefer·, 
denberı her türlü soO~kal· 

gtnltlclar•"a ve-t aonlara"' kafl' 
• tesiri"' şaşmaz bir ... ilaç oldu O unu 

lsbaf ~etmtştir. 

A 5rp I R 1 N rn~resrrrndefl 
emin '"Öt~nJü!!era ffi, ~mırkı.;. 

• sına.,. dikkı) f edlnlZ: ' 

P.T.T. U.Müdürlü~ünden: 
Halk tipi telsiz alıcıları için t.ekllf ve ııUmune vermek mtid.. 

deti Nisanın sonuna kadar uzatılmıetır. (1887). 

inhisarlar· U. Müdürlüğünden : 
l - lda.remiz.in Cibali fabrlkuı Garajı ön,llııdeki nhtmı talı. 

kim:ıtı i§i prtııame ve plinı mucibince pazarlık usulfyle eblltme. 
ye konmuştur. 

lJ - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 31',80 
liradır. 

ııı - Pazarlık 6-IV~39 pereembe gllııll u.at 1' de Kaba· 
tqda levazım ve MUbayaat tubesl mlldtlrleytlndekl alım kcımfm. 
yonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname ve ptanla.r her gQn 25 kurut bedel mutlıbl. 
linde yukarıda sözU geçen vubeden almablllr. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve uatte " 
7.5 güvenme pa.ralarlyle mu.kQr komlııyona gelmeleri. (3002) 

mevaddı infillkiye ekalltmeye konmu3tur. 
n - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akç&lan, ihale ~kll tarih ve aaati hfa. 

larında gösterilmiştir. 

ID - Eksiltme Kabat~ levazım ve mUbayaat 1Ubeeindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır . 

IV - Dolına tüfek kapsUlleri şartnamesi (149) kunı3 ve 8 No. lı elektrikli kapsül ~ 
si (282) kurut bedel muka.bllhıde ve diğerlerine alt eartnameler parasız olarak her gl1n adi aıe
çcn şubeden ve İzmir, Ankara bqmUdUrlllklerinden almabUir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı f!at teklif mektuplarım her birerlerin.l üailtme 
saatinden birer saat evveline bdar aha ...., M ~ -.kbas mabhlllnc!e wrme. 
lerl lhnndır. · • 

VI - İsteklilerin teminat akçeleri ve kanun! vesikalarile birlikte alım komisyonuna gelmeleri 
illn olunur. (2167) 
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Hem gripe, nez/ege tutulmaktan korur, hem de 
gripi, nezleg! ve bütün ağrıları en kısa bir 
zamanda geçirir. Bir defa (NE OKUR I N) 

alanlar ondan ayrılamazlar. 
Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

Akhisar Belediyesinden: Makastar Selami 
Belediyemiz Elektrik fabrikasr elektrik ve idare §efliği mün. 

haldir. Taliplerin 20 Nisana kadar evrakile birlikte tekliflerini be. 
lediyemize bildirmeleri. (2062) 

Jnhçcknpıda HASA:-\ deposu ü~tün<lcki ynnnn ter:ı:ilhanesini OROZ

DIBAK karşısında gözlükçü Artı.ır:ranın üzerindeki AS:'ıfA KATA nıık· 

letmı, ol<lultıınu sayın müşterilerine arıeder. 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz Rdaresıne müracaat ........................................... 
. ı /il 

SAHİBİ : ASI~ US 

ııııııııııı_ 

, 

.. ' 
, .. : ... ~. i. . 1. • 

~ :· . ..... . : ;.:' . ·.\.. :_·. ·~ . ' 
! : 
ı, 

Ne~riyal Müdürü: U. Alım el Scvengll .$asıldığı yer: \? Al\lT Matbaası 
I 

doöru atılacak 

ADIM 

Bunıtuklar 
izale e·hlebilir. 
Viyana Ünive"iteainden lıir Profuör-' 
Biocel - Tabir ettikleri Gençlitin n· 
:ıip bir UDl'llrunu keşfetmi,tir. Bu 
cevher halihaıırda penbe renkteki To· 
kalon Kremi terkibinde mevcuttur. 
Cildin bu yeıine unsurunu ak..,mları 

yatmaıdan evwel tatbik ediniı 
Iİı uyurken, o ; cildiniıi 

buler •• rnc;!eştinr. 

ıe, nermin ve 
kadife ıibi yumı:pit ve siyall nokta• 
lard111 kurtarmak için her aabah be· 

yu Rnlcdelıi Tokalon 

s~mere.si 
rayet emin ve 
memnuniyet bab~ır. 
40 ya~larında görünebilirler. Yaşın 
itlerini gidirerek bir Genç kııım rü· 
uf cildini ikame eder. Cildin uaeuru 
olan Tokalon kreminin semere.si ta· 
yanı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
paruını gen alabilirler, 

il Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bay 
çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 

j tehlikeye koyarsınız. 

Allabın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

A ZLU UNLAR 

Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yedirini 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yed irini 

1•~.,,,. D 
İlkbahar ve yaz mevsimleri münasebetiyle 

mızda teıhir ettiğimiz SON MODA ve ZENGİN 
mizi görmek için 

salonları

çeşitleri-

Büyük Elbise Ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatiniı 

icabıdır: 

K D 1 N l R A ~~~. ~~~~ES~~~~T~~ 
1PEKLI MUŞAMBALAR. 

E v la a Her nevi KOSTUM 
PARDES'ULER 

. Hususi Dairemizde her cinsten en iyi YERLİ ve lNGtLtZ 

kumaşlal':lan ISMARLAMA kostüm ve pardesüler. 

Teşhir ettiğimiz mallar A ı T L 
ıf!I rekabet kabul etmez. il muamelemiz her yerden elverişlidir. 
1 Galata.da büyük elbise ticarethanesi 

direktörlüğü · 

l.iıııı•-·-•l.lllı'll ıı ~ 

Yaz Tarifesi 
1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunaca'.tır 

Postalar eskisi gibi 1stanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe gün 
leri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Sah günü kalkan P o:;ta· 
lar gidişte Zonguldağa uğramıyacak buna mukabil Perşembe 
günü kalkan Postalar uğrayacaklardır. 

2 - Dönüş seferlerinde postalar son iskelelerinden Kr~ ta· 
rifesin.deki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
tekmil dönüş seferlerinde iskeleler.den bu suretle bir gün evvel 

1 kalkmı~ olacaklardır. 
Bartın .hattı birinci postası 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hattı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri 1~ dC 
kalkacak ve Cuma günü saat 10 da lstanbula döneceklerdir. 


