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Benim Hoca Olduğuma 

Vali Doktor 
Lütfi Kırdar 
İyileşti 

On beş gündenberi hasta olan 
vali ve belediye reisi Doktor Lütfi 
Kırdar tamamen iyileşmiştir. - . -

lyıce lnanmıştı Doktorlar kendisinin vazifesi ba· 
şına gelmesine müsaade ettiklerin
den bugün Vilayet ve Belediyeye 
gelerek çalışacaktır. "Nurua;'nım Hocam. Şu Nargile 

Çeken Zabitin Karşısında Oturan 
Yüzbaşıyı Tanıyor musunuz? 

Vali ve belediye reisi dün yt1ni 
sene bütçesi üzerinde tetkıkler yap
mak maksadiyle belediyeden vali 
konağına davet ettiği Belediye reisi 
muavini Rifat Yenal, belediye mu-

---c:::ı- c:c=.=---- hasebecisi Mümtaz Ye rnüvazene mü
diirlerinden müteşekkil heyeti kabul 
etmiştir. Liıtfi Kırdar heyetle be
raber yeni sene bütçesi üzerinde son 
tetkiklerini yapmış ve bütçe hazır

lıklarını tamamlamıştır. 

Emsali gibi, bU da 
yağlı bir kuyruk ele geçirmek için 
Hürriyet ve ttilaf fırkasına geçmiş, 
1stanbulun işgalinden sonra da, bi. 
raz dünyalık edinmek fıkrile düş
man hizmetine girmişli. Sait Molla. 
nm kurduğu yuvanın zehirli yılan
larındandı. 

Yüzbaşı Ahmet efendınin gös
terdiği gün bir bahane bulup bu a
dam ile ahbap olmuştum. 

Hoca kıyafetime, Anadolu aley
hinde döktüğüm dillere pek çabuk 
inanıveren bu rezil hemen o gün 
soysuzluğunu, slidü bozukluğunu 
göstermişti. Kıyafetime baktp ta 
beni bir Riz~li medrese talebesi san
mıştı. Şeyhülislamlık dairesinde ka
tiplik gibi yağlı lokmalar vadile be
ni şerrine 8.let gibi kullanmağa kal
kışmıştı ve tabiidir ki, ben de kan· 
mış, bu vaitlere inanmış gibi görür.
müştüm. Bana, Anadoluda uyanaıı 
milli fikir ve cereyanların şer'i ah
kamlara uygunsuzluğtmdan ve bil
hnssa halife ve padişaha karşı isya:.ı 
ve itaatsizlik sayılacağından bahse. 
diyor, hocalığımı ileri sürüyor, ak
lınca dilimin bağım çözmek, beni ha. 
!iyeliğe sürüklemek istiyordu. Yü
zünü güldi.irmüştüm bu ahmakrn 
daha o gün. 

Ertesi gün de Ayasofya camisi 
avlusundaki kahvede birleşmiştik. 
Başbaşa vermiş, milliciliği didikli. 
yor, millicileri çekiştiriyorduk. O 
sırada yUzbqı Ahmet efendi de, her 
günkü gibi gelmiş, bir kenaı-da nar· 
gile çeken Ayasofyayı muhafazaya 
memur olup barakalarda bulunan 
tabur zabitlerinden bir zatm yanına 
oturmuştu. Göriişüyor, gülüşüyor· 

lardı. Nazif dostumun ak gözleri di
kilmiş \'C takılmı§tı bu ak yüzlüle
re. Kırpmadan onlara bakıyor, ke
mik görmüş köpek gibi, arasıra, yut 
kunuyordu. Nihayet kopası b~m\ 
~evirdi bana. Hırs fışkıran gözleri
nin hışımlı bakııtını gözlerimin ic;me 
soktu. Soludu, soludu ve: 

- Nunıaynim hocam. dedi. Şu 
nargile 9eken zabitin karşısındaki 
yüzbaşıyı tanır mısın? .. 

Farkedememiş gibi davrandım . 
Diğer tarafta oturan bir zabit erv
puna doğru bakarak sordum: 

- Hangi yüzbaşı? .. 
Muhatabım anlayışsızlığıma b&.· 

yağı titizlenmişti. Birden dudağını 
ısırdı ve ayağını yere vurdu. Başım 
bana doğru uzatarak hafif bir sesie: 

- O tarafa ne bakıyorsun be a
zizim. Solumuzda nargile içen zabi
tin karşısında işte. Arkasında da 
bir nefer kaputu var. Hila göl'eme
din mi? .. 

Yüzbaşı Ahmet efendiye doğru 
alnımı kırıştırarak bir baktım. Ço!:. 
ciddi bir tavırla: 

- Ha evet, evet. dedim. Heı· z,ı
man oturur burada. Arkndaşları 
erkanıharp diye çağmrlar onu. ~a. 
kacının biridir. 
~ Görüşür müsün? .. 

eda ile dört elif uzunluğunda, bir 
Yaaaaa çektikten sonra, tecvit üze
re kelimelerin ayııılarını çatlatan1k. 

- Lanet bu laine de. 
Dedim. Ardından birkaç neuzu. 

billah ve bir iki d~ tövbe estağfurul. 
lah savurdum. Nazif efendiyi kur
duğu ağa sokmuştum artık. Adab 
ve usulile cüppemin yakasını ısır

mak gibi hareketlerimle de ağı ba· 
şına dolamıştım. Açılmıştı sır küpü· 
nün ağzı. İskemlesini , kalkmacl:"u! 
iki elile sürüyerek, bana doğru biraz r 
daha ilerledi. Enfiyeli burnunu ağzı- 1 
ma sokacak gibi alnını alnıma değ-

1 dirdi. Gözlerinin içi gülüyor, Ya
nakları seyiriyordıı o aralık. Kolu
nu boynuma doladı ve: 

- Cenabıhak, dt!tll. ~ksik etme· 
sin başımtzdan sizin gibileri. Şimdi 
anladım yüreğinin temizliğini ho
cam. Fakat, yalnız dua ile olmaz bu 
iş. Biraz da gayret göstermeli, elbir
liği ile çalışıp bunların şerrinden 

kurtarmalı milleti ve memll'keti. 
Beklediği cevabı vermekte gecik

medim. Yaltaklanmaktan <;t>kime· 

Bütçe bugünlerde daimi enetim·? 
ne sevkolunacaktır. 

-----
Mil1i emlakin vaziyeti 

1.stanbul vilayetine Maliye Ve-
kaletinden yapılan bir tamime göre, 
şehir ve kasabalarda belediye hudut 
ları içindeki arsalarından maada 
milli toprakların müzayedeye konul 
ması doğru değildir. 

Bu topraklar Sıhhat Vekaletin
den vilayetlere gönderilen eski bfr 
tamimle vilayetler iskan dairelerin . 
ce muhacirlere ve yerli çiftçilere 
ve badema muhacir iskan edilmiyec~ 
ği cihetle vilayetıerdeki muhtacı 
muavenet çiftçilere tevzi olunması 
lazım gelmektedir. 

BEt..EDtYEDE : 

medi. . Belediye muavini hasta 
Her cıhetçe hos davrandım, oksa- . 

dım ve nihayet ~hrini kusturd~m 1 Bele~ıy~ reis muavini Lutfi Ak-

b k .. 1 B .. b Ah t ı soy hafıf hır hastalık geçirdiğinden u or yı anın. ana yuz aşı me d.. . . . . . 
f ..:l: • tak" t . k ,.J 1 un 'azıfesıne gelememıştır. e enuıyı ıp e mcyı, ar auas arını wwwwww~ 

\•e yaptığı işleri öğrenmeyi, suç üs. MAHKEMELERDE : 
tünde tutturmayı teklif ediyor, düş
manlardan alınacak liraları, Sait 
Molladan cekilecek paraları ileri sil. 
rerek tamaımı gıcıklamağıı uğraşı. 
yordu. Uzun boylu nazlanarak çok 
Uzmedim bu soysuzu. O gün anlaş
mış, kırk yıllık dostlar gibi, öpüşe
rek ve koklaşarak ayrılmıştık. 

Hasan ecza deposu 
tahkikah 

Bahçekapı Hasan ecza deposn 
yang~nı tahkikatına ehemmiyet}!' 
devam olunmaktadır. Vaziyet eski 
şeklini muhafaza etmektedir. Dün 
de yazdığımız gibi molozlar kaldı
rılmadan keşif yaptlaıruyacaktır. 
Yangın yerinde hala duman c;ıkmak 
tadır. Molozların kaJdınlmasına 

kırmaktadırlar. 

Hayli biçimsiz bulduğum bu 
vaziyet hakkında alakadar ma
kamların nazar dikkatini çek<•ce
ğini düşünerek btı yazımın neşri

ni dilerim. 

M. Hulu.:!....I 

Deniz Bankdan \ 
Acıkda Kalan ı 

9 

Memurlar 
Kadrolar münasebetiyle geçen! 

ay içinde Deniz Banktan çıkarıla•• 1 

memurlardan 20 sinin Sümer \"e, r::li 
Banktaki münhallere tayini için rrıii ! 

1 
racaat edlimiştir. Faka! iki banka ' 

dan gelen cevaplarda kadrolarınd<ı. 1 
şimdilik hiç bir münhal mevcut ol· r 
madığı, fakat yer açıldığı takdird~ 
tercihan bu memurlarm alınacakla· 

rı bildirilmiştir. Buna nazaran De

niz Banktan çıkarılan memurların 

bugiinkii müşkiil vaziyetleri bir 
müddet için daha uzıyacaktır. / 

OekUdar adliye blnası 
20.000 lira sarfiyle Osküdarda 

O gece, Arasta mahaJJesinde O· 

turduğum eve gelen Ahmet efendı 
ile başbaşa görüşüyor, tatlı fışırtı

larla beyaz dumanlar fışkıran sema
verin karşısında çaylarımızı içiyor· 
du.k. Bu soysuz serseriye verilecek 
cezayı günile, şeklile kararlaştırm.ış. 
tık. Temi~ yürekli yüzbaşı bu salta~ 
başı.n çoluk ve çocuğuna acımı§, yok 
edilmesi teklifine hi<; yanaşmamıştı. 
Yalmz şiddetli bir tazyik ve tehdit 
ile peşinden uzaklaştınlmas.ında ıs . 
rar etmişti. Hatti, arzwıwıa aykırı 
bir harekette bulunmamaklığlm için 
yanıma bir de nefer katacağını söy
lemişti. 

yarın başlanması muhtemeldir. yapılacak modem adliye binasınuı 

tki gün sonra, Nazif beyi Aya
sofyadaki kahvede, beni sabırsızlık
la bekler buldum. Daha uzaktan ha
limden, tavrımdan bir mana <:ıkar
mağa uğraşır gibi, dikkatle benı sü. 
züyor, kaşını, gözünü oynatarak gil
lümsüyordu. Yanına otururken eli. 
me saı1ldı ve: 

- inşallah hocam. dedi. Hayır-Iı 
haberlerle geldin. 

İnandırıcı bir ta vır ve eda ile: 
- Hem rle. dedim. Bilsen ne ha. 

yırlı ha herler. 

Bir hırsız tı lr ay inşaatına sliratle devam olunmakta 
hapla yatacak dır. tn~t nisanda tamamlanacak 

Hüsamettin isminde bir adam tır. 
dün A vraın namında bir mağaza sa vvvvJVvv'V'V'V'.~Ar-""~vvvv""""'-v 
hibine ait züccaciye eşyası nakleden HALKEVLEBINDE: 
bir kamyondan bir paket çalmış vo 
kaçarken Osman tarafından göriiL 
müştür. 

Husamettinin peşine diist>u Os. 
man hır~ızın ölüm tehditlerine ku 
lak asmamıştır. 

Kurtuluş çaresi olmadığını an
lıyan hırsız paketi yere atarak kae
mıya devam etmişse de yoldan gP.
çenler tarafından yakalanmıştır. 

Dün duruşması yapılan Hüsamet 
tinin suçu sabit görülerek bir w 
yirmi gün hapsine karar verilmişti;·. -·- -Uzunköprif de trenler 

fazla beklemiyecek 

Konfer•n• 
Be~~ğlu Halke,·inden: 

ı - 23-3-939 perşerme günü sa-

at 18,:10 da evimizin Tepebaşmdaki 
merkez binasında profesör Bay Hil-

mi Ziya tarafından "Gazali,, mevzıı 

zunda mühim bir konferans verile. 

cektir. 
2 - Konferanstan sonra evimiz 

triyosu tarafından konser verile. 

cektir. 
3 - Herkes gelebilir. 

VVVVVVV'/V'"V'-~ 

KUÇUK HABERLER : 

* Beynğlu Kaclaoıtro müdürü 

Rifat İ-ıtanhnl tapu ,;icil mlicli.irlü~I 

ğii kontrol memurluğuna, kontrol 

memnnı Nevzad da Beyoğlu Ka • 

dastro mürlürlii~Uııe tayin edilmi:-:

ler<lir. 

2?. MART 1939 

Bir Eroin 
Satıcısı 
Yakalandı 

Bohemya ve Mora.vyanın 
Almanyaya geçmesinin 
dogurduğu sevkUlceyşl 
ve lktısadt neticeler 

Yeııi§ebirde oturan sabıkalılar~ 

dan Mtikerremin evinde eroin sattı

ğı haber alınmıştır. Memurlar tar& 

fmdan yapılan baskmda Mükerrem 
21 paket eroinle yakalanmıştır. 

Ç ekoslovak clc\'lefüıi te.:;kil cdt!n 
topralr.Ia.rın Almanyaya geç. 

, .. .:sile, BerJln her hangi bir Anuı>ı~ 
ilıtil~.fınd-a. mühim bazı se\·kulceyşi 

Basıldığını a.nlıyan Mükerrem 
elindeki 21 paket eroini atı;ışe atmak 

istemiş fakat muvaffak olamanuş
tır. 

Uükerremin eyinde yapılan araş 

tırmada Mehmet, Nedime ve Araki 

isminde Uç eroinman da yakalan
mıştır. 

Mükerrem verdiğı ifadede e-

roini Gürcü Yu,.uftan aldığını göy-

1 }emiştir. Bunun iizerine Yusuf ta 

yakalanarak hakiarmda takibata 1 
başlanmıştır. 

DEN1:'4LERDE : 

K up nıümessi lerile 
müzakerelere yeniden 

başlandı 
Etrüsk vapurunda. ewelki gün 

Alınan teknisyenleriyle DclliZ Bank 
fen heyeti tarafından yapılan tecrü
beleri miiteakip Alman mütehassıs
ları raporlarını Krup ve Ranbank

1 

mümessilelcrine vermişlerdir. 

Alınanlardan alınacak olan ta:;ı;-

minat Ye vapurlarda yapılacak ta
dilatlar bu raporlardaki esaslar ü. I 
zerine göriişüleceğindcn bir müddet 
tenbeı·i Alm:m fen heyetiyle inkıtaa 
uğrı~ ar. müzakerelere dün yeniden 
bı:ıı-:lanmıştır. 

Atatürk köprUsünUn 
zlnclrlerl 

Atatürk köprüsünün her iki 
tarafındaki demir ve zincirleri deni
ze atılarak yerleri tcsbit edilmiştir. 

Bu zincirlerin çapalan köpriinün , 
her iki cihetinde de yüzer metre mc 1 

~af ede ve köprüye amut bir \'azi- j 
yette konulmuşlardır. 

Azapkapıdan Unkepanına ka-' 
dar olan mesafe dahilinde ufak bü-
yük hi<: bir merakibiıı demirlememc 
si ve meralnbin bunu nazan itiba-· 
ra alarak 150 metre uzaklıkta de-
mir leme!"i ve suların cereyanına na 
zaran tarama keyfiyetinin de naza- 1 
rı dikkate alınarak köprünün zincir 1 

lerine takılmıyarak hasar yapılma- j 
ması hususuna dikkat edilmesi De· j 
niz ticaret müdürliiğü tarafından 
bilcümle merakibe tamim edilmis-1 
tir. · 1 

Alman tUWncUlerl mal 
alıyDt'lor 

Her sene memleketimizden kül. ı 
liyetli miktarda tiitiin almakta olan 1 

Almanyanın tanınmış firmalarından 

:Reumor grupu mürnessilleeriyle bu 
gün müzakerelere başlanmıştır. Y:• .. 
pılan göri.işmelerden sonra gerek 
tüccarlarımızı ve gerek tütün limi
ted şirketini memnun edecek tarzrla 
938 senesi stoklarından Almanlar~ 
mühim miktarda tütün satılmış vP 

39 senesi mahsulatından da ı:;ipariş
Jer alınmıştır. 

Ege ve Marmara 
denizinde fırtına 

Anknra rasat istasyonundan De. 
niz ticaret müdlirliiğüne biidirildi • 
ğine göre bugün Marmara ve Eg3 : 

denizinde lodos fntınası çıkmak ilı
timali mevcuttur. Herhangi bir ka

:ı;~ya mey~a~ "'.:~i-~memesi işin deniz 1 
tıcar~t m udurlugu vaziyeti alaka. 
darlara tebliğ etmiştir. 

noktalar elde etmiştir. 
l\loravya \'e Bohemyanın işgali 

ye Slo\'a.k devletinin hakimiyeti ut 
tına girmesile Almanya, Polooya~·a 

ka~ı müdafaası ~ayet kolay bir hu
duda malik oluyor ve ihtilaf \'illitt· 

unda. bu huduttan endişeye düşmi· 
yeook bir ya.ziyete sahip bulunu) or. 
Bu suretle tahakkul' eden neticeniu 
doğuracağı siyasi \'C psikolojik malt. 
zurlarırun karşıJamıcağı düşünül

maktadır. 

Ayrıca, Bohcmya ,.e ~lonwya
mn ilhakı Almanyanın sevlmlcey~i 
hududunu beş yiiz liilometre kısalt
malı:t.dır. Yiyana tahkiminden sonra. 
bu iki mıntaka 49.362 kilometre ınu
rabhaına mukabil 6.800.000 nü(w;u 
ilıtirn <•tnwkte idi. Diğ<>r taraftan 
Prag garhında Beratın l1emir ma-
tl••ıılerinde senevi :mo.ooo ton demir 
ce' berinin btihsal edildiği, Kladno 
ile l\fora.v ka - Jstrava kömür ma
llt>nlerinin sf'nedc 10-12 mil~ on ton 
maden könıür\( ~ıkardığı ilii.\·e edil
mektedir. Bıımlaıi maada senede 
100 hin ton gümiiş 'e kurşun cev
heri de elde ediJ<liği unutalmamalı
"e orman cihetinden bakıldığı za. 
man da bu iki ~eni vilayetin muaz. 
zam bir sen-ete mnlikiyeti hatırdan 
çıkarılmalıdır. 

Burada nazarda tutulacak şey, 
lıcmen hiitiln Çt>k flmlüstrisiniıı, me. 
sefa lrnııdurn, cam, makine \'eya. si
lôh endüıdri~inin ihracatı i(in ~alış· 
m:ı.run zanıretidir. Bu yerleri ilhak-
tan sonra BerUn ihracat lüzumunu 
ı;irlılet.Je hisNeclecektir. Ayrıca. yeni 
topra.klarc.'8.ki nüfm; kea.sfeti kJlo. 
metre mur.ıbbaıııa 138 ki~i isabet 
ettirdiğinden, bu keyfiyet Alman 11· 

rnmni nüfus kesafeti ti7.erine t.esiri
ni gösterecek, ham ve gıda madde-
leri sahasındaki noksanları t~~it ~
Hreceldir. Nefü~edt-, Çek t.oprakları
uın ilhakı, Berlin için, ilk maddelPr 
,.e gıda maddeleri elde etmek i.,;in 
ihraç zarur(•tioi mrydana .kQyacak
tır. 

Bu iı;tikamt>tte, ;\eni \·aziyet, Al· 
nıaııla.rm eski Çt'koıdonal<yatyı bir 
transit mmt.akası olarak kullanmak 
arzulannıo de tahakkuk halbıe ge-
IN-eğini giistermekt.edir. Filhakikıt, 

ilhaktan evvel müteaddit pli.n \"e 
kat'i formüller ileri sürölmiijtö. 

Plaularda bqlıca Braslav ile Vi· 
yanayı Bno'dan ıe~rek, bathya
<~k bir otostrad ile Oder nehri ile 
Tmıa.yı hi~tiJ'ecek bir kanal me\·· 
zuu bahs idL Bugün 1940 da blt'ebi· 
14-cek olan yol, Almanyuua diğer 
yellarlle birleşerek mühim bir IDÜ. 

nakalfo ~hekeııai \'ÜcudP. getlrettktir. 
Od~r'i Tunaya birlC"ştire<'ek ka. 

nala gelince', bu proje, yeni hldlsc
lere tEkaddüm erlı>r, 1932 den itiba· 
ren Almanya, hu kanalın, büyük 
heynelmilel işlerden addile, milletler 
eemiyf"tinrfl inşa edllmeslne gayret 
sarfPtml!;ti. Fakat bunda mu\·affak 
olamadığı gibi, Ceneneden c;:eldlme
silP de nıiisbet hir neticeye ,·arıla. 
mamıştı. Bu sırada ffitler Alnıan
~·ası haşka ufaklarda dolaşmağa 

ha~lamu;fı. Yukarı Silezyanın kö
mürlerini nakil hususunda Adolf 
Hitln kanalı Odf'r U.zerindcn ~lzil
mişti. Ru sun'i sn yolunun ehemmi-
Jeti. !;İmalt' dojtru Silf"zya maden 
kömürlerinin aktarılmasına amil ol. 
muşhır. J<~akat <'enuba doğru aktar
ma, Odf"ri '.l'unaya hağlamadık<:a 
tahakkn1< saha~nna giremezdi. -

- Hayır. Yalnız isminin Ahmf't 
olduğunu bilirim. Şahsını da tam
rım. 

Muh;ıtabım baştan ayağı kulak 
kesilmİ.§ beni dinliyordu. Söze, taliin 
bağı~ladığı hayırlı ve yerinde bir te· 
sadi.üün yardımile Ahmet efendiye 
nasıl sokulduğumun hikayesile baş
ladım. J<,;vire çevire, döndüre dolaş
tıra maksada girdim ve nihayet: 

Uzun köprüde şimdiye kadar 
polis ve gümrük muayeneleri icin 
konvansiyonel trenleri iki saat bi!' 
miiddet beklemekteydileı·. Gümrük 
ler idaresi bu müddetin azaltılması 
için bazı tedbirler almağı lüzumlu 
görmüş olduğundan Uzunköprüde _ 
ki kadroyu genişleterek oraya bir 
kaç memur göndermiştir. 

Aldığımız habere göre bundan 
sonra konvansiyonel trenleri polis 
ve gümrük muayeneleri için Uzun
köprüde 70 dakikadan faz]a bekle· 
tilmiyecektir. 

* t~tanbul ilk t~drisat müfet- ,••••••••••••'• 

tişliği şefliğine Mehmet Ali Ak~oyl !A.~..!,M 

1936 ele uzun Çek-Alman miiza· 
knPlnlnden sonra 1 milyon koron
Ju~ ~rma~·eU bir !!ifrket "iicude ge
tirılml11 \'f' nlha~ret hu iı, de kalnuı,
tı. Fakat !ki senedenberi mütekabil 
'·aztydler dt1ğlşnıt~ttr. Bugttn, ka
nalın inşası için hiç bir mania kal. 

- Ne iş yaptığını bilir misin bu 
adamın? .. 

Abdalhğa vurdum, yılışık yılışık 
güldüm ve: 

- Benimle alay mı ediyorsun 
Nazif efendi. dedim. Zabitin işi ne 
olur, bakkallık, kasaplık etmez ya. 
lşte zabit ... 

Muhatabım yine huysuzlanmıştı. 
Titiz bir tavırla birden sözUmü kes
ti. Kulağıma eğildi ve: 

- Demin konuatuklarımızd.an 
bu da. Gizli gizli Anadoluya silih ve 
cephane kaçınnnı, bu. 

Gözlerimi ahmak ahbabımın ıö:.c. 
!erine diktim. Hayret ifade eder bir 

- Arkadaşlarının kimler oldu
ğunu henüz anlıyamadım. Fakat 

' dün akşam bir arkada.şile görUşür-
ken çok mühim bir sırlarını öğren
meğe muvaffak oldum. Bu gece Ah
met efendi, arkadaşları ile beraber 
Rami kışlasından iki araba dolusu 
silah alıp Fatihte bir eve getirecek-
lermiş. Sonra da ...... . 

Muhatabım, yuvasından fırlıya
cak kadar H.Qılan gözlerini gözlerime 
dikmiş, heyecanlı Urpermeler f çinde 
yutkuna yutkuna: 

- E sonra .. Bu &ilahlar ne ola· 
cakmış? .• 

(DeYaa1 ~ar) 

TOPLANTILAR: -
GUn•t klUbUnUn içtimaı 

Güneş klübünden: 
Ekseriyet olmadığndan dolayt 

evvelce tehir edilen adi ve fevkala·· 
de kongrelerimiz 25 mart 939 cumar 
tesi günil saat 14 de yapılacaktır. 
Sayın azanın her iki toplantıda bu
lunmak üzere mezkur gün ve saatte 
klUp merkezine teerlneri rica. olu-
nur. 

tayin edilmiştir. 

*Gelecek aydan itibarc!l muh- 22 Mart 1939 Çarşamba 
telif yerlerde çekirge miicadelesi

ne başlanacaktır. 

* Ağaç bayramına bu sene da
ha çok ehemmiyet verilecektir. Bi.i

yiik bir merasim programı hazır -

lanmıştır. Bu hususta Ziraat Ve

kaleti Vilayetlere bir tamim gön
dermiştir. 

*İstanbul Belediyesi Sipahi O
cağına üç yüz lira tebel'l'ıı etmeğe 
karar vermiştir. 

Hicri : 1 Sefer 13.S8 
RM•f: 9 Mart USS 

Ka11m: 1J5 

D .. • •aati : 5,59 
ôıa. : 12,21 - İldadi : 15,48 
Akt••: ıa.23 - Yat.ı: ı,,54 

ı ... 1r. :4.20 

1 manuştır. Bratlslava, '\ı•Jyanaya doğ. 
nı temaytll edecek, Ansturya da 
dofrudan dofruya yukarı SlleZJ'tt 
kömürüne kavuşacaktır. 

Bundan ınaada, ElbJ, Tuna.-Oder 
kanalına baifamak le.in Udııci bir 
kanal lnp.sı derpl!'} edllmektMlr. 

Umumi olarak bu plblan11 flli
:rat sahuına ~lk?nası lçlıı merkr-7.i 
A vropada ide bir engel kalm&IWf ,.e 
uetltWte Ben nehri Tuıa&Ja, dlter 
tabirle tlmal denld, Kara4e.nbe baı{. 
luacaktar. 

Dr. Reıaci SAGAY 



Dirt;yol lata•;yon Bulgar Başve1lılı 

Türkiyenin Ruman-
y d • ....,.--. , ......... .... 

MlldiJrlJ Tevkif S f G •tt • 
Edildi o yaya ı ı 

(httarafı 1 hıci aayfamı•,ıa) davet ettUtten aonra Ate denm Kalbimize 
Giden Yol 

var.,, 

ar 1m 1 •••• ldni' ..... k ....... , 

Yaya Dörtyoldan yazılıyor: Dörtyol 
istasyonunda b1r sirkat tildiseSi ol· 

Pak.at ıttlttla bwılanıı ahlik il•J muotur •• Hldi8e pdar::c 
ne alik&AU v~? Dört,ol tllcoariar*iaa ıı.-ı~ 

Bis Fransa ve tngilteredeki dü· Remzi ve İbrahim namlanna 29 
pceıerin kUDhüne vakıfız. Müşte· parça kıymetli tuhafiye eşyw gele
rek Versay muahedesi yırtıldı. Or· rek bunlar anbara 'Dakledilmeksisin 
ta Avrupada gerginlik idame etmek iata&YO• alldttrli Nihat tarafındaa 
istiyen ikizli planlara karşı konul· vagonda alıkonulmuştur. \ 
du. Avusturya.nın Almanyaya bir· iddiaya gtitıe istaiJon mü•fu:ii. 
ıettirilmesi, SU.det meselesinin hal· nün bu eşyalan ahkoymasmda b\r 
Jedilmesi ve Bohemya ve Morevia- maksat vardı.. Nitekim iBtuyon 
da bir Alman himaye idaresinin VU.- mttdtırilntın hamallardan Ahmet 
cuda getirilmesi, bit damla kan dö- ve Bfiaeyine bunlan çalmalan için 
Jdllmeden vukua geldi. Bizbn abli· telkinde bulun~uju iddia edilmittfr. 
kımız, hakkımıza dayanmaktadır. Gece vaktl bu iki bamaJ, vagonuu 
Hakkımızı ortadan kaldıran, ahJikı mtihüıiinü sökerek bu eeyalardatı 
da ihlll eder. Avrupada vtızWı v~ bUyWt bir kumnnı çuvala doldarmUf. 
adalet i8tiyoruz. Yeni sulhu, bu ye- 11.rdır. 
ni eauı 18tlnat ettireceğiz.,, ıti tflccar ambJeyin flfY&lan-

ITAL YAN MATBUATININ ma çaJmdJimı anlaymea iatuyon 
NEŞRIYA Ti mtd8rtble .... vurm1111arda'. tatu-

Roma: 21 (A. A.) - İtalyan JOll aıtldlrl etJ&larm yo1cla çaba• 
matbuatı. t~lterenin sevk ve ida· dljmı 16lirmil, fakat ll8Ulen bir 

K&ieivanof din d4t lf8hr1mizde etmiltlr: 
mUzeleri, çarpyı ve diğer bazı yer- - Gerek memleketime, gerekse 
leri gezmil ve hUIU&t zifa..,etlerde fahsmıa tahlJa adilen fmakaleler
bulJ1q1~. ~edea. aoma saat den dolaya 'l'Urk matbuatı.nıa tetek-
131,P h P.tı-~ p~ ~ kir •derim. ~ Mıdiln 
ve :tstanbulda ·wunan ecnebi ajan. günler benim için bayram gtlnleri ol 
sı ve gazete muhabirlerini kabule- muştur. RelsicUmhurunuza ve me
derek kendileriyle hashihalde bulun sai a~qlanna en hürmetli nıin
muşftır. aetfaHıfimı sizin vasıtanızl• iblAf 

Bulgar Başvekili gazetecilere etmek isterim. 
ihtisatlarmı elCitmle 41J ~erle :BatfilU beyan.ımt §U sözlerle 
ifade etmiştir: bitirmittir: 

- Ankaradaki görüşmelerimi - - Ankarada )ltlkQmetinijA'kL 
zin mevzuunu dostluk ve samimi- niyle yaptlğım temaelır iki -.le. 
yet tetkil elmiftir. Bilirsiniz ki, ket araamdalri mllna89betler ve Bai 
dostluk bakılmak istiyen DUik bir kan itilifJarmulm ~ ~9 
çiçektir. Balbnlann iatikbali için ... ve 

BuJcar Bqveldll bundan llOllr&, ricidir. 
guetecilere hitap ederek, kendile· EkseJinı ICiseivanof bundan 
ıinin elleri ola efllln umumi.Je ml1 somıa pcetecllerin iiotd,tlan bir· 
vaclıeainde guetecUeriıı blyllk bir çok suallere ayn ayn cevap ver
vuifeleri olclujmau mylemit ve 111· ıniştir. Bu ara4a Bo~a berin. 
tin •Jbn mDletlerine fayılw ol&· de menuubaJda olan BllJaar talep. 
eak t.efr1ki meuf pr.tları Vflcuda ..,ri hakkında IOl'Ulan 1Ule ele , .. 
ptir-1erbd illt..._. llamai· cevabı venniftir: 
lefh, suetedleri Mclileleri vahinal - Bulpıiataa BOlllUlyadan 
lettirecek bir tekilde iwn ehneinelt laiçbit' nkit bir talepte ltulanma • 
...... ......., ....... p ........ ~ 

re ettiii demokrasi devletlerinin sabit nraba tuttunmllbD'· 
AvruJ>ad:a bir harp havası yarat. Fakat 1lldlae ~ aJmet:U· 
tıkJannı ve demokruilerle Yahudi.. rilmil ve J&pdaa ~ 

)erden ve bo1'8vJlderclen mflrekkep llOlll'& ..,.ıar ~ ~ ----·------------------
bir "mukaddes ittifaklar., her an tır. Nl!L ...... ,U 
daha bariz bir ,,ekil alm•lc:ba. oldu; • J>artyol acDiJell, IRIÇluludan ....... mal' 
tunu yaz,rak Fransa reisiclmhu~ ....,_ mflcllrl Nihat hükıladl u t7f · t129 21 
Lebrun'a Londrada yapılacak ka, tevkil karan vermJştlr. ~ 1 
J>ulO.n üzerinde tereddDde mahal ....... ._ 
bulunmad.tım H.jdedlyorlar · in-. • ...._ ~mU. 

Giomale d'İtalia LOrd Halifax' • zilkerelarl 
ın dfln Lordılar Kamarasında söy- Val'IOft, 21 (A.A.) - Hudaoıı 
lediii nutkun a~ık~ Almanya aley diba Beck, ttearet 8llft Rolıili.n, ti
hinde oldubnu yazıyor. caret mllltepn Adam Bolle w malı 

Tevere gazetesi de, Fransa ve ye nmn _.. KwatlmWüt ile 
fngilterenin hesaplan "emniyeti göriipatifttlr. 

liHik••t 
11 Vefat 

euiistimaJ" lerle 9ok bbann• ol • Salibiyettar malafellertlen bildi.. 
dufunu ve binaenaleyh bunlann rildijine ıöre bu JÖ~er eınla· lstiklil harbini müteakip Af. 
ahllk vaızlannda hulunamıyacak- 8Dlda bllhaua Polonyuım yeni mer 
larını tebariz ~tirit.er. kez eımu.tri m.mtakaaı için aatm yon cephe~ BalıJıcesfre pJe • 

...... ••• BiR ı AHI rek ikinci kolordu ku.maıı4.anhiuıa 
SOVY-c.ıwı.1UN Z alıucek JHldneler, Hindistandan tayin olu.nm"'f 12 aene 'bu vazifeyi 
Jıtoskova: 21 (A. A.) - \'as. mlb&-- edilecek çlılko ve bakırlar 

01 - muvaffakıy4ttle ifa ettikten sonra 
Ajansı bildiriyor: ve pme lliDManün umacak f&• Kayseri .kumandanlığına tayin o-

Y.abancı sazeteler, s~vyf:tler muk icin Polonyaya aÇllm krediler 
Birliif hükt\metinin Polonya ile Ro- meaelemi görilftllmüttUr. MU h 9'1 H lunmuş, bir müddet sonN. da Ga-
manya bu memleketler bir taarru- Dil*' cihetten aöylencf'iiine gö· nte lmSID ar zi•ntep me'buaıu.ıuiuna seçilerek 
za hedef olclüktm ~Jı;~ mua- ,.. llıı••• tıil:I A11Mt• ın.; xeg~ ~ ..ı..-. ~!u .. ........, ....... .,.k ........... 
da ~ 9 . , • _,. 0 1 it) 7eıü vec~ ia7J• itiR ~· 
Ajansı, bu hahrlerla naklkat4 cıı.;.--er .tasalan ela a...ı.ir ""-atro-ni -Y ..-.. 1.y tet~ IMIJamarıken kalbinden 
uymadıi'Jnı bildirmeye muıı ur. Bur.ada lıir çay ziyafeti M111da to'planacaldardır. Jılthıtehi- olan ralla .... ziyadeleıtınlt ol· 
Ne Polonya, ne de Romanya Sov- bisanilere plen zatlar tarafmdan 
yet bttktlmetinin yardımını isteme- alriıııa (RU81181) - VaB Ye Parti bir teblifat yapılacaktır. Teblita- dutund&n vazifesinden aynlarak 
mı•ıerdirve kendilerini tehdit eden başkammısBay~8o:yertarafm- tm mahi1eti ..ımcliUk bilinmemek- Viy.anayı aiclet!ek tedavi olımjfttır. 

"" kA t• h 4a1ı ildncl mtlntehip eeçiminde hi• "' Son zamanlarda tekrar rahatsızla-hlçbir tehlikeden !bu hfi ume 1 •· ' tedir. Gelen zatlara kapalı zarflar 
d.._ H .... :ı. t meti pu.tenJeıie bir bnUIDl& yap nan General nihayet din saat 12 de 

beı'dar etmemifler ır. &,..uıı.a • veri~ir. 
olan tudar ki, vın 18 iD4e tıı,n- makbere, JleledlJe bir oay ~ latanbulda 111$bus intihabı. tatil rahmeti rahmua kavqmuştur. 
te hflkinietl Jtömanyaya kar- tir. (laya, yeni aeÇilen Ddncı mttn- ~ 
... ~ .... tıecaru.İeıı eadffe ettire.cek _teWp1er de __ c1avet edilmieJerdir. ı0ımaaı doıayısi:vte pazar sonu ya- Bi....::k F ••iat meclisi 
ya "'"" pılme11 muhtemeldir. r• -.,. 
dddt aehebler ~ oldutµnu . '-· in'. ·ı t l ndı bffdirere~ SO~f :.OflktmetiDin nne -ofldlrdiflne _rare, 'A\oqısnya, llilntehibiaanilere verı ecek ve- op a 
bö 1 b. illtfmai 61lünde ne sibi Alman ekon~ *tl..,!Winin bfi - sikalar hazırlanmıştır. Kendile- RoQI&, 21 (A.A.) _ Büyük 

Y. e t ırl ...... __ .........,r yük bir kısmını recl4etme.ktedir. l'İlle busttnlerde verilecektir. Fqist meclisi bu akpna. ...ı a de 
vazıye a aea ..... ı -u.o~ ..... 

Sov~et hikGnıett tiu suale ver~ Yann imzalanacak olan Almanya- wu .. a ıı --- .. -- toplanacaktır. 
dili cevapta, en ziyade allkadar RomanY.& ticaret enl~~sına bil - GrlRS'Z' Comhurrıist Filelin• .... lnallz 
d 1 ti rd "-'- tn..;ıtere hassa Rumen petrollennı allkaıdar fi 

ev e e en, ezcıauııc: && , tm k 1 h' ka 'iri i L mi y d leldllerl ••• _.. 
Fr p l a Ri)ınanya, 'Tir· e e üzere ya nız ır ç ı ne o fUI ır 1 _, Jc.i::s:; 80:,o;~; Birliiinden mfl· derecede fedaklrlıklar dahil bulu- IVJ . .......18nm .... 

b' k nf nsın tçtimaa nuaktıl'. . Douvers 21 (A.A.) -Fransız Ret Kudb, 21 (A,..L) - Yahüdiler, 
rekkep ır 0 u:r: lemiftir Almanlann bir uıtrmatum ver - ıicilnihuru B. Lebrun ile maiyetini lngiliz tekliflerini proteeta etmek 
ça~a::'~n:meti!n fikrin~ gö- Giklerini tekzib edilmesine rat - hamil olan C6te D'azuı:e vapuru, sa- için bir "Silibaıs. müd•t.•,, luueke

hvy 
1 

bir k ferans hadis 0 men, buNda h&l& bir nevi sıkın- at 12,65 de Umana ıırdiii zaman tine t8l8bbüa et.ek hpkAmnf derpiı 
re. 6~ eti '::nıatıımasına v~ tı hissiyatı mevcuttur. Buaua ae- Rodney zırhbsınm atbtı toplarla etmektedtrler. 
lan vaz ye ~ ay edecelt biitün bebi de Romanya • Almanya tica- selAmlanmıştır. At.al> mabafiline pıiDet bunlar 
konferansa ıttiral{. . ret mflzakerelerinin. Almanyanm Dük de glOucester, vapura gide- da grevle.de bıglJis JAAnmı protesto 
devletlerin vaziyetini ta~ne azamt Çekoslovakyadaki son darbesiyle ret iUepnın tı selamlam,,ıır. etmekte ~. -----------
derecede imkln verecektir. ayni zamanda tesadüf etmesi ve Fra.bm Reiliicumhuru, saat 13' te Rayfadald Arap dflkkiaları açıl 
BULGAR ORDUSUNDA SEFER- Almanyıanın RoDl8Jl1&1a kaqı ni- vapurdan çıJanJI ve marki de Wıll- DlJf iae de Nablia ve Gazzedeki A. 

BERLIK YOK. yetleri hakkında yabancı memle - mgdon ve dtger bir takma zevat ta- rap dtlkklnıatınm kapatılDll§ oıau. 
Bofya: 11 (A. A.) - D. N. B. ketlerde musir surette bazı şayia- rafmdan seıamıamnıetır. iu haber verilmektedir. 

Bul.ar oroaıunun kısmen sefer- tarın deveran eylemesidir • husust tren, saat 18,20 de Londra- Arapl&nn tngllls plim karşwn· 
hr edlldfll hakipııda bazı Fran- MACARISTANDA AUNAN 7a hareket etıniftir. da ittibıfz edecekleri hattı hareketi 
1111 M tnıfll• ~zetelerinde çıbn TEDBiRLER ,. , • tayin ve Fiffstfn meselesini kati su-
haberler Softada yalanlanmakta- Bflkret: 21 (A .A.) _ Sal& .. aoao •nellk bir _,.

1 
rette mttlUere etmek Üllel'e y&Jı;m.. 

4ır. hlyettar mabfilJer, Havas m\lha • bulundu da mtlaHlmaa memlelretledn 
IST ANBULDAKI ÇEK KONSO,. birine, :Macaristan tıarafmdan alı • Kahire, 21 (A.A.) _• Fransız bir keaf~ içtimaa dawt .._ 

UJILOOUNttll l'.)Wld nan askeri tedbirler kaqısındJki arkeoJ.otlan tarafından prkiyede cekleri tabmın olun....-. 
Sön hldfeelerden aonra Cekos- .UrPrfzlerlnl lilldfrme~er. FU- yapılan hafriyat esnasında tsadan Erdlnf'e ~eli(•••• 

laftkJ• btıktmetltıln Ankara elf· llaklka, Rom&117a; tıehdftklt mahi- bin sene kadar evvel yqımıı olan Amman. ıı (A &J Jfaye.. 
1f1t Almanlara tealfm edDdfiinden yett.e tefıllr eclflebileeek her tarifi Pkavun Pmaennesl'bı katiyen be>-- ra)'lwerlanm ........ )'Wdden bir 
41111 flhrlmlsde bulunan Çekoe- jeAten tevakki .,ıeniiftlr. Hudut- Pıhn•mıı Wıdini meydana çıkarmıf takım fidtt6t Jiı lllıtktri yapıbnıt • 
lcwak buo1ollutu da Almanlann ta bulupan Jatalann takviyesi ve lardır. Bu Firavun Stlleymanm ka- tir. Drl lrMtilııDli ldlcum edUndf ve 
.mt• Nmlftll'· Bu aebeble Har- t.ekıllllJ'..ıerin lillh altım çatrıl· Jlllbabası oJarall ieılkld ~ baialar ~ olunniu,tur. 
&d1e4• buhanmakta olan k~solos.. .._ enternuyonal prrhlJl)r:ten dir. Jleutda bhı kil!> afırl.ifıüda Miti iRi IŞGAt: ALTINDA 
ıu bJaımın aattıaden Çek01lova'k ve llomanya.bulDdwıa birkaç mil aomaıtm bir tabut bulaıldılıetm.' fıam, ı:ı (A. A.) _Şebi~ tama-
..,,... ,.. &n11111 .kaldınhnlfbr. mesafede muhareheler wkua gel- Bunun kıymeti bir ~ Bterlıı miyle Franaız kıtalan tarafından 
Kouol09lakta lnılailan memurlu melde bulunması keJffl'etlmlen do- den tada tahmin ~. T'abU.t. ftıal edilmıttir. lüı.lar b07Ui:1t& 
-~ bit amir ..UnC81• kadar !ayıdır ve bu balamclan haklıdır. da l'lrawnua auunyaaı • ~ blr .Uktinet içinde tehriD ıaaerawna ... 
euraıda JE&luaklar ve bU&hare her Mukova: 21 (A. A.) - "Reu.. tok m\lcwbW ft aıtns ~de ki sevkf.U eJt noJıtaluua: ~ 
f8ıt devlı ve H1U1a ed~nllr. ter'• çıkmfbr. ~ ~ yapıl· etoıtktedaler. 

BUIUlltlN RDDETTIM l'olo111a ile Bomanyanın Sovyet q-. ~ ~ ÇJQrı 1 Sek le ar.da Meada tPtfiirmJt 
&\L1PU3t ler Birlifinden muavqet iahdik- ... _.... .... aniıımda tutmılaau olan 8"rik cihar tahrip edtlmifttt. 

Bükref ı n (& &) - Sallhi• leıi haberleri ba~ namea tek· - r tat..,_ mma 1Rı en..aım ~. maauunlan but ta11rnroı .. 
puar ............. ltaTU an1ııflA. tdp eclllmeldecUr. mllrr lerl t.evldf e~. 



.1 Sayfaı 4 

Sahte Tayyare ! 
Mühendisinin 
~.ı'a:hakemesi 

Bundan bir müddet evvel sahte 
vcsik::ılar diizcrek kendisinı tayyare J 

mühendisi olar~k tnnıtau fakat tay 
yare mühendiHI olma.dığJ anlaşıldı -
ğrnı1an tevkif <'dilen Alman Hora..<> 
Fı·,ııık'm muhakemesine dün de de. 
vam edilmiştir. Bir tercüman vası 

1 tasiyle konuşan Almana hakim: 1 
- - Bu ve~ikalar doğnı mutlu·,· f 

sahte midir? diye soımnı;tur. ı 

Suçlu: 

'y EN 1 SA 8 AH 

Fransız Görüşüne Göre 
Bugünkü İtalyan Bahriyesi 

. 
Hesaplara Göre 1941 Senesinde ita/yan Donanması 

22 MART 1939 

•~•,·o 
Spor Kalkınmasında 

Klüpler V azif el erini 
Yapmamışlar.dır 

Klüplerin faaliyetlerinin hedefi gençlere sad ce 
şampiyonluk ünvanını ve.rebilmek teşk1l et-niştir 

YAZAN: ATLET 
-·Evet ben yaptım. Vesikalar 

mühürler sahtedir. 

- Peki bu imza kimindir? isim 
nedir? 

Pransız Donanmasına Muadil. Olacakmış ' Nesli kuvvetli, kudretli Ye mu-ı 
kavemetli yetiştirerek bcy11cJmilel 
spor alanlarında Türklliğü c:.erefle 
temsil edecek dereceye ulaştırmak 
hükumetin him::ıycsi, teşkilatın, 

klüplerin, gazetelerin üzerine ılü

şen vazifeleri ;r,amamntla, kusur
suz yapmaları, elele vererek ça -
JışmaJariyle nıiimkiindür. 

gençliğin bedeni, ruhi, ahlaki ter
biyesini ü7.erine alan bu içtimai va
zife.sini h&kkiyle benimsemiş bu1u
nırn halk ve terbiye müe:ı::.C
selerj değildir. Ve onlari el'an 
idoal sahibi memleket mii
r~bbileri idare etmedikleri içi ı! ol
malnrı imkilııı da yoktur. Klüple
rin hlitün faaliyetinin hedefi genç-· 
kre ve müc~se.~cıcre ancak en ba-

- Efendim ben isvi~re hava klü 
bü erk;inını tanınm. Bu imza onlar 
dan hiç birinin değildir. Zimmelman 
diye lalettayin bir isimdir. 

- Sizin tayyare mühendisi oldıı 
~unuza dair diplomanı var mı? 1 

- Hayır kaybettim ve üç dör~' 
defa istediğim halde suretini yolla_ 
madtlar. 

- Peki siz diplomasız nasıl iş 
istcmeğe teşebbüs ettiniz? 

-- Ben Türkiyeye gelmeden ev. 
vel İsviçre, Macaristan ve Yugos. 
lavyada ç:alıştım. Hatta Isvi<;rede 
nişanlımın babasından kalma bfr 
fabrikayı idare ettiın. Müdür mua
vini ile ailevt bir sebepten kavga et-

tik ve beni hükumete jurnal etti ve 1 
1s~çr;<Ien tardedildim. Oradan Ma-1 
carıstan ve Yugoslavyaya geçtim., 
Oralarda da işlerim iyi gidiyonu 

hep bu adamın yani tsviçrede iken ! 
idare ettiğim fabrikanın müdür mu 
avıninin muhtelif imzalarla yolladı
ğı mektuplar vasıtasiyle i§im bozul 

du. Tekrar Alınanyaya gittim. O
rada iki ay kadar .Münibte çalıştım 
ve buraya gelmeğe karar verdim. 
Geldikten sonra tevkif edildim. De
miştir. 

- Duruşma bazı şahitlerin celbi 
için 28 nisana talik edilmiştir. 

iRTİHAL 
Ge eral 

ALI HiKMET AYER!lEM 
Gazi an 11ebıı u General Ali 1 

Hikmet Averdem . ' 
bir müddetienbo-

ri müptela oldu

ğu hastalıktan 

kuı·tulamıyarak 

diin saat 12 de 
i "1rnl etrni*tir. 

Kuvvetli bir deniz kuvvetinin 
inkişafı Faşist rejiminin başlıca g&· 
yelerinden biridir. Habeş seferinin 
nihaytindc Roma hükumeti ken
di deniz kuvvetlerinden memnuni
yetini büyük nutuklarla ilan etmiş 
ve İtalyan donanmasının o zaman
lar 350,000 askerle 100 bin ton mal
zeme taşıdığını ve naklettiğini söy
lemişti., 

Habeş seferinin mucip olduğ•J 

büyük masraflara rağmen ıtalyan
lar deniz harp kuvvetlerini inki:;ıaf 
ettirmek hususundaki faaliyetleriui 
yavaşJatmışlarcJıı-. İtalyan bütçesı 

1934 den 1938 kadar hemen hemen 
iki misline çıkmıştır. Bu seneki büt · 
çenin umumi yekunu 29 milyar 316 
milyona varmış ve bunun içersin
den 2 milyar 703 milyonu deniz kuv. 
vetlcrine tehsis edilmiştir. Ve buna 

htmısi olarak teslihatın tezyidi ih
timalleri karşısında 10 milyar ve ay_ 

Cenazesi bu
gün saat 11 de· 
Şi.~li Tramvay rıca 8 milyar liret kadar bir kredi 

mıktan da zammedilebilir. Bundan 
istasyonundan Stı-
vari Poli" karal<o

hı kıırşi~rnda aozay apartmanın -
dan kaldırılarak 'feşvikiye cami
inde öğle namazı kılındıktan ~on
ra A~ri mezarlığa defnedilecek
tir. Allah rahmet e.rleRin. 

Kederdide ailesine Cenabı hak 
:::ahırlar ihsan buyursun. 

Aleni Teşekkür 
Kıymetli Profesör Operatör M. 

Kemalin baş asi. tanı Dr. Recai ve 
asi ... tanı Dr. Hayrinin Gülhane has
tanesinde yaptıkları mühim ameli
yat neticesinde beni kurtardıkların 
dan kendilerine \"e bütün harici
ye doktorlarına teşekkürler ede-
rim. 

Fatma Çileçeker 

CHARLES BO YER 
DANIELLE DARRIEUX 
TINO ROSSI 
VlCTOR FRANCEN 

GİNGER ROGERS 

FRED ASTAIRE 

ERROL FLYNN 

VİVİANE ROMANCE 

FERNAND GRAVEY 

CLAUDETTE COLBERT 

CLARK GABLE 

Dünyanın yedinci saıı'at ha

rikası olan sinemanın l.ıu en ta

nınmış yıldızları pek ya kında: 

başka Duce'nin şahsında tecelli eden 
bahriye nazırlığı selahiyeti de bu 
meblağların da tezayüdünü mümkür.ı 
kılmaktadır. 

İtalyan mali faaliyeti karşısında 
1938 senesi nihayetinde İtalyan rle-
niz kuvvetleri aşağıdaki miktarı 
gösteriyordu. 

Zırhlı: 4, hal inşada 4 adet; ağır 
kruvazörler; 7 adet: kruvazör: 15, 
hal inşada 12, torpito muhribi: 62. 
hal inşada 15 adet: torpitobot: 61, 

hal inı~ada 10 adet; s"eri vedetler. 
86, hal in~ada 22; deniz altı gemi
leri: 87, hal inşada 36 adet; maym 

dökücü g-emi: 13 adet; 40 tane ma
yin tarıyıcı gemi; gambot: 15; mo-

nitor: 5; mektep gemisi: 2 adet; 
muavin gemiler: 59 adet. 1939 da 
~ıkan (Nauticun) salnamesi hal in-

~aua olan ttalyan harp sefinelerinin 
200 bin tonu bulunduğunu tahmin 
<'tmektedir. Ve 1941 münasibetini 
bütün programların tatbikat netice
sinde İtalyan donanmasının 690 bin 
tonu bulacağı ve bu suretle hemeu 
hemen Fransanınkine muadil bir· 
vaziyet alacağı söylenmektedir. t-
talyan bahriyesi akdenizde 35 bin_ 
tonluk ilk iki büyük harp gemisi de 

ortaya koymuştur: 25 temmuz 1937 
de denize indirilen (Vittorio - Vene
to) ve bundan az bir müddet sonra 

da (Littorio) yi tezgaha koymuştnı'. 
(Littorio) nin bu mayıs ayında faal 

servise ba~lıyucağı söylenmektedir. 
Vittoria da temmuz ayında donan
maya iltihak edecektir. LALE 

sarayını ziyaret edeceklerdir. 

Bu iki sefineye , 380 mm lik 
dokuz, topu, vasati top adedi, ontki 
adet 150 mm. Jik, ve 90 mm. lik .. ----~---•••ı•• . 12 tayyare defi topu olarak kendisi-

ni gösterecek ve her gemide dört 
tane de tayyare bulunacaktır. 

Bundan başka ltalyan bahriyesi 
büyük kruvazörlerin inşasına da 
girişmiş bunların azami stlrati 32 ile 
38 mil arasında bulunmuştur. ttal-
yan amiralhğı bu sürati elde etmek 
için geminin zerre ve si'ai harekat 
kabilyetindcn fedakarlığa mecbur 
olmuştur. Ve yine hafif kruvazörler 
sahasmda İtalyanların dört tane eni 
kliçük ~efineleri 42 mile varan sürat 
iktisap etmişler ve diğerleri de 38 
ile 39 mil arasında bir sür'at temin 
etmişlerdir. 

1938 programı çok yeni bir ha
fif kruvazörler sınıfı vücuda getir_ 
miştir. Bunların başlıca ve resmi 

vasıfları şöyledir: Tonaj: 
3416; uzunluk, 142 m. 80; geniş

Bir ltaJy . • F ırkai Bahriyem 
manenalar euasında 

de edebileceklerini umuyorlar. 
Diğer taraftan Mısır, meyveler 

şaraptan, maya bakıyelerinden, taz 
yik edilmiş tabii gazlardan, odun 
kömüründen ve lignitten alkol istik 
salatı da meydandır. Bu sure~

le 1941 den sonra İtalyanın mahru
kat faslında hariçten ithalata mec
bur olmıyacağl iddia ediliyor. 

Deniz vasıta ve malzemelerinin 

tevsii, bu sahada çalişacak mütehas 1 

sısların ve işçi ve askerlerin hususi 

surette yetiştirilmesi zımnında rarli 'ı 
kal tedbirlerin ittihazıru icap ettir-
miştir. 

Ve İtalyanın esas gayesi olan 

Akdenizde Fransa ile deniz harp 
kuvvetleri sahasındaki müsavatı, 

şimdi Roma, cenup denizleri, Hint 

Okyanusununda da vücuda getir
mek için çalışmaktadır. 

"Le Lemps,, den 
lik, 13 m. 64 çektiği su; 3 m. 96 -~·~---"!'-i~.----•iiiiOioiii--.---.iiiiiiiioi..-..--.,...,..... 

t~p noktasından:. başlık kuvvet se_ Geredede Eski bir 
kız adet 132 m. !ık, altı tayyare de 

fii toptan ve 533 mm. lik sekiz tane c· t M d 
torpil atacaktan teşekkül etinekte- ınaye ey ana 
dir. Makinelerin kuvveti 120.000 ç k J d 1 

b~ygir r?ddesin~edir. Az~ ola~ak } al J J l 
suratlen 41 mıl ve harekat daıre- Gerede (Hususi) - Kazamızın 
!eri çok büyüktür. Bunların en ye· üç saat mesafede bulunan Yunuslar 
ni tarafları, muhafaza noktasından 
kuvvetli bulunmalarıdır. 

ıtalyan bahriye nezareti deniz
altı silahları lehinde de fazla bir fa
aliyet göstermiştir. 1937 de Fran
sa ile kemiyet itibariyle müsavata 
varmıştır. 83 adet denzialtı gemi
ınisi. Fakat bugün bu miktarı İtal
ya geçmiştir. Yalnız zaruri tonaj 
miktarı aşağıdır. 

İtalyanlar şimdiye kadar tayya
re ana gemileri inşa etmemişlerdir. 
ttalyan amirallığı Akdcnizdeki UÇU;i 

lar için, elde mevcut tayyare üsle· 
rinin kafi olduğu kanaatindedir. 
Fakat bu kanaatin değişmesi de 
mümkündür. Zira İtalya şimdi Ok 
yanuslardaki harekat dairelerini tev 
si ·emelindedir. Bu gaye ile k.rm.z. 
denizdeki Massaoual ve Assab'ın 

ve Hin~ Okyanusundaki Şisimaro -
nun tahkim ve inşa:sını süratle bitir 
mektedir. 

İtalya için denizdeki kuvvetinin 
inkişaf sebeplerinden biri de mahru
kat noktasından mühim menabiin 
elinde bulunması keyfiyetidir. Rom-ı 
1926 danberi btf menabii elde etmek 
istemiştir. Arnavutlukta Devoli e· 
yaletinde petrol mıntakalanna ma· 
lik olmuş ve bunlardan senevi 400 
bi n ton istihsal yapabileceğini he
sap etmişti. Bu petrol, en mühim. 
leri Akila olan müteaddit mıntaka 
merkezlerine sevkedilmektedir. 

Alınan "t. G. Farbenindustrie,, 
metotlarını kabul ederek, Lirun ve 
Baride lemin edilen iki fabrika vası. 
tasiyle senevi 300 bin ton mazot el. 

köyünden Hüseyin karısı Safiye bun 
dan bir buçuk sene evvel ortadan 

kaybolmuştur. Bunu köyfüler hıi
kfımete haber vermışlerdir. Bir bu 
çuk senedenberi bu esrar perdesi çö 
zülemeyip kalmaktaydı. Kazamız 

müddeiumumisi Bay Şevket Tağu. 

man jandarma bölük komutanı A -

sım Kanburoğlu Bolu merkez birli-1 
ğinden kazamız merkez karagol ku
mandanlığına yeni gelen Mehmet on 
başının son incelemeleri neticesinde 
failleri meydane çıkarılmu~tır. 

öğrenildiğine göre hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

Yunuslar köyü ile Avşar köyit 
arasında Deredeymür köyünden 

Mehmet Ali Tursun ve Yağdaş kö
yünden Kör Malak namiyle maruf 

Mehmet Kırtım ve İmanlar köyün
den Bayram Karateke ve ayni köy-

den Hüdayi Karateke Safiyeyi bu 

dere kenarında boğarak öldürmüş 
ve dere kenarına gömmüşlerdir. 

Bundan beş ay evvel de cesedin 
bir kısmı dışarı köpekler tarafından 
çıkarılıp, çobanlar tarafından haber 
verilmesi üzerine müddeiumumi B'ly 
Şevket (l'agumaıı jandarma bölük 

komutanı Asım Kanburoğlu ve mer
kez jandarma karakol komutam 
Mehmet onbaşının yorulmak bılme-;: 
çalışmaları ile bu failler meydana 
çıkarılmıştır. Failler gömdliğü yer 
den cesedin kemiklerini çıkarıp mer 
keze getirmişlerdir. 

Failler Bolu ağır ceza mahkemP.
sine sevkolunmuşlardır. 

Bu yazım1zcla hükümet hima-
yesi, teşkilat, klüplcr, gazetelerin sit ruhuıı gun.:nıntı okı;;ıyan ~am

üzerlerine düşen \'azifeleri hak-1 pi:, unluk unv~·mııı verebilmek tf:7-
kiyle yerine getirip getirmec'likh'l'İ-, kil P.der. 
ni tahlile çalışacağız. Ne y;ızık ki çok defa bu özlc-

Hükiimetin himayesi: ııen nctkeyc \'armak için spol·cn-
Nesli, kudretli, kuvvetli ve mu- lukla Jıi~ alakası olnııyan çarelere 

kavemetli yetiştirmenin; yalnız as-, l>a:;- nınılur. 13uıınıı sebebi de ba
kerlik için değil, bütün miili ha- ~;ttir. Ya1ıılan i.~tt:ki gayeyi 8C::Z

yat ve hıtikbal için biiyiik eh"mmi- memck gayeniıı bizim spor yapmak 
yetini takdir ed61ı hükumetimiz spo i<<n ko~·mu:.; olduğumu::: itibari ne
ra da 923 denberi Wzumu kadar ticelcre Jrnvuşmak olduğu sanmak-
himayede bulunmaktadır. tadır.,, 

Te9kilahn çalı,maaı: Vildan Aşirirı 931 de yazını~ 
f.23 de dağınık spor, teşkilat- oldugu ve kliıplerin iizerlerine dü-

. l~ndırılarak Türkiye İdman (;emi- şen vazifeleri yapmadıklannı gfü
yeUeri İttifak vücude getirildi. Bu teren yıılcaı·ıki ynzı klüplerin dünle 
idarede sporculuk umumi hayatta kıyas eclilfmıiyccek bir· spor varlığı 
milletin hassasiyetle alaka gösterdi yaratacağıııa şüphe etmediğimiz 
ği ve dikkatle takip ettiği mevzular Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
arasına girmekle beraber klüpler ğü kararına itiraz etmelerine isti
başlı başına istedikleri gibi hareket nad l?derek söylüyoruz ki bugün 
edecek şekilde gevşek bırakılarak için de doğrudur. 
idare edildiği için lüzumu deı·Pde Yazımızın ikinci ve üçüncü kıs-
yükseltemediği göriilerek Tiiı•k mıı11 yal'llı yazacağız. 
Spor Kurumu kuruldu. İlk defa ATLET 
programlı ve çaJısmağa ha~lıvan. lın l!!l ~ 
T. s. re da kafi ırö~iilmiyerek. y~rcJ f ngiltere Muhteliti 
daşın fizik ve moral kabılivetleri- G • 
nirı ulusal ve inkılilpçı amaçlara eJmıyor 
gör~ gelişimini ağlıyan oyu11 jim- t 'it . . .. 

t"k f ı· tl . . k ngı eıe muhtelıtmın Mayı.: na ı · ve spor aıı ıye · erını "e" · · · l A d .. 
d 1 ayı ıçıın e vrnpa a uç maç yap -

ve · arc f'tme.( nıak..,<l<l"ylc Ba.;-vc-
mak üzere biı' seyahata cıkacağı

kfüelc bağlı \'C hiikmü ı-ahsiycti ha-
m ve ;\lilı\no. BeJgrad ve Bükreşe 

iz bir Rccleıı Tcr!.ıiyc i DL<'ektürlü-
kaclar geleceğini haber alan Türki

ğü kunılar:.ı.k cra::;Jı bir tcşkil:l.l vü-
ye Futbol Fe<lerasyonu İngiliz Fut

cude gctirilmi~tir. 
bol Federasyonuna müracaat ede-

Viicucle getirilen yeni tc~kil:.l.tııı · 
rek lngiltete muhtelitini Tül'kiye

pek kıı.ın ıamanda en az hata ile 
.ve <le da\·et elınişli. 

Ti.irk sporculuğunu layik olduğu , 
Alman cevapta beynelnıilel te~ 

mevkic ulaştıracağını emin olarak 
ma.~larının \"t' bu turnenin prograbek leme !iyi 7.. 
mının daha evvelden kat'ı .::urette 

Spor klüplerimiz: tesbit edilmiş olduğundan bu te -
Maarif Vekaleti Beden Terbi- ma~a şimdilik imkan olmadığı, bu

yesi Umum Müdürü eski -atletizm 
federasyonu başkanı Vildan A"3ir 
yazmı~ olduğu atletizm kitabında 
kliipler için şöyle diyor: 

nunla beraber ilk fırsatta Türki
yeyi de ziyaret etmek arzmıunda 
olcluld:uını bildirmi:;ıler ve öniimüz 
deki me,·simde memleketimize gel-

"Spor klüplerimiz birçok mcğı> gayret edf'ceklerini ilave et-
memleketlerde olduğu g i b i mişlerdir. 

Pr. Lipmaı1'ın 
Cenaze Merasimi 

Adam Öldüren 
Çamurluk 

(Baı;:tarafı 1 inci Utyfamızda) Bir köylü; beyni 
rınclan olan kıymetli prof c:-;öriin ce- akarak öldU 

ıı ersin (Hususi) - Evvelki gün naze merasimi, dün öğleden son-ı 'f 

ra ;;aat 13 den itibaren bütün Tıb Karacailyas civarında feci bir ka. 
talebesinin Üniversite Rektörü, De- za olmuş zavallı bir köylü ölmüştür. 
kan ve Profesörlerinin iştiraki~·le Hadise şu suretle olmuştur: 
muazzam bir .-;;ckilde yapılmıştır. Şoför Mehmet Alinin idaresinde 

Profe:ıöriiıı sandukası saat 13 ki kamyon Karacailyasa yaklaştığı 
de Üniversite merkez binasının ze- sırada çamurluk bir sahada doku~ 
min katında y.apılan katafalka ge- metre mesafede patinaj yaparak sıç 
tirilmişti. Katafalkm etrafına Üni- ramış ve bir duvar kenarında bulu. 
versite Rektörlüğünün, Tıb dekan- nan ayni köyden Mehmede çarparak 
lığrnın, Sıhhat ve .Muaveneti İçti - başını patlatmıştır. 

maiye Vekfı.letinin ve askeri Tıb- Hiç bir ~eyden haberdar o1mı. 
biye talebesinin yaptırdığı çelenk- yan bedbaht köylü derhal ölmüş-
ler konulmuştu. tür. 

Saat 13 de baş.ta Üniversite Şoför yaka.lanmış ve tevkif olun 
Rektori.i Cr mil Bilsel olduğu halde muştur. 

Tıb Fakültesi dekanı Nureddin Ali, Zehirli koyunlar ! 
K .. dın dotum profc:.örü Tevfik 
Remzi Sağlam, ordinaryüs profe- Mersin (Hususi) - Belediye 
<.orü Obrendorfer ve Tıb Fakülte _ baytarı, mezbahada kesilen koyun-

lardan evvelki gün birinde ve dündJ 
sinden dört talebe ölen profesörün d'" d or ünde gıda tesemmümü görmüş 
meziyyetlerindeıı ve kıymetlerin - ve bu hayvanlar belediyece müsa
den bah•edcrck kısa l>irer hitaıbe- d are edilerek imha edilmiştir. 
de bulun mu ~l 1ırdır. Cenaze bun- !!'!~~~!!'!!!!~~!!'!!~!'!!!'!!'.!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!'!!! 
dan sonra Tıl> talebesinin elleri ü- rak Sultanahmede kadar takip et
zerinde Üniversitenin dış kipısın- mişler ve oradan otomobil1e ve oto
daki cenaze arabasına kadar götü- büsierle cenazen n gömill:3ceği Fe
rülmüş ve orada arab.aya konul - riki>.v Protestan mezlılrhğına kadar 
muştur. Cenaze arabasını rektör git:niı!Jlerdir. Cenazenin gömülme
\-e profesörler ve kalabalık bir ka- since ayni .kalabalık hazır bulun
file h:ılinde Tıb ta!ebesi yaya ola- muştur. 
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TefrikaNo: 33 Nakleden: ORHAN S· 5 

Siyah Gözler Bana gelince, ilk defa girdiğim 
bu hayatta fazla bir acemilik gös
termediğime kanaat getirdim. Zira, 
Süreyya hunımla Nermin, bu ilk tec
rübeden muvafftıkiyetle çıklığ·ımı 

söylediler, fakat, bir necmuada çı· İ 
kan me§hur ve bem_ ı de ol.umuş ı 
olduğum bir şiiri n'.!.::ııl bulduğumu 

soran tauınmış bir muharrire verdi· 
ğim cevabı anlatınca da şaşırmad\· 
lar değil, filhakika bu suale ~öyle 
cevap vermiştim: 

ğwıa dikkat elrni§Um. Bu his, bilu. 
hare anhyacağım veçhıle, bir oğulnn 
annesine karşı gösterdiği hürmctti.. 

-2-
Yazan: Hüsamottln Nuri O gece, sa~lar,ımı çözerek tara

dığım sırada, öğll!'den sonra geçen 
bütün vakaları zihmmdc topladım. 
hat.ta klıçük odadaki siga.ra hadise· 
sini bile. Fakat bt•:ıcıan fazla bir vic 
dan azabı filim duyduğum yoktu. 
Çüııkü ço<.:ukça hareket. ett.ı;ıme ka · 
ni olmuıımm. Salonlard;. gördüğüm 
bütün simal"r bırer bıı cr gôztl.mün 
önimdcn gcçıt resmi y.ıptılar. Rast
ladıklarım arasınd.ı. ~evimlı, d:ılu 

aı scvımlı veyahut ta tama.mile a!-: ~i 
olanlaı· vardı. Bunlarm arasında 
kumra 1 gayet gem: w .: çok şık tir 
genç kadııı uazar- dı:..katimı celbet · 
ıni!)ti . Vacim onunla uzün miıdde . 
konuşmt;ı:;tn. Bu kadın. ui.'ı.yük bir 
ı·esş:ınıın. fakat iki dene evv~J iil ·n 
bir rc~samm k:ınSl idi.. Biz.::.:ü bu 
kadm cia küçük ~iiıler yazıyordıı. 
Bunu Nrrmin aıılalnıu:ıtı. 

H iç cevı:ı p vermedi... Yü 1,ii.nci~ 

1~ ti'1.ıalı çilgi!ar bel:A:. Şen gôzük
m~~,.e çalışarak: 

-- Seni bugün b-:-klc:·fü~i ın i b ilı·li

yor gibi söylüyorsun .. dedi. 

Snatı gösterdim .. Tamam 8,5 t•. ı 
- Fakat ne yazık ){i g~.; kaldın . 

dedim. 1 
- Peki bu ak~am gitmiyl!cck 

miyiz? 
- Artık vakit geçti.. Maanıaiib 

biraz da iyi oldu .. Hep beraber otu· 
rur, konuşuruz .. 

- Zaten seninle do~u biı· ha
reket yaptığımı h.dırlıyamıyorum .. 

- Ya .. Bunu anlıyamadım Peri
han .. 

- Niçin?. Anlaşılmıyacak bir 
şey söylemedim ki.. 

- Kabahat hangimizde .. 

-- Tabii.. Z:ıten bütün kabahati 

üzerimi:ıe atmns:\nız siz erkekler i 
rahat edemezı.,iniz .. 

Annesi şa~ıı·mış, bir ona bir ba
na bakıyordu. Böyle zamanlarımda 
bana. en iyi ark:ı.da.ş yine sevgili tan. 
burum olur .. Kalktım .. Zavallı uzun 
müddet ihmal edilmiş olmalı ki ilk 
vuruşumda pek a.eı inledi. Bu hafif 
kızgınlığım Perföanı biraz üzmüşti!. 
Fakat ben yine hiç renk vermiyor. 
duın. Sırası geldikçe en tatlı bir if a.

1 de ile kalbine bitap etmeğe çalışı

yordum.. Bir aralık gözlerini gözltj
rime dikti.. Dikkatli dikkatli süz
dükten sonra: 

- Hikmet •• dedi •. Sıkılıyorum .. 
Artık bu tek yüılü hayat beni yoru• 
yor. Bütün gün nuweviyata verdi
ğin kıymetleri bana aşılamak i~in 
uğraşıyorswı.. Bana yazık değil 

mi ? •. Genç bir k&lbm daha başk~ 
ihtiyaçları olamaz mı ... Artık kızı
yor, isyan ediyorum. 

nindeki yuılarunı imi bir buh 
ı·anla. kaldırıp yen: attı .. 

Zavallı eeerlerim ayaklar altın. 
da çiğnenecek miydi .. 

Kalktı .. Göğsü asabi inhinalarla 1 
dolup boşalıyordu. Gözlerine bak- ; 
tını. O; bu uabiyeti bu gün. pek az } 
evvel almıştı.. O gün tesadüfen alt ı 
katta oturu kiracılarm d: nişan . 
meraSiıni vardı .. 

- Aşağıda ze,•k, neşe dUITUr· 
ken benim bunda; bu uhrevi bir sü
kut kokan odada daha fazla dur-

1 

mam bir delllik olur .. dedi. 
Hızla lıaptdan çıktı.. Annesi şa. 
~ kalmaştı .. Merdivenlerde gı. 
cırdıyan iki ayak sesi hafiflerken 
birbirinden utanan ilri göz öne dü. 
şüyordu. Annesinin göstermek iste_ 
mediği göz yaşları beni fazla sinir
lendirmi§ti .. 

i 
- Anne.. dedim.. Pcrihanı ca· · 

ğır .. Onunla biraz baş başa kalm"ak 
ihtiyacını duyuyorum ... 

Birkaç dakika sonra odada yal
nızdık. 

- Perihan.. dedim.. Senin bt! 
akşamki hareketini hiç bir şeye yo-! 
ramadım .. Şu asabi buhranını evvc-

Yokuşun derecesi birdenbire 
fazlalaştı. İlerisini görmek zorlaşı
yordu. Motörün gürültüsü içind·J 
Lunaya; - l{öprüyü görm.eğe çalı· 
şın diye bağırdı. 

Genç kadın müvazcnezini kay. 
betmemek için bulunduğu iskemleya 
tutunarak baktı. önlerinde yolu ;_ 
kiye bölen bir su cereyanı gördit 
Tam bu sırada, canavarın dehşetli 
uluması ilk defa olarak kulaklarııu 
ilişti. 

Svanild: - Koprü ? .. Su altındi 
nu? diye sordu. 

- önümde bit· su kaynaşması 
görüyorum, başka bir şey yok. 

- Oturunuz, geçıneğe çalışaca
ğım. En feı1a şey, suya gömOlmemiz 

Yokuş haf ifledf. Genç· kız oto· 
mobili çayır lizerine geçirerek. sağ ı 
doğru bir direksiyon kırmaeilc suya. 
girdi. Tekerleklerden bjri g0milldü, 
tekrar c;:ıktı, ve araba soluyarak, 

Acip aescler çıkararak görilıımi. 
yen köprünün üıerlnden geçti. Bir 
ara, araba durdu ve geriler gibi ol· 
du. Fa.kat bir at &ibi, kuvvet alarak 
öteki tarafa ailıayet gegebllc:li. Ar-

la teskin et. Seninle iki dost gibi ko
nu~ahm .. 

Perıhan suı:;muş, beni dinliyor
du .. Aya:fa kalktım .. Kiı~ük oda.mu 
yumıı~ak h::ı.lısı iızerind.." bir iki dc:h 
gezindim.. lçimde kalbimin bütün 
kC'ierlerini bir çift kızıl dudakta si-\n 
dürmek ihtiyacını duyuyurdum. E!
lerini avuclnnm ara.:mıa al<'ıım: 

Ba~ı gayri ihtiyari göğsüme 

düştü .. 

- Fakat, bu şiiıi yazan kimse
nin, yaliba <ı ar~ıl~k hklı ba~ka yer de 
imiş, dedim. Bundan bir şey ailla
madım ... Ya siz? .. 

- Oh ... Seni soviyorunı Hik
met .. Bilmem nedens~ benim de 
bugiin sf:vılmeğe ç ıki htiyacım ı 
var .. dedi.. Kalbi bin bir heyecan- . 
la titrerken. yorgun ba~rnı sıcak 1 

bir göğü~te dlnlendirmk ona ı-ıon

suz bir zevk \'eriyordu .. Şezlongun 
üzerine uza nıvndi.. 

Yı~hk müsamerelerinde · (Gün doğuyor) piyesini büyük bir mu
vaffakiyetlc temsil eden Çorlu ortamcktebi gençleri; Müdftr

lcri B. Hiiseyia Timoçin ile bir arada 
MSBHSf!&g 

Mcı:-hur münekkit, yavaş ;;e:-. le 
ve alay 1ı bir gülüşle : 

- Doğrusu, ben de öyle .... F <• 
kat bünu kimseye söylemeyin, bh.i 
köhne kafalı insanlardan sa::arla:'.' 

Nail ile Nernıinin nişanlısı giiler· 
lerken, Siireyya hanımla kızı bayağı 
hiddetlendiler. 

Dudaklarım kızıl bir ateşle ya
narken. kolJuım ince bir beli ku
caklıyordu. Bir an daha fazla ç1k
tım. Birdenbire yerinden fırladı. 

- Riliyor nıuı1un Hikmet.. de
di.. F.melleriııc \'armak için uira
şan in'lanfarın !Jazan ne kadar ru
hu ı11k&n halleri oluyor. O emele 
1hiraz daha ev\•el vRrmak için en 
kısa bir yolchın baş döndürücü bir 
süı-a lle giderlerken. başkulannrn 

öldürücü gliluthlcı.rını i\1.~rler:ne 
:rükleneııleri hiç dü~linmü;rorlar. 
i:-Stemoyl'Unı.. Oyuncak olmak iste
miyorum .. 

Birdenbire hıçkırmağa ba~lad1. 
Şa~ırmıı;.tım .. 

- Bitmi:.·orsuıı.. Bilmiyorsun 
Hikmet, dt:di.. H&yatmun kaı-an -
lık ve acı safhalarını bilmiyorsun .• 
Ben; biln1eden. dfü~ünmMen baş
ka lıtrımn giinıhını yüklendim. İşte 
bunun için kabahatini örtmek isti
yGn bir zavallı gibi hir erkeğe alet 
olmak, e~ir olmak istemiyt)rum. 
Çünkü oııuu bet· har.eketi batna ne 
olduğumu !iÖy leyiverecek t:ibi 2e
lecelır. &anıyorum o zaman .. 

O eanada duyduğum acıyı dü

tün .. Dhşün de b3.htıma ağla Re
'id.. Perihan aldatılm ı~tı .. 

Ben: -beynimden vuru lnrn:;a 
döndüm .. Büyük bir şa~kınhkla :

0 

- Demek .. Hikmet.. dcd:m. Pe
rihı1n bunJan birer birer sa ııa an
lattı öyle mi! .. 

İçini r;Pkti .. 
- Alı .. Re"iri ... clerii ... AEul acı 

ve ağlatan L:ırat'ları bundan :-1onra 
bs.~hyor. Bf!n: hiçbir ::ıey ır;öylemi

yor, nemli gl}ı;lerimle gö:de·ı:inin ta 
içine hı:tkırnrchım. O ilevam etti: 

- Bundan tı.m yec1i ay oldu. 
Bir ı?iin odama ka pıuımı~ elbisele
rimi dikiyordum. Kapı nıruldu .. 
Açtım .. Bclmu gelmi~ti.. O zaman 
Belma en iyi aı·ku,fa::;lanmdan biri 
idi. Kendisini yukarıya aldım. Te-
laşlı telıişlı: . 

- PerihRn bu aksam Turkua- 1 
za da,·etliyiz .. Senin ~le muhakkak 1 
gelmen hb:ım rit>di .. Ben; biraz ra
hatsız oldugumu söyliyere k: 

- l[azur gi>r .. df'dim .. 
(Devamı var) 

kalarında, köprü yıkılıyormuş gibt 
çatırdadı. 

Şimdi orman tam karşılarında 
idi. !ki kadın da, arka arkaya o kor
kunç ulumaları işittiler. Luna bunun 
ne taraftan geldiğini tesbit için uğ_ 
raştı. Sonra cep lambasını alarak a
ğa<;ların arasmdan ilerlem:ğe baş
ladı. Svanild de arkasından geliyor
du ... Bağırmalar artık iyiden iyiye 
seçilıyordu. Açıklığa vardıkları za
man, o canavarcasına uluma Godar
dın canhıraş ı;;esine kanşıırak yük. 
seldi. 

Luna, limbaı;ını öne doğru tuttu 
ve bir adım attı. Etrafta bir ölüm 
sükUtu yayıldı. 

XXXll 

Oliver bağırmnğa başlayınca Go
dard bir admı geriye çekilmişti. Ka
ranlığa ahşan gözleri arkadaşının 
yaptığı hareketleri seçiyordu: O 
tehditkar bir vaziyette yere çöluniis 
idi. Godar:d, Kot'un sayıklamalar~ 
arasında (bir okadar büyük bir şey) 
d~miş olduğunu hatırladı. Oliveri:n 
gözleri garip surette parlıyordu. 

1ki adam da bir müddet birbir-

Bulvar Şirketi Bozdoğanda 
--·--lldıeat VekAleU mlltettlf- Avcılar; iki ayaklı 

l•rl muamalAtını tefti•• domuz tuttular! 
bafladllar Bozdoğan (Hususi> - Bozdo· 

tzmir (Hususi) _ İktisat veka- ğanda g~en yıl te~kkül etmi§ avc·ı l 
leti baş müfettişi B. Fevzi Et"f1in ve kulii.bü çok beves ve hararetle çalış.. 
vekalet milraklp komi.eri B. s .. ip in- maktadır. 
ceyeman şehrimize gelmiş ve Bul- Geçen pazar günü Tevfik Şene. 
var şirketi muamelttını teftişe baş- rin başkanlığmda ııiden avcılatıroıı>..a 
lamışlardır: (faicfa köylülerdf\ ittlrak ettikleri için 

ilaber aldığımıza göre bu şirket· 
Ie afikah bulunan belediyenin de bu 
hususta malümatına müraca.at --olu
nacaktır. Şirketin belediye ile mev· 

cut mukuelename:ıiuin hülcilm 
den düştüğii hakkında.ki iddia va.rid 
görülmemekte4ir. Şlrketfn. ya te· 
ahhütlt•rini yerine ıetitmesi. yahut 
ta feihedilmesi mevzuubahsedilmek
tedir. 

KONYADA 

ikiyUı.ü müt~cnviz idfü~r. Bukadar 

1 
kalabalıkda hit bir hata ve kaza 
olmaksızın 13 domuı vurmuş.la r 
ve hu meyanda birde asker kaçağı 
tutmuşlardır. Hüviyeti me<:.hul bu 

adam bir Sarayk5ylü, bir de Tefen
nili olduğunÜ söylemekte. albnıi& 

at terkesi:ıde bir bacak s1ğır rti bu. 
lunduğu hilde Yenipazar nalıiye:;i 1 

karakoluna ttslim edilmiştir. 1 
Avcılarımız bilhassa bu iki l 

ayaklı :ı~ktr kaçağı domuzu tutma- 1 
larından dolayı alenen taktir ve 
tebrik ytrind" sayılır. 

Fahri 

- Hf'rkeı:ıin bayıldığı A...... nuı 
esaslı bir şiirini, sizin gibi bentiz ta. 
lebe olan bir kız nasıl tenkit edf'hi_ 
lir? 

- F:ı.l~ilt o zat ta benir.ıle ayr.ı 
fikirdeydi .. Oda mı cahilin birhri? 

Vasim: 
- Şiiphcsil. değil! Ben de üçün

cü olarak ayni fikre iştirak ediyo · 
rum. Fakat zaı-ahid kurtat'm:ık ta 
lizımdır, bu ~hepten bu gibi ::jinkrı 
beğenmiş gibi durmak en rahat u
sul. 

Hararet~e: 

·- Bu bizi atakndar etmez, de· 1 
dim. Şiir ulantk, a'·rk ve insanı dii
şündürmeğe sevkeden ~yleri sevi
yorum .. Tıpkı sizınkiler gibi. 

~iircyya hanım itiraz etti: 

-- Nailin eı:ıcrlcri beğl·nHebilir, 

ve takdirkit.n da olabilir. Fakat hu 
hiç bir zaman diğt»rlerinin kıymet
$ir. cluu.ki.arı demek manas.ma ;!:>ğ·i•· ı 

dil'. il 

- Diğerlerini kıymetsiz giisl~t· 

miyorum ki. beni acmadlkfaı ım. bun 
• • • lartlan trir ~y anla.ma.tlığııru bildiri-

1 

AC'aba hu kadm N1lile ani bir 
haıc.ketle ve <;ok ma,·i i:Özlerini par
lat:!ll \"C klıı~ük heya:z. di~lerini gös
teren bir t~vu·Ia neJcn yaklaşnuş 
n:.• elini !'~mimi bir surettfi sıkmı~tı. 

Runu dü~tlncrcl< y:ı.veı.ş y9vaş do
laşn·ken kür,lik kı.~ balı~esini geçmış 
y~sil nğa<.!ı? :m::.cınıı. jfleta SıJ klan· 
mı~ ~ih1 <?uran bir lıwsır koltuğa o
lurmu~tum. Bi.r müddet hareketsiz 

dıırduklan l.iOnra birnz ilct·imde gü· 
rilltü du~arak o larafa baktım. ii;:i 
genç geir_.;,ıcr, oturup konu!'illyor
la.rdı. i<,:lc1 i:ıdcn biri.si arkada~ına. 

seı-;it,i alt_:alt:ırak, -fakat kulakl:ırım 
~-ok h<ıs<;;:ıs olduğundan söylenenleri 
i11!liyc.rdum- : 

- A;dzim, Nailin kuzi.ııi çok gü
zel ! Sen ne demin? 

- Hakkın var, güzel ve sevimli, 
biraz uf'\k tefek, fakat ne kadar in. 

ce ve caillı bir kız! .. Şahane bak~lı 
gözler, $Cviınli bir tebessii.m! .. Nail, 
kızı evlendirmek için hic:: müşkülat 
çekeceğe benzemiyor. 

(De\.-amı Tar) 

Konya: 19 (A.. A.) -Konyada 
ikinci mtintehip Mçimi parti nam ~ 
zedlerir1in miittefikan ~itmesiyle 
sona ermiştir. l,tirak ni~beti yüz
de ~ du·. 

AFYONDA 
Çorl .... intihap lallll,.U yorll.m. Herketıin ze'·ki kendisine 'l • !!!!!!~~!!!~~~!!!!!!!!!!!!!! 

Afyon : : • (A. A.) - Vilayetin 
her tarafında vatandaşlarrn heye
ranh tezahiiratı içinde, miintehip
Jer reylerini puti namz.edleri lehin 
de kullandıkları ikinci miintehip 
~eçiıni dün hitmişfü. Vilaye.Limiz 
halkı. bu ı;eçimcle yh;~de ~ii.z rey
lerini kuflaıımıı:;lıtr Ye bu güzel ve
sile ite Mifü Ş<'fo kar*' içten bağ
lılıklarım ,.e s11.ygılarını bir defa 
daha teyid <'y!P:niş!~rdir. 

ELAZl('ınE 

Elaı.iğ: ( A. A.) - İkinci 

müntehip seçimi bug-ün muvaffa -
kıyetle sona erdi. Yatanda~hmn 
reye i~tirak ni!'!.heti hiç bir intihapta 
hu dereceyi bulnumıı~hr. Karlın 
ve erkek her ke,., seve seve re~·ini 
kullanmak suretiyle C. H. Pıuti~i
ne bağhlıklRrını gö~lerm[':ltir. 

Bugliıı ı:ıehrimiz orta okulunda 
talebeye veı·ilen kotıfernıı~hlrlıt in-

tihap hakkmııı kud::ıireti gençlere 
izah cdilmi~ ,.e hu \'Psile ile ele Mil~ 
li Şefe kar~ı i~ten bağlılık ve sev
gi tezahüratında lıuluııulmuştur. 

Tefrika No 50 

!erine baktılar. Her tarafı tutulmuş 
gibi duran hiç bir harekette buluna
mıyordu. Karşısındaki sabit göz be

bekleri birdenbire fosforlu ve kırmı
zı renge büriindüler. Bu sırada in· 
siyaki olarak bir kenara çekildi ve 

i~~ ucun__u sıkıca tuttuğu örtüyü ö. 
nune dogru fırlattı. örtü hemen par
~a parça edilirken uluma tekrar 
yükseldi ve iri vücut üzerine d ~ 

"ki d' ogru yu en ı. 

. Godn~~ .. yine biraz kenara çekiL 
dı ve sun ı koluna, parçalanan örtü. 

niln bir kısmını saracak vakit btıl". 
bildi. Kırmızı gözler yaklastı. G~-
dard boğazını sağlam kolile muha
fazaya çal~ırken, diğerini de karsı 
koyamıyacak derecede kuvvetli bir 

Çorlu ffiususi) _ Müntebibi.Slt. ittir. Bu muharı-irin şifr~ıi moda 
ni intihabı ka.t>aba. Ye köylerinde mı- diye, benim de bunların karşısınrl:\ 
yük bir in.taam jçi.adfo devam etmek- heytt!lllfürn bayılmam ic.-ap etme:..: 

te ve bir an önce Sıeıı.lıındınlmasut& ki ... 
gayret edilmektedir. Halk kadm er-, Vssimin gözleıind., söyledii-ılı:-ri. 
kek reylerini knllanınak iize.re rev mi tasvip roen bir r.!~et gördüm. 

sandlğmın bulunduğu bele-Jiye dai- ı Fakat lakırdıyı ba~ka bir mevzua 
resine ideta akın elmektc.dir. I sürükledi. 

İ Umumiyetle Nailin, fiirrıni aç1k-
Çorla tapu memurluğJ 1 ·~a söyledikt<'n sonra, fi!drlerıle u

Çorlu (Hususi) - Ankara tapu ı 

1 akılibı aevcn oau korar, ko
ruyucu teşkilat Cümhuriyet 
Jbfk Partisidjr. 

• • • 
Cimlburiyet lltük Paı1isiııin 

esas düşüace n dileği , .. tan. 
d8.ifarı .her türlü &yrıhktan ko~ 
rvınak. onlar1., kendileri ve bli. 
yti.k T"ürk 11lusu i'.:in faydalı im· 
-...kttr, 1 yu..c:mamasına ra~men, annesıle lcar. 

kadastro mf'ktebi 938 mczunların· ı cleşin.i fazla üzmemek. yolunu tuttu- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
dan Tekirdağ merkez tapu memuru 

Hasan Kuzeı kaz.·unız tapu memur- ============::::::::=====================~~~~ 
luğuna terfian gelmi~ ve eski tapu 
memuru Nuri de Beypazarı tapu ı 
memurluğuna gitmiştir. 

•• ..... ••~• ..... •a••••• •ı.o;•••O••••••••• 

BİTLİSTE 

Bitlis : : ~ı (A. A.) - Üç gün
denheri devam eden ikinci münle
hip ~eçinı i nt! bugiiıı :-ıon verilmişti!'. 

İntihabal;ı, J urddaşlar, b:rıbirled~ 
le nı ii~lihaka ederceRiııe i :~tirnk et

mi;:ierdir. Yapılan tasnifte ı e\' ]e. 
rin ittifakla parti namzedlerine'.ve
rildiği görülm~i~tiir. 

o 

Çeviren : R. SAGAY 
sademe ile yere yıkılırken öniin~ 
doğru uzattı. 

Sırtüstü, iimitsiz bir tarzda mii
cadele ederken bunun netiı.:esinin n1:; 

olacağ·ını bilmiyor değildi. Mütema
diyen sun'i kolunu, boğazını par~a

lamak için uğraşan dişlere llZ'&t1yor
du. Buna rağmen bu CÜ§ler sağlam 

koluna nihayet yapışarak müthiş 
surette yırttılar. Godanl üzeriııe 

çökmüş vücudu ayakları ve di:l.Jeri 
ile a~m~k i~tiyordu, param parçan
lan ortu, yme işine yaramakta de· 

vam ediyordu. Fakat nihayet, kar
şısındaki vücudun elleri tutacak yer 

bulunc.:u genç adamların elbiselerini 
y~r~tılar. Sini t ırııaklar göğsünU 
didiklemeğe başlarken, toprağı ade· 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten s.onra günde 3 defa muntazaman 

111 • di~!erini.zi f ırçılayınız. • • • -==- - -
ta titreten muz,1ffeı bir ulnma yük
seldi. Son lıiı• ilmıts:z h;ırl::'ketl• ya
n Iı kolunu kurtardı. U!uına ani o. 
ı mık su~tıı \'C ı:;c::ı, iıFk iç•:-i:::;i.nd@ 
Godard kuv\'ell" ~en(-'lerın l~:t:yiki 

altrnda sun'i koJunırn ç1H.1rdurtığnıı 
duyJu. KU\·veLli bir ziya g~zl':·ı-i:ıi 
ka.ıa.aştırdı. Artık daha. fu.!.a daya
namadt. Kendisini kuyhetti. 

Hemen derhal ayıldı ~aP,!:ım :ho. 
lundan, ç:entıt;inin üzenn• f:sıcak tıir 
yağmur düşüyor gibiydi. Kop:ınhn 

ve kırılan sun'i kolu vÜ•!ud1JMl sarılı 
olan örtü vasıt:ısile dl.!!"uyordu. a. 
zerinde Oliverih ~lcı1niıı be.yaz 
hattı ile yüzünün şeytani değişme-

sini farkciti. Parma.klar:ı kaıtlara 
boyanmışı ellerini toprağa ·daya
mış ofan Oliver hlla çöknıUş vazi. 

yette duruyordtı. Elini alnına ıw. 
yan Lun:ı ge!ıç ı:tdar-.!ı gN·iyA çek1ru1tk 

istiyordu. Et.na ıat!v~trar. ol::ı.uıa
yınca 1Umb1"l.ıım ziya;~ını c:ına\'a:ın 
yüzüne tuUu. 

Godanl b:.ı 2~y1 aala. t:r.ulurr.ı
yacal:tı. Arkad~ı btm~Ut\İle c~:ş
mis, hain ve zahz:-. ~':" ma.hlC.lt hali
ni almıştı. Saçları diken diken olmug 

kulakları u;ıoamış ve geriye doğru 
sarkmış, fü;t dudağı, uzun ve şeyta
ni bir hayvan burununa dönmüştü. 
Kan ve köpükle dolu ağzı ta yanak· 

lnrınm üst kısmına kadar yarılmış
tı. Çenesi uzamış, dişleri ısırmağa 

h~ır .. bir halele incelmi~ ve büyü
mugtıı. Takallüs eden ve küçülen 

yüzünün üat l~ısmında kıpkırmızı 
gözlerden ~şka tir şey görünmü
yordu. 'l'ab~ v:>hfıligine bir insanın 
kuv\ etini ve bir şeytanın kudretiı:ıi 
le.atan, efsane\ i tir kurt halini ta. 
§.!yordu. 

. N.ihayct, ·OI!ve• in çehresi değiş
ti: G<izleri fosforlu çe!ilinı kaybetti, 

çcnesı dLr.cl~. ainı, kal:ı.t.latI ve s::ıt;;. 
lun nılrma.l vaziyetlcri-ıi aldı. Bu 

deği~nıe birkag saniye jçinJe vuk •ıı 
geoldi. Lu..;un·n ru·!~fü:anaan ge!1:n 
Svc;.!.ild ~ ;o.l :laımn varJıgı zaman 
kı.trd~i, ol~trıda.ki va ı.armakiann'. 
dsıkı kaıı l.Ue'erine rnbr.cn her za
n.anki ç~reıahu ve J:aıir...i bulmuştu. 

Htmunla İ:t.!raber delış~t duynıUi ve 
Cia§kın v_pzf~tini bırakn\4Jn;~ı. 

LD••&o1ı "a.r) 
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POLISTEı 

Bir adam zehirlendi 
Dün Beı:ıiktaşta oturan ve gü~-

. · · de bır rüklerde çalışan Rauf ısmın 
adam müptela olduğu uyku hast~
lığı ilacını biraz fazla kullandıgı 
için zehirlenmiştir. 

Celbedilen imdadı sıhhi otom?.· 
bili Raufu Beyoğlu hastanesine go· 

turmüştUr. 
Derhal tedavi altına alınan Ra-

• uf muhakkak bir öltinlden kurtarıl 
mıştır. 

Bir gencin bacalt kınldı 
lstanbul linlver&lteaıi son t1111ıf 

tnlebemnden Jozeftn Bankalar cad· 
desimlen ı-•rkerı 3060 v• SUO D'J 

maralı l)toblisler ara&ında kalınış· 
sağ b~tı lonlmı,tır. Yarah d•r· 
hal Beyoğlu hastanesine kaidınlmış 
tır. 

Sarhotların marlf~I 
Sami isminde bir adam bır ar. 

kadaşı ilı dün akşam Nişanta~md~ 
sarhoş olımlf.la.ı· ve Halaskar Gazı 
caddesi 194 numaralı kahvede ya. 
tan Kazım isminde bir adamı döv. 
meğe gitmişlerdir. . 

Kizını sarhoşların ellerınden 
kaçmağa muvaffak olmuştur. Ki· 
zımı ellerinden lcaçıran kafadarlaı.· 
kahvenin camlarını kırmakla meş- I 
gul iken polisler tarafından yaka
lanarak haklarında takibata başla· 
nuştır. 

Otomobll çarptı 
Şoför Ahmedin kullandığı _ 1772 

numaralı otomobit Şişliden gelırkeu 
Sakız caddesinden geçen Kirkor is
minde bir gence çarpmıştır. Kir· 
kor başından ve ayağından ağır su
rette varalandığı i<;~n derhal imda
dı sthhi ile Cerrabpaşa hastanesi
ne kaldırılmıştır. Suçlu Ahmet ya· 
kalanmıştır. 

Yangın baflangıcı 
Dün Samatyada Ramazan& a.ı•t 

fırının bacası kurumla fazla. doldu· 
ğu için tutuşmuştur. Derhal -1-
bedilen itfaiye yangının başka tara· 
fa sirayet etmesine meydan verme 
den söndürmeğe muvaffak olmuş
tur. 

~·~ 
Su• vapuru tamirden 

çıkb 
:'fjtervanelerindekf arıza sebel>iyle 

bir mUddet~berl..tatinye havuzla.. 
rmda tamir edilmekte olan Sus va. 
puru dün havuzdan çıkarak Galata 
rıhtımına bağlanmıştır. 

Bugünden itibaren Mudanya se
ferlerine bqlıyacaktır. 

w.NIV'l'l't"IVV'N'IV'l'riV•f>i 'l'f'fWV', 11•t-. , .'V'.Yı" NtrN •a rr "I 
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ftJMN DY.ll'llOIR7 
Bu ütam 

fea kralifui Bem,17et Y.tlclHS •• 
pkMiaflan Ertutrul Sadi T•k ve 
jıeyeti l>Jrllkte 

Km!D1 GILEN v..ıvil: 3 P. 
(ile) Atll& RevUaa- Mite Penço 

Varyete Miçe Pen~ef varyetesi 

* Bu ak,.am 

RADYO 
Ça.rşanıba: 2218/ 939 
12 30 Program. 
12'.35 Türk müzıği • Pl. 
l~,00 Memleket saat. ayan, a-

• 5 meteoroloj\ haberlen. 
JaD 1 ti ·· 13,15.14 Miizik (Riyase cum. 
bur bandosu - S-f: th'411 Künçer) 

1 _ Ambroise • Vidal - kf P.r 

(Allegro) 

2 _ L. Blemaııt - Pikkolo (idi· 

çülc flüt için - Bolero) 
3 - A. Ponchielli - La Cyokon· 

da aperasınm baleal. . 
4 ·- Meyerbeer • Le Prophet~ 

(Peygamber) operasından çekilmiş 

parçalar. 
5 _ R. Wagner. • Tanhöyzer o~ 

perasınm ma~. 

18,30 Program. 
18,35 Mtlzik (Sololar - Pi.) 
19,00 Konuşma. 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye- Pirinç 

w M~cim~ Celil Toksıts, Hakkı Dermau, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To· Bezelya 
kay Basri üfler. 

2o,OO Ajans, m~teoroloji haber. Y uJaf 
teri, ziraat borsası (Fiyat). • • • 

20,15 Tfir müzıği Pırınç nışastası 
Çalanlar: Fahire Fersa.n, Zühtü K fl •• 

Bardakoğlu, Refik Ferı:;an, Cevdet orn Or 

Çağla. (Mısır hülasası) 
Okuyanlar: Sadi Hoşscı;, Sema· 

hat özdenses. Bakla 
ı _ Suzidil pe~revi. 

2 _ Tanburi Ali efendi_ Suzidil f asulya 
ağır semai . l{aniyadı Jebinle. 

3 _ Nuri Halil Poyraz - Suzidil Nohut 
şarkı - Sevda elinin. ı • 

4 - Ha~inı beyin - Suzidil şar- Arpa ve saıre 
kı • Mesken oldu bize dağlar. H b b t l 

5 _ Muhlis Sabahattin - Hicaz- U U a un arı 
kir şarkı • Çoban kızı. Bu mükemmel ve c9slz müstahzarat 

6 _ Osman Nihat - Nihavent lhUyacınızın hakiki kar~ıhğadır 

şar~ı !'~~i: Fersanın Hicaz §ar· Tarihi tesisi : 1915 M. N U R İ Ç A P A 
kısı .. Cihanda biricik sevdiğim. 

tabii 

Beşik ta, 

8 - Refik Fersan • Hicaz şarkı-
Geçti rüya gibi. 

lstanpul beşinci icra Memurluğundan: 
9 - Sed1.1.t öztoprağın . Hüsey

ni Aşiran şarkısı . O gi.izel gözler-a 
bakmasını bil. 

10 - Sazsemaisi. 
21,00 Memleket saat ayan 
21,00 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo 

nukut borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Tem.o;ıil. 

Mehmet Lbrahimin Zekeriya zimmetinde nlac:ığı olan mebaliğ
den dolayı haciz edilip tamamına ehli vukuf tarafından üç bin altı 

üz lira kıymet takdir edilmiş olan ve ~mt ı~ ı karar aitına alrnan Gal ::ı.
iada Bereketzade mahallesinin Zürefa ~okağında ei4ki ve yeni 15 ve 
hali hazır 15117 kapu numaralı gayri rneJıkulün tamamı açık arttırma
ya konulmuştur. Ve evsafı aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Birinci kattan taş mcrdh•eıı1e inilir zemini taş dôşeli 
·bir taı:ıhk üzerine ve zemini taş döşeli bir depo mozaik ve mermer tek
neleri' bulunan maltız ocaklı bir mıılbah olup bahçeye bir demir kapısı 
vardır. 

tbnirrefik Ahmet Nuriyi anmak 
için. 

Bahçe: Mermer bilezikli bir 8arnıç ve bu kapı mevcuttur. 

22,00 Müzik (Küçük orkestra-
Şef: Necip A,ınn) 

ı - Ziehfer - Aşık Romans 
2 - Czemik • Danseden kalp· 

ıer - konser vahıi. 
3 _ Brahma • Macar dansı No. 

17 
~ - Schmalatick - Ormanda 

aşk. 
5 - Gabriel • Hatta eihayeü 

Zemin kat: Kısmen kınk mermer kısmen çimento kısmen malta 

döşeli ortasından camekanla bir taşlık üzerinde bir ooa bir heli ve 

içinde musluk taşı bulunan aydınlık mahallinden itbarettir. 

Birinci kat: Mozaik musluk taşı bulunan Mr sofa üzeı·inde iki oda 
bir heladan ibarettir. 

ikinci ve üçiiaeii katlar: Birinci katın aynıdır. 

Dörd6nc6 kat: Bir eofa üzerinde- basık tavanh ve d()laph bir odıt 
ile etrafı kirgir korkuluklu zemini çimento bir umlSdan ibarettir. 

Umumi evaafı: Bina kir~r dahili ahşap ve muşamba döşelidir. 
Pencereler demir kırma kepenkli ve dotrama aksanıı kısmen yağlı ve 

~ gel;~~!::•: Bacbanele (Şa· kısmen aşı boyalıdır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Ta

rab ilahi Bakils aeı·efine dana) pudan gelen kayıtta elyevm kargir .depo denilmekte ise de halibazır-

7 - Munkel • Venedik hatırası da sekiz odalı bir haneden ibarettir. 
(Serenad) Arttırma p~indir. Arttırmaya i•tirak edecek mü.,terilerin kıyme-

8 - Dietrich • Fitreler (Marş) ti muhamminenin 7 1/ 2 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
Weninger tertibi - teminat mektubu hamil olmaları icabeder. 

9 - Müller - Lapaloma şarkısı Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve evkaf borçları 1borçluya 
Uzerine fantezi aittir. 

S.)'faı 7 
Q 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Agop Kuduzyan tarAfından Yıtkıf Paralar idar~inden 25518 ik· 

raz No . .sfyle borç alınan puaya nıuk;tbfl birinci derecede ipotek gös-

erilmi.ş olup borcun örlenmemc>ainden .dol~yı satılmuına. karaı· verilen 

ve tamam:na ehlivukuf tarafmckın ( 1691) lira k1"'!net takdir edilmi' 
olan Beyoğlunda Ilü$eyin ağa, Blilbtil mahallesinde Çalgıcı sokağın

da eski 4 yeni 2 kapn No.lu sat Uırafı Bakkal Atan"' arsası ve hazan 
Sirkeci Marko hanesf, arkagı Sürpil< arsas ı vP- hazan latilyanus ha

ne~i, sol taıafı 1 harita No.h Bedros vereaelerine tahsis kılınan dığer 

arsa, cephesi ,r-01 ile çe\ nli bir kagir e9in ev~af v. mesabaaı aşağıda 
yaz?lıdır: 

Bodrum kat: Bır -Oda. kiler, kuyu , zemıD.i ~laf dl1ışıolı eabit çama

şırhk, kazan, tekne ve muslu~u va içinde abdesthanesi olan mutbah 

aydınlık mahalhnfl çıkılan kapıdır. 

Zemin kat: Sl'\kaktan merd!tenl• ve demir kapwt•• ıtrlllr 

mini karesiman dO.,eU bir antre ve bi · ~o.ta üzerlJM!• LkJ odadır. 
Ze-

Birinci kat: Bir sofa hzerırıde biri ••hni~lı vt ı•rl1 dolabı olan iki 
oda, bir hela ve dolabı ve ufak bir tara~ı.t. 

ikinci kat: Demir parma.k.lığı havi balknnlu bir oda, tahta ile 

bölünmüş ufak bir oda, aralık mahali üzerine IIAveteıı f•pılmış bir 
mut bah, musluk ta!ll, 1.emini tahta cloşeli ta'ııta kork•;lukla tarasdan 
ibarettir. 

Umur.'\i ev .. iı: Binanın bedea du•arları klgır dıt•r ak•amı ah

:;;< p t:r. Ve uhşap a ksam yağlı boyalıdır. Iç ıJl oe terkos .rt elekt rik te

sisatı me\·cutiur. Üstü alafranga kiremitle n1e,.t urdur. 

Meaahası: Umum :::ıhası 43 metre murabbaı olup bunun 38 met
re murabbaı bina, 5 metre murabbaı da aralıkl•r. 

Yukunda huclud, e1;•Haf Ye mcsahası ~·azılı gayri m~nkultin ta. 
ınaını :ıç.k arttırnuıya. konmuştur. 

1 -- f ~hu gayri menkultin arttırma ,artnanı,ı1ı 1 4 -939 tari-

hinden itibaren !43712052 No. ile İ~anbul Dördünea icra dairesin"n 

muayyen num~rasrnda herke~iıı göı0bilmesi için açılct1r . İlinda yazılı 

ı;lanlarcian f.azı ~ malumat almak istiyenler i~bu şaıtn•meye ve 9S'7/ 

2052 do~yıı ntıoıar:ısiyJe mcmurıyetir.ıize müracaat etmelidir. 

2 - Art!ırın:1y ıt işt"ra ı;: i ~in yukarıda yazılı kıymetin yü~de 7,5 

ni~beiinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edde
c e kt ir. ( :MuddP. 12-i). 

3 - tp ı) t ck !!.ıthibi al acaklıhrla d iğer a!lkad&r arıA vı irtifak hak
kı :;ıı h iplerin iı1 )fayr· mcnk ı, l üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve 

me;-;arife dair olan iddkılarııu işbu ılfın tarıhındcn itıbaren yirmi gün 

i \inde evrakı mü:cbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirımeleri i

calıecler. Ak .i lıalde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bede
linin payla~ma.~mdaıı hariç kalırl:ır. 

4. - G0 teı ilen günde arttırmaya il'lirak edtnlcr arttırma sart-. . ~ 

namesini okumuş ve lüzur.1lu malfımat almı~ ye bunları tamamen ka

bul etmiş ad v~ itiıbar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 8-5-939 tarihinde çarsamba günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü İcra. memurluğunda öç defa bağ
rıkhktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 

muhammen kıymetin yüz.de 75 tini bulmaz veya aatıf iatiyenin alaca• 
ğma rüçhaııi olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu py. 

ı·i menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya ~ık. 
mazsa en çok ar.ttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma lG a-ün 

daha temdit edilerek 18-5-939 tarihinde perşembe sttntt aaat 14, 

den 16 ya kadaı· İstanbul Dördüncü lcı·a Memurluiu odasında arttır
ma bedeli salış istir.enin alacağına rüçhani olan diğer a.lıtea*! 11 bu 

•ayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuuntllıa &zıaı,w. 11k

ma k şartiyle ea çok arttıran& ihale eGilir. -le~ ehle..,.. ... 
ihale yapılmaz. Ve •ut talebi tlişer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ehlılan ki,... ._.... • ....,._ ..,._ 
ri1en mühlet içinde parayı vermezse ihale ltaran f~ .... 

sinden evvel t!n yiıbek teklifte bulunan Jtimse ~tmif olıiıaıia .-.. 

almağa raz.ı Glursa ona, razı ot.az ve-ya ....,. __ •- • hıef 

giiıı ll_li.iddctle arttırmaya çıkanhp en ~- arttınıııa ibate etlli5r. 1ki 
ihale araıirnda.ki fark ve geçen sikti• için yiiHe 5 Mı. ha&• Mma· 

Tepeba~ı dı·am kısmında 
KORKUNÇ GECE 3 P. 

* 
23,00 MUzik (Cazband - Pl.) 
23,45.24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

Arttırma şartnamesi 18- 3-939 tarihine mü~adif cumartesi gU- cak faiz ve dijv zaNıriar aynea !lik:me ıı.wt b?makswa ıneawi,fe. 
nü dairede mahalli mahsusada talik edilecektir. timizce alıcıdan tahsil olunur. (:Madde llS). 

Euıün gündüz saat 16 de talebeye 
ÇOCUK TYATROSU -

1

;;;;;; ______ 

1
, 

gece 20,30 da umuma. , 
htanbul caddesinde komedi kıs~ Gazete Kitabevi 
11ıında BİR MUHASİP ARANIYOR SUleyman Bezer ve 

* Daman Sezglner 
HALK . OPERETİ Aydın: Hilki•et bul•arı No. 73 
Bu akıam 9 da er aeYİ ruete, mecmua kitab 
Zozo Dalmasla "Yeai Sabab,,ıa ıeçmit 

(Halime) nftılıaları bulunur. 
Çarşamba M. Yesarinin 

AŞK BORSASI 
Yni operet ----

ZAYi -------- Daı·ü~şafakad~rn 986 senesinde 
aldığını tasdiknamemi zayi ettim. 
y &nielni çıkartacatımdan eskisinin 

,. 
t ZAYi 

18'1'1 numaralı reislik ,ahadet
namemi zayi &Wm. Yenisini ala· 
taiımdan eakiainfn hükmü yoktur. 

lnew.lu HalW otlu 
MIHM!T LOKMAN 

hökmü yoktur. 
fatih Fevzi PAf& caddesi 95 

Numarada SABAHADDiN 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan-
bul Sabaalma komisyonundan: 

l 1 
J.arfn•• IlAoı ve malzeme 24-3-989 cuma ,Onü 

- 76 ka tm V.n,, -
Mat 11 ele paurbla alınaeaktır. . 

AIUn 940 Ura n Uk iMDJnatı da 71 JıNdır. 
• - T•ailımll1' '-•• Bl vtlf kaJarı vı Uk teminat makbuzlaıVI• 
1 - fl&elrllleıfD ,...u . _._ .. 1 

.-..w ...... J&t _.._.._k bJDMısdaki komt.1•aa •--•· Galata_....- •-.. 
Jll. (1101)~ 

Birinci arttırması 11-5-939 tarihine miisadif perşembe günü 
dıtiremizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecektir. 7 - Alıcı arttırma. bedeli haricinde o]an.k ya]nız t:ıı>u ferai :&:ar-

Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamminenin yüzde 75 şini cını yirmi sendlik vakıf taı;iz bedelmi ve ihale kıarar puilanııı vennege 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak ·i takdirde son -arttıranın taahhüdü mecburdur. Müt rakim '\J r(ll r, tenvirat ve ta z· at ve delaıiye rü

baki kalmak üzere arttırma <>n beş gtin daha temdit edilecek 25.5.939 sumu ve müterakim vakıf rearesi alıcıya aid o-ima ıp arttırma. bede. 
tarihine miisadif cuma günü saat 14 den 16 kadar dairede yapıla- linden tenzil olunur. 1~bu gayri menkul yukanda gbsterilen tannte 
caktır. İkinci arttırma neticesinde en çok arttıranın ü~tunde bırakıla- İstanbul Dordiıncü İcra Memurluğu odasında icıbu ilan ve gösterile~ 
caktır. 2004 No.lu İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine t ev- arttırma şartnamesi -Oairea"nde fatılacağı fül.n olunur. (1912) 
fikan hakları tapu ~ciller~le sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~er alAkadaranm ve irtifak hakkı ı.::ahiplcrinin bu haklarını ve hususi
le faiz ve me~arlfe dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren yir
mi gün zHrfrnda evrakı müsbiteleriy le birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi
riye ve bıızifiyeden ibaret olan belediye rfü:umu ve vakıf icaresi bedeli 
milzayededen tenzil olunur. Daha fazla malı1mat almak istiyenlerin 
9a715 9 No.lu dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilin olunur. (16171) 

Devlet Basımevi Direktörlüjiinden : 
Cinalı 

12 puntu 
18 puntu 

Miktarıı 

150 kJlo harf 
160 ,, " 

) 
)' 

Tahmini 
t•taru 

800 lira. 

C?fo 7,8 muvakkat 
teminatı: 

60 Ura 

Umumt evsafı ,artnameainde yazılı 400 kilo hıa.rfin açık eksiltme
li 81-8-1989 omna .-Untl uat H de Buımevfnde yapılacaktır. ı .. 
teldllerln meakftr ıttn ve aaatte " '1,6 muvakkat teminat v•y& buna 
muMIU banka mektubfl& idare komfıyoııuna mtlN.caatJırı . 

farıtname paNll• olarak direktörlU~n alınabiUr. (17•0) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ek-
siltme komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan İf: Sıhhi Müze binasının tamiratı işi. 

Keşif bedeli: 4981 Ura 76 kuru~. 

Muvakkat garanti: 3i0 lira. 

İstanbul Sıhht Müzesinde yapılac. . tamirat fşi açık ekafltmeye 
konulmuştur. 

Ebiltme 1 - ' - 939 cuın.u-tesi günü aaat 11 de Cefalojluu.da Sıhhat 
ve içtimai Jılua\"met MUdttritttü bina&1nda kw-uhı JMımie,>onda yapıla

caktır. istekliler ~rtna~. it~ ve buna bailı dil•r nrakı htr ıOn ko. 
miıyondan 26 kuruş ınukabiUnde alabilirler. 

letekliJ.er cari aene1e aid Tfoaret oduı nıikuite hlO R"'1 baun
da YH1h b.ı,..ıer ve bu İi\'e )"()ter muvakkat prnut1 lll~ ft5'a aanka 
m~ubu iıt Mr1ikte bu ite 1Melıer en u l-000 lkalık if ,...,._ •t: ek· 
ıiltnıe tarildwd&n 8 gün evvel lstl'nbul VtLi~n .. n N11Uıf el~ı .ti. 
liyet 'toe1Juılnrile birlikte belli gün ve ısaattı koDliıy-. phnılnt,. (l'lla)' 
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Sa,.faı 8 .......... 22 MART 1939 

Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki Mağazaya Müracaatları 
1 

Olsun 
-----------1! - Dr. İHSAN SAMI 

'A CAR A N BAKTERİYOLOJi Hasta
lıkların 
KEŞİF 
KOLU ' 

K 

Kulağııııza . s A Ç.,.._L ~ R A LABORATUARI 
Umumi kan tahlilatı, Frengi nok 
tainazarından Vasserman ve kan 
teamülleri, kan ktireyvatı sayıl
ması Tifo ve sıtma hastalıkları 

teşhisi, idrar. balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahJi1atı, illtra mik
roskop!, husust Mılar istihzarı. 

Kanda üre, şeker, klorür, kolles
terin miktarlarının tayini. 
Divanyolu No. ll3. 

. 
• 

eN MÜDHİ$ 
(STiRAPTAH 
C:.ONRA · • · 

TAM N~~·E 
V[ StHHATE 
KAVUŞMAK 

Kuılanmakıa 1'.aoııuır. 

nır hamlede nezle ve gripi geçirir. H:ıraretı süra...le ü~ürür. 
Bat, oiş, sinir mafu!, adale ğrıbrı ancak N~VROZİN 

almiılk suretile çarçabı:k defcdilebilir. 

Kumral ve Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 
İNGfLiZ KANZUK Fcıanesi 
Beyoğlu - it ta lbül 

----Kat'i Tesirare.--.~ Alaturka ve Ah.franga 

KiTABi icabında gUnde 3 ka~.e ahnablllr. 
YEMEK 

il Yazan : Fahriye Nedim 

"Hastam Son Derece 
Her eve Jazım olan bu kitap 
yemeklerin nasıl pişirileceğini 
gayet s •de ve herkesin an
layabileceği şekiJde öi'rctir. Muztarib idi,, 

Ha~tabakıcı:-:ı, birkaç gün zarfında !'iyatiki 1 Flatı BO kurtlf 
defetti. llastaba kıeı Bayan l\1. Yazıyor: 1 

Hastaya bakmak üzere duvet edilmiştim. Satıf Yeri: nkılip Kitapevi, İstanbul 
Ifastanın nıuztarip bulunduğu SİY ATİl<'e l 
kar::;;ı su banyolariyle tedavi ctlilrııP.~indcıı do-~-----------• 

SİUİK ! DlR"AL DH'lfiİLİR!! \ayı kuvvetli bir :;oğuk algınlığına :ı akalan- Mimini yavrunuzun sıhhati-
ınrn, daima y:ı.nımda lıuluntlurdıı~um Miziıı kıy ni diişüniinüz. Onlara çocuk a-

metli ALLCOOCK yakısını tatbik ettim. Ağ- ral•alannın kraliçesi olan ve en 
rıları sükun bulmu~ ve bir gün sonra zail olnıu~tur. iyi imal edilmiş, en fazla tekem-

Siyatikteıı ımı;ı:tarib iseniz müz'iç ~arıcılarından kurtıılursıınuz. De- mü! ettirilmiş en .~ıhhi arabayı 
likli ALLCOOCK yakı....:nı tatbik ettiğiııiz<le, hemen :sıhhi bir ~ıcaklıV-ın alınız. Yeni gelen 1939 modeli-
O'I'Oı\ıIATİK DİR l\1ASAJ gibi ağrıyan yerin ctı:~fına yayıldığı \'e ağrı- niıı 50 dnn fa:da çeşidi vardır. 
ları defettiğini hb::ıedecek!iiniz. Delikli ALLCOOCK yakısı adaliı ta yor-1 Her yerden ucuz fiat ve ınü~aid 

~.artlarla v.alnız, 
guıı a8aba tam hir ~ükün ve aQ-rıyaıı mahalle yeni kanın cevelanını te- " 
min eder. j BAKER MACAZALARINDA. 

Delikli Allcoock Yakısı F!atı 27 1/2 kuruştur bulabilirsiniz 
.............. Cllll ... ı• 
--·-

M EY V -::J Ha;msızlık, şiş~inlık, B ula~~ı, Gaz, I · 
T U z Sancı, Mi<Ie Bozukluğu, Barsak 

. 
ataleti, iNKIBAZ, Sarıhk, Saf-

ra, Karaciğer, MiDE ekşilik v~ 
yanmalarında ve bütün MİDE, Bar

sak bozukluklarında kullanınız. 

HOROS Markasına dikkat, 

Son derece teksif edllmlf bir toz 

olup yerini tutamıyan mUmasll mUs

tahzarlardan daha çabuk, daha ko

lay ve daha kat't bir tesir icra eder. ( 

Tel: 20981 

Rıza Aslan 1 

Umum Gazeteler, Mec-\ 
1 mua, Kitap, Fotojraf, 
: Granıofon, Pllk, 

K'rtaalye 
SATIŞ evi 
-o---

D t V R 1 .ô t 

Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek 

için bu basit usulü 
tecriibe '!diniz. 

1 
R 
1 
K 
L 
1 
K 

Neı'enizi 

G 

söndüren, çalı ~manıza mani 
olan knıklığı 

R i P i N 
i e izale ediniz. Bu saye1e bir çok bJyük 

hastalıkl ıia tutulmak tehlikesini de 
ö1lem s 'llurSU:JUZ, 

GRiPiN 
Bütün ağı-ı, stzı ve uneılan keser b.ı' dv Nez'• ' iıo, , , .. 

grip ve romatiımaya karşı bilhassa. m :essird r. 
icabında gUnde 3 kaşe allnabillr. 

Aldanmayınız. Hağbet gören h~t 
şeyin taklit v ~ benzeri vardır. ~ 

G R 1 P 1 N yerine başka bir marka 
verirlerse ş :ddetle reddediniz. 

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

'TÜRK N İTİ 
1 Her cins s;ba ve maltızl.1r içio ideal bir kömu''rd11 r. Yirmi s9r edenberi kullanı makta 1 u 

olan meşhur (Yağsız) beyaz reıık-ı Satış Merkezi: GILKRIST VOKER ve Ks•. Ltd. 
teki Tokalon pt•drasının mahremf .Galatada -Yolcu Salonu ~ H'ısında Tahir han 5 ir.ci kat 
formulüne takim ve tadiye edilmiş Telefon: 44915 
sütkrema~vezeytinyai~sa~kcy- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
metli cevhcrler~e karıştırılmakıa-
dır. Bu krem cildinizi serian bes- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
ler ve gençkştirir. Ve tenin buru
şukluklarını ve :.air gayrisafi mad lnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
delerini gideri~ cildi taze ve ne~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ 
min kılar ve nefis h1r h'oku hıra kır. I - Şaı tııarııcleri ır.ııdlıince "~GQ .. ~O(t,. adet "100,, kııoluk ,.e 
Fazla kı!Uı.rın fa:tli.vetirıe niha- ··:-o.norı .. adet te ' '50,, kiloluk tuz çm·alı kapalı zarf usulile 
yet ):edr. fiugLinkü insanla?' birkaçı sıılııı ·dıtı .tcakf.ır. 

sene ev,·elkileı-ine ıınzaran dahtı II - "l 1Jô .. kil,ılnt. çuyalın bt>heıinin muhammen bedeli "46,, ku-
güzelleşıni:;; lıir haldeclir. i\lütF•ha"'-

1 
ru;. ··50., kiloluk çm·ulııı lıeheriııin nıuhaınmeıı bedeli "27 

:mdar bu şa~·anı hayret tebeddül ün l kı.ıı uı;ıtaıı · ı Ot>.500,, lira, muvakkat teminatı "7912,, lira "5o'.: 
sebebini umumiyetle Tokalon kre- kul'uştur. 

miııin istimaline ,ıtfediyorlaı·. Ay. III - Eksiltme 12 - 4 - ~39 tarihiı~de Çaı-.~amb:..ı. güııü saat 15.30 da 
!ık sarfiyatı hemen bir milyon va- K 1 1\1 · a ntaşta Levazım \'e ı ur.ıay:ı.aı şubadindeki Alım Komisyo-
zoyu bulmaktadır. Siz de hemen uunda yapılacaktır. 
bugUnrlcn kulJanmağ~ başlayınız. 
Ve her sab,th daha genç görünü - IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara, 
nüz. l\Iemııuniyelbahş semereler Başrnudürlükleriııden "525., kuruş bedel mukabilinde alı

nabilir. 
garantilidir. Aksi h·ılde paranız 
iade olunur. V - Ek~iltmeye iştirak edecekler mlihiirlü tekiif nıektublannı 

kanuni vesaikle "{ 7,5 güvennı~ parası makbuzu veva b•n-

ı • V 'J "- D ,., E •• • d ka teminat mektublarmı ihtiva eder.ek kapalı :rnrfla~ın ihale 
zmır l ayeti aimı nçumenın en: saatinden bir saat evveline kadar komisyon Başkanlığına ~SIVAMACI ARANIYOR-..., 

Demir üzarine sıvama ustası ranıyor. 1 
(Sıvama) rumuzilc lstan~ul 176 Posta kutuıu adresine 

Yazılması. • 
. 1 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 100.000 kilo su tasfiye tesisatı 

için bilama kaıfüonat dö s'ııt ( % 96 safiyette) 29-3-939 ~arşamba 

günü saat (15) on beşte Haydaı·paşada gar bina:ilndaki sannalma ko

ınieyonu taıafından kapalı zarf usulü ile satın alınal'aktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayın ettiği vesaik ve 525 li

ralık muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını muhtevi 
zarflarını eksilt!ue günü saat (14) on dörde kadar komisyona verme

leri Hlzıındır. 

Bu işe n'd şartnameler Haydarpaşad1' gar binasın~~i komisyoıı 

ta!·afındtm pı:ırasız olarak dağıtllmaktadır. 

(1194090) lira (76) kuruş keşif bedelli İzmir vil-lyeti Turistik makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1845) 
yolları inşaah~ istekli çıkmam~ b~unduiundau 2490 sayılı yasa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hüki,imlerine göre 16 Mart 939 tarihinden itibaren bir ay müddetle Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri Umum 

Müdürlüğünden : pazadtkla eksiltmeye konulmuştur. İstekfülerin pazarlık müddeti-

nin hitamına kadaı· vilayet daimi encümeninin toplantı günleri olan 

pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar mezkur encü-

mene ıbaş vurmaları. (1891) "934" 

1 - Yıllık muhammen bedeli 3320 lira tutaıı bir sene zarfınt1!l her 

üç ayda bir 30.000 nüsha olarak tab ettirilecek olan Elektrik mecmuası 
açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

2 - MU\·akkat teminat 249 iki yüz kırk dokuz liradır. ------·~Modern ----~--1 3 - Eksiltme 4 - 4 - 939 salı günü saat 15 de Metro Han blnasınm 
5. inci katı~da toplanacak olan arttırma ve akıiltme komisyonunda ya

pılacaktır. 

Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 
Askere, memura, kadına erkeğe, talebeye gfinlin en lüzumlu 

eseri. 1939, senesi mn•şeret a.dab1nın tekamülüne göre 
yaıalmış ilk lcitap. 

Fiatı : Cildsiz 50, Cildli 7 5 kuruş. 
._... Satış yeri : INKILAB KiTABEVi ... - .. 

4 - Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım MUdıtrlü~tinden para
sız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni belgeleri ve nıuvakkat teminQtları ile i!An 
edilen gün ve saatte komisyonda rumr buluıım.aları (182') 
l M ıg_b. ll! J&!M --E-C!tl!!l!M!i!!!!r--WS~L~l!!l!!!!!!!!I!!!! 

~ ıbu A.bm•t Cc1DJ1. l,,ddin S A R A Ç O C L U 
~etrİ7•l mildUrU: Maail ÇETiN S.Swcl.ıtı Y• M•t~es.i Ebt'zziya 

' -


