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HER YERDE 

3 
KURUŞ 

M. Daladier'nin 
Nutku ---

Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

r 
Atatürk Dün . 

Defnedildi 
lngiltere Lehistana 
Kat'i Teminat Verdi 

1 talya Ducenin nutkuna kar• 
şı Fransız diktatörü M. Da-

ladier'nin cvabı gecikmedi. Fran:nz 
Başvekili hakkında dildatör sıfatını 
kullanmamız parlamentodan fe\•ka · 
iade salftlıiyetler nlmt':! ohnn.sınıtan 
dolayıdır. Falmt bu dildatörlül< da
luı zf~·ıufo eski Roınada tehlikeli za-

. . il mua't'"'ett , manda. kanuni t.1 rık e • -' 
bir mesele dohı.yısilc ve mahdut hii" · 
mücldet için wrihncsi mutad olan 
sallihi~·etler ctimlcsirıdf'ndir. . 

Merasimde Meclis Reisi, Başvekil 
Ve Mareşal Hazır Bulundular 

' Ankara: 31 (A. A.) - Resmidir: 
Ebedi Şef Kemal Atatürk'ün tabutunun defnedileceği Rasat 

tepedeki anıt kabırın in,aı;ınm hitamına kadar elyevrn bulunduğu 
Etnografya müze3İnde ihzar olunan muvakkat kahire vazı ameli-

yeı;İ bugün, 31 mart 1939 cuma, saat 11 de Türkiye Büyük MiJlet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Ba~vekil Doktor Refik Saydam, 

Genel Kurmay Başkanı Marellal Fevzi Çakmak, Cüınhur riyaaeti 
umumı katibi Kemal ... "'.eddeç, Cümhur riyaseti ba9yaveri Celal 

Oner ve Ankara Vali ve Belediye reisi Nevzad Tandoğan hazır ol
duğu halde yapılmıştır. Bu muvakkat defin yukarıda ismi geçen 

Uzun asırların aıadan gcGmış ol
masına rağmen, milletlerin baş vur
dukları hükümet usulleri pek mah
dut kalıyor. Her halde diklatörllik· 
leri demokrasilere tercih iddiasınd;ı zatların imzalo.rını havi protokol ile tesbit edilmit ve bu veaika 
bulunanlar onların da, memleket Türkiye Büyük MilJet Meclisi riyasetine takdim olunmuttur. Ebedi 

müdafaası mevzuu bahsolduğ~ za- ı ·Şefin daimi isttrahatgahına nakli anıt - kabınn inı;asm' müteakip 
man, daha ~abuk, daha kuvvetlı ha· milli merasimle yapılacaklır. 
reket edebilmek imkanına malik ol· ..__.__,_.,._ .... ,._. ____________________ _ 

duklarım unutmamalıdırlar. 
Müsyü Oalaclier bu nutku irad 

ederken zor uir vaziyette bulunını. 
yordu. Çünkü bir tecavüze karşı mü. 
dafaa mm·kiinde idi. Askeri sahada 
her zaman rleğilse de mantık saha· 
sında böyle miidafaa vaziyetleri nis· 
~&.daha kolaydır. Bundan dola
~~:-..llaladicr pek haklı, pek 
mantıklı,~ 'iyi şeyler söyliyebildi. 

/~eseıa-~~X-. •J ~ "lJz~ emel~ bazı hadiı:ıel~r 
mııı8l~~1. endi ~ukadderatına ha

. olması-7 x~ibiyle haklı göste
•tabii em~llerdcn ba.h· 

sedil . Şimdi de hayatı sahalar ileri 
sürülüylJr. Bu, istila niyetinden bru:-
ka bir şey değilair ... Fransa bu nok-

Nafı 
Dün 

Vekilinin 
ü Te kikleri 

Ali Çetin Kaya Bugün de Silahtar 
Ağa F abrikasini Gezecek 

~ 
1 

tai nazarı kabul edemez. Zira, aksi 
takdirde her hangi bir istila yeni 
hakların ileri sürülmesine sebep teş
kil edebilecektir. Bundan başka bıı 
suretle ortaya ablan her hangi bir 
~;i~~l;r ~ birbirle;ı;;i-· ta~İp"faecerc: _JL......;~::.::;.ı.ı~.--~-
tir.,, 

M. Daladier'nin bu mütaleasının 
doğruluğu inkar edilemez. Yalnız, 
bu sözler bira7. eksiktir. Daha evv~ı: 
ce de siyasetteki istila e~eırerını 

-.ı. · · "tabu hudut
meşru gösterm~- ıçın 
lar dan "tarlııi lnklar,, dan bahso
. " du, Ortada değişmiş bir şey 
ıunur . -·ı .. 
varşa o da meselenin esası degı , us-
tü ~ila ve zavahirdir. Başka 

---b. n d -·n:trlik daha var: Bazı de,·. 
ır egıı;n.n .. 

lefter bazı zamanlar istila ve teca~ 
'• . roluni.i oynıyorlar. Bazan da kendı. 

terinden daha ateşlisi çıkıyor .. ve -~ 
vakit onlara bir müdafaa rolu du. 

şüyor! . • . 
Bizim ncslinliZ bu yoldakı had_t· 

selcri ve rol değişmeleri ~iiyük. bır 
. mü ahede etmi::;tır. Cıhan 
1bre~e. ş "ttefiklerin sullı 
harbını kazanan mu b' 
muahedenamelerini yaparken ta. ı 
oldukları ruhi halet ve b?nun .sev~ıl~ 
mildafaa ettikleri prensıpler ıle şım 

d
.k. A" •• me ve aörnı.e tarzları ara· 
1 1 uUŞUn t> kf 

sında büyük bir fark olsa ger~. ~f_· 
Büyük devletler aras.uıdakı m~-

yır. ci kalabıl· 
cadelelere uzaktan se 11 · 

·· eme ert· miş yahut onların tecavuz . 
ı Ş mılletıcr 

ne az çok kurban o rnu . 
· b. şeyın de-dünya siyasetinde hıç ır t 

~ .... ~ ...... ~ .... 
Ali ~Çetın~ya dftn lıtinye yoluau tetkik ederken 

. . · b f o- leden sonra saat 14 de Met-
Milli idarenın elıne g~mış u- g 

1 
k altıncı katta bu-

Tünel Şirketle- ro hanına ge ere 
lunan Tr~mvay. v_& ro. eleri için lunan hususi dairelerinde meşgul 
rinin yenı teşkılat a: ü;ere şehri- olmuş ve saat 15 de Tramvay_ ve 
tetkiklerd_e bulunm N fi.a Vekili Tünel Şirketleri muvakkat ıdare 
mize glmış bulunan a d heyetini ve !lleflerinin hazır bulun-

t . k a tetkikatına evam ·. k 
Ali Çe ın ay duğu bir toplantı yapılmış ve ıa -
etmektedir. . .. • bah refa- şam geç vakte kadar deva~. eden 

Sa~ın Vtekt ıl bd~n v:~i ve Bele- bu toplantıda Vekil bütün muzake-
kntlerınde s an u . k. t . r. 

. . . L · tr Kırdar olduğu hal- relerı ta ıp e mış ıı. T .. 
dıye reısı u ı . . . - :Müzakerelerde Tramvay ve u-

d~ yeni sy·~~ıl~n ;:r:ae:~ı~~~ı:~~~a 11el Şirketlerinin yeni :eşkila: prok-
mış ve u e . . h t . l . ·ıe şehirde tecdıd edılece 

t .. ·ne Valıden ıza a Je en ı 
tefcrrua ı uzerı to tramvay hatları ve yeniden ~~aı)ı-

t Vekil bundan sonı'a o • .. ti ı r 
almış ır. t~t· olunu tef- lacak tesisat etrafı.ncla gor şme e 

b · ıı Bebek - :s ınye Y 
mo 1 e . d de Yüksek olmuştur. 
tiş etmiş ve avdetı~ e v ••• k Vekil bugün de Silahdarağada. 

d. 1ektebıne ugrı~ ara k 
Mühen ıs n kt .. ki elektrik ı!lantralmı gezece ve 

d t kalmış ve me ep mu- 1 p rti 
bir müd e pazar günü toplanacak o an a 
düründen izahat almıştır. ı·nşa- gurupu kongresinde bulunmak üze-

k·ı b ndan sonra · Sayın ~e _ı u . İi elektrik re akşam ekspresi~le Ankaraya 
atı yeni bıtmış ?1~n Şış avdet edecektir. ğişmediğini ve beşeriyete musalla 

olan dünkü dertlerin yarın için ~~ 
devam korkusu olduğunu esefle g~· 
rilyorlar. Onun için karşılarında bu
yük emperyalist devletlerin mutnn· 
tan surette yaptıkları "Mizansen., 
tere, saçtıkları belagatlere, münaka
şada gösterdikleri zarafet ve muvaf
fakiyete uzaktan "Sceptiqu.e,. bir na
zarla bakmamaları kabil olınıyor. 
Esefle söylemek mecburiyetindeyiz 
ki, beynelmilel siyasette değismiş 

bir şey yoktur. Ve dünya mukadde. I 
ratına haklın olan kafalarda yüksek 
bir ideal yaşamamaktadır. Uzun a. 
sırlardanberi devam eden muazzam 
bir komedyadan başka bir şey yok-

santralını gezmıştır. . 

Yeni Tefrikamız: 

Devri sultan Aziz 
Başpehlivanları 

Y n. Sami Karayel 
aza ·~==------~-

-- lakadar edecek 
Halk• a Her sınlf 

fevkalAde 
b·ryazı serisidir 

meraklı ı tur. 
tşin bu safhasını ihmal edersek, 

M. Daladier'nin kendisini iyi müda
faa ettiğini görüyoruz. Yaln~, daha 
ziyade alakayı davet eden cihet, bu 

IUiMyİll Cahid YALÇIN 
tSonu 3 UncU sayfamızda) 

Yarin Başlıy~ruz 
'-------------------

Sami Karıtyel 

• 
lngiliz Başvekilinin 

· Söylediği Mühim Nutuk 

ALMANYADA HİDDET 
Gazeteler İngiltere Aleyhinde Çok 

Şiddetli Yazılar Y "'zıyorlar 

Danzig Nedir? 
Londra: 81 (A. A.) - Başve

kiJ B. Chamberlain, bugiln öğleden 
sonra Avam Kamarasında aşağı -
dald beyanatta bulunmuştur: 

- Evvelce de söylediğim gibi, 
İngiliz hükume.tl, Polony•aya kar
şı bir hilcum hazırlanmakta oldu-J 
§'u hakkındaki şayialar bahsinde 
hiçbir resrnt teyide malik değildir. 
Bunun f9indir ki ıbu şayiaları haki
kat telAkki etmek doğru olmaz. 

Almanya ile Lehistan 
arasında harp çıkarta. 

bilecek bir dava 

Bundan bilistifıade, hilkılmetin 

umumt siyasetini ye·niden tasrlh.l 
etmek isterim: 

İngiliz hUkumetıf, daima, ala.. 
kadarfar arasında çıkacak her an
laşmazlık için serbest müzakere
ler yolu ile, ıan.laşmalar vücuda 
getirilmesine çalışmıştır. İngiliz 

hükumeti, bu yolu.n, ihtilaflar mev
cut bulunan bütiln !Jıklarda tabit 
ve mak1ll yolu teşkfl ettiA'f kanaa
tindedir. 

,.. 

Talebeler Cevaplarının Kasten 
Tahrif Edildiğini İddia Ediyorlar 

--~ cc:::r=-----

Dün bir gazetede gençlik ara
sında yapılmış bir ,anket çıktı. Li
se gençlerine sorulan 10 sualden 
teşekkül eden bu ankete cevap~ve
ı·en gençlerin üçü ndeıı dün birer 
mektup nldık. Anki:lte verdikleri 
ce,·a pların tahrif etli lııı iş olduğunu 
iddia eden bu mektuplan neşrcdi-
yoruz: 

Birinci mektup: 
"İkinci devre imtihanları ıçın 

Eminönü Halkevi l:ütüı)hanesiııde 
ders çalışıyordum. Biraz sonra ar
kada::tlarım bir masa etrafına top
landıİar. Bir genç ilk önce küçük 
bir çocuğa değersiz $Ualler soru· 

yordu. Sonra bu sual sorma işi 
hana çevrildi. Sorulan sua![ere lô.
zım gelen CC\ apları verdim. Fakat 
bugün bu cevaplar birçok yerleri 

tahrif edilmiR H! bazı y,•rleri eksil
tilmiş olarak bir gıazetede intişar 

etti. Ben böyle ·açma ~ul\llere ce
vap vermek istemezdim. Bir de 

bunların tahrifi ve ek ik çıkma:ıı 
aklıma gel~eydi nuı..ara bile ya

nasmazdım. Bu ~atırları gazetc
ni;.de ne;;retmenizi dilerim ... 
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Yugos·avya 
Belgrad: 31. (A.A.) - ?e~e~

lerde Türkiyede yapılan teşrii ınti
habat hakkında mutalealar serde
den Samoprava gazetesi, ezcümle 

Hepimize Geçmiş Olsun· 
----=c>::ıo~-

(:\fadrld) in düı~mcsilc tspanyol 
hi\ih.·~iııin son ııcrllcsi luıpaıumş ol

du. 

didinmi~ olan koca bir mille" f'rlıın· 
yet yar;larım sanLbih•cck. 

şöyle demel{tedir: .. 
(Pazar günkü intihabat, Tur!< 

milletinin ve onun en geniş ktitlele. 
rinin Kemal Atatürkün miras bt. 
rakmış olduğu siyaseti ve ideolojiyı 
ne derecede teyid etmekte oldukla • 
rını göstrmiştir. 

Bugün Türkiye, beynelmilel ha-
yatın çok mümtaz bir rtiknüdür. v~ 
rolü herkesin gözü önünde ve Ç.>K 

mUhimdir. 
Iıeisicümhur tnönUnün fırlrns~

nın böyle bir zaferi, devlet fikrinin 
bir muvaffakiyeti ve Balkan antan
tının ı!tühim bir rüknü ve devletimi
zin milletimizin sadık bir dostu o
laı; yeniden hayata kavu~ımış Tür· 
kiyenin taze bir kuvvet kazanması 

demektir.l 

Bu tü~·ler ürpertici fa .. chulu hak-
kın galiı> t.-ıraftla. nn, yoli.s:ı m:ığlfıb 
oepht·tle mi o!ıloi:,unn :ıru.:;- tn acak 
değiliz. Zirn i~ptn•) ,,ı milletinin cla
bili bir i~i olan hu citlalllc t>ll ye~·~ 
bu tarafı iltizam lıizı~ ~er~l~ını·z. Uızı 
memnun eden. sc,·imlirt'lı cilwi hadi
senin sırf iı;tiınai ve insani ceplıc51l
dir. bpanyol cluhiU harlıi sona er

mekle arhli bili) oı'llz tli lm talisiz 
üllmdt• hava bomlıal:ıritt• anıwlcrin 
ba;!;ırsaı~ıarı deşilmiyt•<•ek, aşırma 

endalı tlarln mu..~um ya nul:ır boğaz. 
lannuyacak, sayı.sız kadınhır dul, he-

sapsız !:Oculdar yetim kalmıyacak 
ve ikl seneden fazla kan lçintle, ate, 
içinde mütemadiyen çırpımm& ve 

Politika) ı ve politikacılığı bir si
lah ve tali oyunu sananlar i~ln is· 
panyanın, lıir harahczar m:ınzarn. ı 

göstt>reu, bugünkü hali ibret 'erici 
bir r ~dir. Akan göz yn~ı Ye kl\JI 
dimnı~ olmul~la lıernhcr bu ülkeniıı 

eski mnrnmna lmvuşubilmesi .seııclc· 
re m\itt·nıhk1ftar. ~lanıafih ~ ukarı. 
dn da sÖ\ lcıniş olduğumuz ı~orlmnç 
,.e kırn1ı ·bir facmnın arlık durmuş 
olması insanlık için biiyiik hir lm
zançtır. üyle bir fl\da. ld lıir arnhk 
koca A nııpny1 tutuşturmak, bütün 
cihanı birbirine lınrı~tırmalt tclılfüe· 
sini göstermişti. 

Y almı tsı•a.nyollu rn tlt-ğil lıcpimi
u ve herkese g~mlş olsun. 

A. Cemaleddia SARAÇ<>CLU 
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M. Daladier'nin 
Nutku 

İzmirde Bir Haftalık 
Hadisat Panoraması 

Danzig Nedir? 

İngiltere L·ehistana 
Kat'i Teminat Verdi 
(Baştarafı ı inci aayfamızda) J dan istikbal edilmi')'tİI'. 

Halka hitaıben bir nutuk :;öyli
tıalledilmiyecek hiçbir mesele mev

(Ba$tarafı 1 inci say1ada) 
belagat iskrimlerinin beynelmilel 
siyasette yapacağı fili tesirdir. Fran 
:ı;.;, kimseye bir avuç loprak vermi
yeceğini, her tecavüzli kıracak ka
dar kuvvetli ve teşkilatlı olduğunu 
söyfüyor. 

Mebus valinin hareketi - Verem pavyonu • Ozom 
•atıfları - Fuar hazırhğı .. At yarıfları bafUyor _ 

Beledlyanln Yani Varidat kaynakları 

İzmir (Huımsi) - Bu hafta, her ihale etmiştir. Afişlerin bir kısmı 
yerde olduğu gibi iznıirde de intiha. Nisan içinde 1zmire gelmiş buluna
bat faaliyeti vardı. Pazar günü ga- caktır, Bir yandan da Tlirkofis ha
zeteler kırmızı büyük Halk Partisi riç memleketlerde fuar propaganda
bayraklarının klişelerile süslenmiş. sına başlaliUŞ ve memlekete turist 
ti. Heyeti teftişiye reisi olan beledi- celbine çalışmaya girişmiştir. Deniz 
ye reisi C. H. P. genel başkanlığın- yolları da Demiryolları idaresinin 
dan gelen Parti mebus namzetlerinin yaptığı şekilde İzmir fuarı için ten
listesini gazetelerde ilfuı ediyordu. zilatlı yolcu ve eşya nakliye tarife_ 
Partinin lzmir için ayırdığı maIO.m leri kabul etmiştir. Azimet ve avdet
namzetlerden başka şahsan namzet- te muteber olmak üzere yolcu-bilet. 
tiklerini koyan 6 kişinin de isimlen !erinde yüzde elli tenzilat yaptlmış
ilfuı edilmişti: Doktor Faik Muhittin tır. Bu biletler fotograflı olacak ve 
Avukat Reşat Hızıroğlu, Doktor fuar komitesi tarafından tasdik ;di
Mustaf a Ali, Cevat Uyal, Talat Tan- lerek döniiş bileti parasız verilecek~ 

Almanya ile Lehistan 
•raı.nnda harp çıkarta

bllecek bir dava 
(Memel) istirdadınııı, arkasın· 

dan da Almanyanın (Romanya) ile 
yapmış olduğu (İktisadi anlasma) 
nın İngiliz ve Fransız ytirekleı'.inde 
hasıl ettiği acı henilz geçmden or
taya bir de Danzig meselesi çıktı.. 
Esasen bu mesele, (Versay) muahe-yen Duce, İtal~'anın, geçen sene 

cu t değildir. Bunun içindir ki mü
içi·nde yapmı~ olduğu i:;d erden bah

e:akereler yolu yerine cebir ve kuv-
veti ve yahut kuvvete müracaat tch setmiştir. 

Fl . • ı'fusso!iııi, bu nutkunda de
diclini ikame için hiçbir sebeb yok

nıiştir kl: 
tur. - Her ne ka<lar birV-Ok ~eyler 

Avam Kamarası, birkaç za -
yapılmış i::ıe de daha birçok yapı-

mandanberi diğer hükı1metlerle l lacak işlerimiz vaı·dır. Alpl a rın 
bazı müzakereler angaje edilmiş öbür tarafındaki bazı ek!=ıik akıllı-
olduğundan haberdardır. Bu ınü- lar, İtalyan milletin~n ü ,alyada rc- ı 
z a kerelerin neticelenmesinden ev - jime müzahir olmadığı masalını or
vel İngiliz hükümetinin hattı ha-

taya atmışl•ardır. l 
a:eketini tasrih için şu ciheti Avam l\Iilletimiz ve ordumuz na'iıl 1 
'Kamarasına .bildirmeğe mecburum yckvücud ise, halkımız v e rcjimi
•,kj o zamana kadar, eğer açık su-

1 
miz de öylece yekvücuttur. İtalyan 

retıte Polonyanın istiklalini tehdid mileti, her genç mille t g ibi, harb
ed en ve P·:>lonya hükumetince, bü- . ten korkmaz ve galebe ça lacağına 
tun n~illi kuvvetleri ile mukavemet emindir. Hazırlanıyoruz. ve ken
edeck derecede hayti bir hadise dimizi ıniidafaa etmcğe amadeyiz. 
vukua gelirse, lngiliz hükumeti, Kuvvetli milletler velUd, zayif mil
k~ndisini, elindeki öutün kuvvet- Jetler ise kıı-;ırdılaı·. Milletler, bir 
!eriyle derhal Polonyaya yardım ailedir ve biz bu aile içinde birinci 
etmek mel!buriyetinde hissedecek - safı işgal etmeğe layikız. 

tir. Berlin: 31 (A. A.) - Alman 
Şurasını da ilave edebilirim ki matbuatı, İngilterenin Almanya 

Fl'aıı.sız hükumeti, bu meselede !n~ aleyhinde yeni bir yalan hücumu, ] 
giltere hükumetinin ayni lıir hattı gfüi ba)llıklar altında İngiliz mat
hareket ittihaz etmi-\1 olduğunu bil- buatının Almaıı~,a aleyhindeki neş
dirmek için bana ~al8.hiyet ver- riyatını mevzuubahis etmekte ve bu 
miştir. cümleden olarak gı1ya Alnıanyanın 

INGILtz GAZETLERlNDE Polonya hududunda a;;ıker tahşid 
NEŞRİYAT ettiğ·i ve Almanyanın Polonyaya ul-

Anlaşılıyor ki İtalya, Fransadan 
bir müstemleke veya arazi istiyecek 
olursa harp muhakkaktır. Fakat 
İtalya bunu istemek için zamanı mü

sait göri.iyor mu? Taleplerinin müp. 
hemiyetine bakılacak olursa, ttalya 
ilhak davasına kalkmak azminde 
değildir. Hatta öyle bir intiba hasıl 
oluyor ki İtalya nasılsa bir ihtiyat
sızlıkla kendisini bir çıkmaza sok
muştur. Şimdi bütün şeref ve hay
siyetinden bir fedakarlık ynpmadaıı 
çıkmak çaresini arıyor. 

Çünkü İtalyanın son dinlediği 
miz sesinde yalnız müphem şikayet
ler. serzineşler ve davalar işittik. 
Fra nsanın sarsılmıyan azim ve ka. 
rarı karşısında bu taleplerin belki 
biraz daha müphem bir şekil alarak 
eriyip gidecek ve karşılıklı bir mü· 
zakere masa~ı başında ihtilaf bir 
pamuk ipliği ile bağlanacaktır. 

Fakat ttalyanın sükütuna ve 
müphemiyetine mukabil Alman gn· 
zetelerinin Tunusu ttalyaya peşkeş 
çekmelerine şahit oluyoruz ki, mese· 
le bu şekli aldığ1 takdirde anlaşma. 
dan ümit kesmek icap edecektir. 

Bütün bunlara rağmen ihtilafın 
şimdiki halde bu yolu takip edeceğ:. 
ni gösterecek ciddi emareler ortada 
yoktur. 

Londra: 31 (A. A.) _ İngiliz timatum verdiği hakkındaki yalan 
İngiliz haber 1 erini z i krey 1 emekte- t111i11ıiiiiiıD..,;;·"'"· ...,...---•• ---....... ...-.k__,.~ ....... k,.,......_'......., 

gazetelerinin bildirdiğine göre, B. d" unya surat re or..a ırılc.ı 
.Chamberlain'in bugün Avam Ka-1 ır. B ı· 31 (AA) y 

1 tı. t Ch b ı · · er ın. - l·ı·zbaşı A man ma vua ı am er aının · · · · 
nıarasında yapacağı çok mühim lıe· Hans ff ~trle b' h · k ı bugünkü be.ranatınm da işte bu gi- ıc · ır em e avcı tay. 
yanatın esasını, şu cihet te:.ikil ede- yare · ·ı a·· .. t k k · bi evvelde ta::ıarlaıımış yalan ha - sı ı e unya sura re orunu ır-
~ektir: Polonya, Almaııya tıtrafın- mıştır Mumaı'leyh <-a tt 746 l 'l 
• berleı·e ı· ..:tı'nad e.di,,·eceö-ini de te- · • "' a e u O· dan taarruza muruz kalırsıa, İn - ~ J b t 660 barüz ettirmektedir. me re, metre katetmiştir. Ta.v· 
giltere ve Fransa, derhal Polon- yaresi, 1175 beygir kuvvetinde bir 
Yanın yaroımına kof',:acaklardır. Berline rBorsen Zeitung, Al- motörle mücehhez idi. 

Times ô"azetesi diyor ki: maııyanın en çir.kin bir yalan ma-
• Eski rekorun sahibi, 23 birinci· 

"Dünkil fevkalade kabine top- nevraEtı karşısında bulunduğunu 
ı t d 

1 
yazıyor. teşrin 1934 denberi ftalyan Agello 

~n. ısı.n .a ve nazır ar tali komite~ olup sürati 709 kilometre 209 met-
sıııın ıçtımamda, pek tabH olarak Berliner Lokal Anzeiger diyor re idi. 

Polonya meselesi mevzuubahis e- ki: p t Ud 1 
QIUlllljlH~. ....... • .• - • _.& uıutltft~~-'l.J]-V" hıJ-r .. ,, ~"' 1c11Jlan- 08 a m Ur eri arasında· 

F 
h "k,,. ,... 'ı' pV::tl<l ıuu""-• - y _ 

giliz hükumetinin ransız u ru - yı::' 1 !)38 de ( · r~lovakya lu1dise- düdüğüne, tçel posta müdürlüğüne 
meti ile iştirak :tı.alinde, şarki Av- sinde ve mart l 9:~9 turihinde de dP Seyhan Posta müdür muavini 
o;ııpada bazı devletlerle yaptığı mü Alman ultimatumu ile Romanya Yaşar tayin olunmuştur. 
İJıim temasların bel kemiğini teşkil hadise~inrle ayııi reçete kullanıl .- Yeni adliye taylnlerl 
eylemektedir. mıştır. Neticeler de •ayındır. İngı- • Ankara: 31. (Hususi) _ Adliye 

Bundan başka, Londraya, as- !iz kabinesi derhal toplanır ve he- Vekaleti mahkeme reis ve azaları .ı 
kerden zivade mühimmat tahşidi nletl Chamberlain Avam Kamara-• rasında yeniden bazı nakiller yap-
He kendisini gösteren Alman aske- sıılda beyanatta bulunması karar mıştır. Bunları aşağıda veriyoruz. 
m;i faaliyetleri hakkındaKi haberler la"tırılır. . . . 

l b·ı · h "' d' l a Daday ceza hakimliğine Mardin gelir gelmez, bu haber er ı a are Yeniden Ingılterenın ıp om • 
d h ı 1 n ceza hakimi Rifat, Adapazar azalı-

asılsız dahi çık3a, hemen er a tik bir harekette bu unması ıçı. 
~azit.•etin tetkik edilmsi lüzumu gö~ lan "e ı'ftiralardan miirekkep bır ğına Beypazar hakimi Hilmi, tstan-

rıoğlu, Mithat Yazıcı. t" ır. 
Müntehibi snniler saat dokuzda Ecnebi memleketlerden gelecek 

d:ıvet edilmişlerdi. İzmirde ve mül- turistler memleketimizin diğer ta
hakatta yapılan intihabatın ııeticesI raflarını da ziyaret etmek isterlerse 
öğleye kadar alınmıştır. 1ntihabat gidecekleri o yerler için bütün nak
her tarafta aranın ittifakile netiec- liye vesaitin cfrnı bunlara da yüzde elli 
lenmiş ve şahsan namzetliklerini ko- tenzilat yapılması kararlaştırılmış· 
yanlar bir tek rey almamışlardır. tır. E§ya tarifeleri de yüzde elli teıı· 

İzmir Valisi Bay Fazli Güleç Bur zilatlı olacaktır. Bu tenzilatlı tarifo 
sadan mebus intihap edildiği için 10 ağustostan 30 eyliile kadar de
perşembe günü vazifesinden aynla- vam edecektir. 
cak ve cuma sabahı ekspresle Anka- Bu günlerde limanımıza bir tn
:ay~ ~idecekt~r. Valimizin mebuslu- giliz transatlantiği ile 400 seyyah 
ga ıııtıhap edılez·ek 1zmirden ayrıl- gelecek ve Efes harabelerile Bergas 
maları münasebetile belediye rei a ma harableriııi ziyaret edeceklerdir. 
doktor Behcet Uz tarafından salı ak Her iki harabe de hakikaten tem ı,
ş~ı bay Fazli Güleç ~refine Kül- şaya değerlidir. tzmir Asarı atikala
turpark gazinosunda bir veda ziya· rı hakkındaki yazılarım arasında on
feti verilmiştir. Bu ziyafette vilayet ları da bir gün yazacağım. 
ve şehir meclisi azaları da bulunmu;ı * Bu haftadan sonra at yarı<.:l· t - sdrl 
ur. başlıyor. t1kbahar at yarııılarınm 

* Son günlerae tzmil'in üziim sa_ programı gel.mi15tir. Nisanın ikind 
tışları harici memleketler itibarile pazar günü koşulara başlanacak Ye 
bazı tahavvüller göstermiştir. Al- ı beş hafta devam edecektir. öteden 
manyadan talepler azalmış ve fakat beti meşhur bir rağbet gören lzmi. 
bu~un yerine !ngilterenin talepleri ı• rin at yarışları bu sene daha fazla 
çogalmıştır. Ozum fiatları sağlam . bir alaka ile takip edilmektedir. tz
lığını muhafaza etmektedir. Mcvsinı j mire bir çok yerlerden maruf kosu 
başlangıcından şubat evasıtına ka- atl~rı gelmiştir. 2, 9, 16, 23 nis~n 
dar İzmirden ecnebi memleketlere ! tarihlerinde yarış ve ıslah enciimen
(70992) ton üziim 'hraç edilmiştir. )erinin idare edeceği koşular yapl
Bunun (49740) tonu Almanyaya lacak son hafta yani 30 nisanda da 
göuderilmişlir. muhasebei hususiyenin koşulan ya-
tur: I:Süııılh ~.ııtıvv'ı ....,· .... __ ._._ pıJacaktır. 1zmirdeki at koşularında 

ıanunus1 -.. ıc; .. ,. ......... . 

ya sevkedilmiştir. Son haftalarda 
ttalya da incir çekmeğe h.o.şlamış ve 
40 ton incir almıştır. Amerika zey· 
tinyağı almaktadır. Miktarı son haf
talarda 1500 tonu geçmiştir. Bin 
balyadan fazla da pamuk ihraç edil
miştir. Fiyatlar yava§ yavaş yüksek 
bir derecede kalmış ve istikrar ka~ 
biliyetini muhafaza etmekte bulun· 
muştur. 

günlerinde bu meraklı sahneleri te
maşa etmesi ve nihayet yarıştan 

sonra da yer yer kırlarda oturula· 
rak hususi eğlentiler yapılması pek 
meşhurdur. Bahusus at yarışların
daki müşterek bahis oyunlarına iz. 
mirde pek fazla rağbet olduğundan 
bunu nazarı itibara alan komite bu 
sene için hususi tertibat almıştır. 

* !zmir belediyesi, belediyeye 

denamesindenberi hiçbir vakit sü
kunet bulmamış olan ve mütemadi
yen tazelenen çok nazik bir mesele 
olup (Vcrsay) muahedesinin yaptığı 
en büyiik hatalardan birini teşkil e
der. 

Filhakika, İngilizlerle Fransızlar 
Almanyayı her cihetten azami dere 
cede zayıf bırakmak için Baltık de
nizinde (Memel) arazisini §arki 
Prusyadan ayırdıkları gibi, Alma.:ı. 
yanın Baltık üzerinde asırlarda.nberi 
en mühim ticari merkezlerinden bi. 
ri olan Danzigi de, etrafında bir 
mikdar arazi ile şarki Prusyadan 
koparıp (Serbest Danzig arazi ve 
şehri) Unvanı altında yarı müstakil 
bir devlet haline getirmişlerdi. Al
manlar. zayıf bulundukları müddet
çe bu münasebetsizliğe tahammitl 
ettiler. Fakat M. (Hitlcr) in malum 
şekilde, Almanyayı kuvvetlendirdik
ten sonra burasını da almak istiye
l!eği muhakkak idi. \'akia Daıızig 
şehrine (Lehistan) da fevkalade 
ehemmiyet vermekte ve gerok şeh
rin, gerek etrafındaki arazinin Al
manyaya iade edilmesine şiddet'e 

muariz bulunmtl-tadır. Fakat 
0

Lehiı;
tan ne yaparsa yapsın, bu şehrin ya
kın zamanda Alman yaya (iltihak-) ı 
ilan edeceğinde hiç şüphe eaiz de
ğildir. Bu hal, belki M. (Hitler) in 
daha 1934 de Lehistan ile akteyle
uıi~ olduğu (Uzlaşma ve anlaşma) 
muahedesine münafidir. Fakat şıı 
son bir senenin ve bilhassa son haf
taların bütün dünyayı şaşırtan ve 
yıldırım süratile yekdiğerini takibc
den hfidis::.tı isbat etmiştir ki, Al
man devlet reisinin, muahede ile 
imza ile, ,·erilmiş söz He hiç bir ala: 
kası yoktur. O, yapacağı işlerin dik_ 

k~t mrhunu gelince, hiç kimsyi 
dınlemeden, hiçbir kayda ehemmi. 
yet vermeden derhal yapıyor ve 
dünya de.Yletlerini mütemadiyen 
l1>m:ri l.!:Jlldlf'J>l ka ınd hı~~ı.r, 
muhakkak nazarif:1ta:K:ıılm'rrvo ... 

Acaba l>u emrivakiden ne çıkabi
liyor Mesela Lehliler bir nu.:· .det 
sonra ayni akibetin meşhur (kori
dor) dubasına geleceğini düf;!üne
rek nihayet silaha sarılır mı. bunu 
zaman gik;"l.('recek ! 

Danzig serbest arazisi (1966) 
murabba kilometre vusatmda olup 
ekseriyeti azimesi halis Alman ol
mak üzere nüfusu da (407,500) dır. J ya • k'I bul azalıg-ına eski tlg~m ha~kimi Sa "' tzmirde Tepecikte emrazı sa· her zaman bir varidat temin etmeyi 

):ülmüqtfir. Esasen dün, Alman ·rahle kutuldu. Tii ki başve ı ora- - • ı k 
y ,. ı k bahettın· Sandıklı hukuk mahkeme riye hastahanesine ilave 0 aı a ya- ve ayni zamanda da memlekete nafi ~""""-A'"""""'""'""'"""""'""""""""""~ 

"ükUnıeti bundan bir hafta kadar ya çık"'tn, ve fikirlerini su.n.ı o ara. • · · ) " " b 
1 

· N f' Ka " d k A k 1 pılmakta olan (Verem pavıyonu eserler \'Ücude (Yetirmeyi ötedenberi Lise Talebelerine izafe •\·vel P.olonya, DanziO'. koridor oto- tahrı'k edı'len bı'r ı1ava ıçınde ı - sıne a ız ravu a , n ·ara, ceza .1 . "' 
ptostradı ve Polonya hükünıetinin dı'rsı·n. mahkemesine Gazhınlep sulh hakimi uşunm te v va ı va 1 u uşun· " "' 1 bitmek üzeredir. Yeniden verı mış d'' ·· k k't k't b a·· ·· 

h h k t
. . 'h tt t M' d A t . l t c· olan tahsisatla dahili kısımlarının in esine müsait işleıi meydana çıkara-

attı are e ının sarı sure e a- BUvük Britanyanın siyaseti o ırsa . l' vııı eıa, sme ırar, f 1. t .. t ·ı 
k · Keskin ceza mahkemesine Sabri Ak 1 şası için büyük bir aa ıye gos en · rak başarmaktadır. Bu cümleden ol· 

\tini meseleJ.eri üzerinde müza ·ere kad•ar ~efil bir hale gelmiştir ki, . dil . t" H z'randan ev r mesı emre mış ır. a 1 • mak üzere bu sene bir ekmek fabri-
teklif ettiği halıerleri teeyrüd ey- bu gibi en miskin usullere baş vur- gören, Niğde sulh mahkemesine Bey 

Pazarından Rasim, Zara hakimligın·· e vel bitirilmesi kararlaştırılmıştır. kasile bir süt fabrikası yapmayı ka-
Jenıcıtir. maya mecbur kalıyor. 00 · d · • tt t -r h d Nig.deden "Tazı· ... , (1 ) veremlinın aımı sure e e- rar altına almış \'e bazı teklifleri tet 

Almanyada Polonya aler i.n e 1 Bu gazete de diğer bütün ga- '" ... 1 davisi mümkün olacak şekilde yeni kike başlamıştır. Bir Sovyet mües. 
sistematik surette yapılan neşrıyat zeteler gibi şu noktayı tebarüz et- Adliye Vekaletinin son aldığı bir d bir paviyon daha yapılması a tahtı sesesi tarafından yapılan ekmek fab 
nrah1mdur. Bu neşriyatın hedefi tirmektedir: Daima olduğu gibi, karara göre Tem}iz mahkemesine karara alınmıştır. Hastahanenin ya. rikası teklifi tetkik olunmaktadır. 
'5enu"z belli olmamakla lıeraber, e"v·ela~ v. alanlar uyduruluyor ve gidecek dosyalart eksik ve gayri d bb 1 k b" 
111 • nın a on bin metre mura a ı ıt' Bir taraftan da Almanyadan getir-
'.Almanlar, bu yol ile, Varşovanın fngilterenin hareketine bu yalan- muntazam gösteren hakimler ceza- tarla satın alınarak diğer bir verem tilmiş olan ekmek fabrikası planları 
'Alman tekı.iflerine müsait cevap larla )'laratılan heyecan arasında landırılacaklardır. paviyonu d:ı.ha yapılacaktır. Bu pa- gözden geçirilmektedir. Ekmek fab. 
vermesi i~in tesir yapabilirler. Ay- sulh lehinde büyük bir fedakarlık !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~'!!"1111!"11111!!'...,~ · ·r· Y 1 yad 'k 150 b" ı· ı ı k bil ~ dahilinde Berlin se~·ahatini ı:.·aptı- vıyonun masarı ıne ugos a\• a!'l n a~ı ın ıraya ma o aca , -
rıca, Alma.nt~a, belld de bu suret- au"s·u· veriliyor ve ondan sonra mu- J ı k t · t k a l k go"ste ·ı t · · km ~ · · 'd d k 

J "' ğmdan hiç bahis bile etmeden, B. amaca azmına ar:.-ı ı rı - tün znıırın e egmı ı are e ece - -
le Beck'in Londrayı ziyareti esna- r·nı'ce, yazılmış olanların, reıımen · 1 t ' B"t"' f I b f b 'k " Daladier, bu arazinin istila edil- miştir. Gcı·ek biten Verem pa,1·0- ır. u un ırın ar u a .n anın sa-
ınndıa, İngiliz hükumeti ile bir an- teeyyı·ı· d etmedi1ri il&n olunuyor.,, d k · ıa k ı '"·ş şubelen· olacak e fınnl · e diğini söylüyor. B. Daladier, eski nun a ve gere yenı yapı ca o an u v ar yıne 
taşma imzalamasının önüne geç- DALADIER'NİN NUTKU VE pavı·yonda 200 \•eremli her zaman kendi i"1erile yani ekmekten bncık1 

Çekoslovakyanın Fransanın elı'nde '?'- """:I meği de istihdaf ~tmektedir.,, ALMAN MATBUATI htı d ·d b ı 1 kt maddeler yapmag·a f rı l · B Alman)'a için kabul edilmez bir ta te avı e u unmuş o aca n·. ve ı n ama sı-
SİLEZY ADA BiR HADİSE Berlin: Sl (A. A.) - D. N. · siyast alet olduğunu unutuyor. Al- Memleketin çok büyük bir ihtyiyacı- parişlerini ifa etmeğe mezun bulu-
V.arşova: 31 (A. A.) - Kurjer . B. Daladier'nin nutkundan bahs~- .

11 
r Ç k 

1 
k nı karşılıyacak olan bu hastahan<' nacaktır. 

'Wars~awski gazetesi Kataviç'den den yarı resmi Korreepondans di- man mı e ı, e os om yayı, uzun · · · · S"t f b 'k d seneler, bağrına batırılmış bir han- vebpadv.~y~nlarıilhatkık~ten. tam ıd~a1 ?etlı u a n nsı a şehrin süt, yo · 
bildiriyor: yor ki: . . . . . ır uşunce e evsı \'e lll§a e ı ıyor. ğurt, tereyağı gibi ihtiyacını birden 

"Mirkaç gijndenberi Polonya "Bu nutkun, ~tıaly.amn meş.rO çer gıbı hıssetmıştır. Bu sebepten 1zmire hicret etmiş bulµnan ehalı ve halis bir şekilde temin edecek, 
yukarı Silizyasmda kain Ribnik'de ihtiyaçları ve 1915 Londra rnuahe- dolnyı, Alman milleti, Çekler ile ile civar halle arasında bu biama.ı her tarafta rıubeler! bulunacaktır. 
:Alman elrolliyetine mensup olan- desinin 1talyaya tanıdığı hakları ıasırlarca hüküm sürmüş olaJ]. şe- hastalığa tutulanların adedi oldukÇl. Bu mühim iki işi belediyenin başar-
4ar Südet usulü beyaz çorablar giy hiçbir suretle nazarı dikkat~. alma- rait altında llCmahenk olarak ya- mühim bir yekuna baliğ olmuş ve ması hakikaten temenni olunur. 
tnefe başlamışlardır. Nezaketi& mış bulunması şayanı tees,;~f~,ilr. şamağa çalıı;ıırken, garblı komşu- bilhassa kimsesiz ve bakımsız kal- Çünkü gerek fırınlardaki hamur w 
~apılan .ihtarlar bir neti~ verme- Eğer bu be)'1anat, Mu~solını nin suna şikayet hakJsı tanıyamaz. Hiç mış bu hastalan sinesinde daha ge· iyi pişmemiş ekmeklerle belediyenin 
'fği için Polonyalılar beyaz ç.o- tıaklı 1'& meşrO tıileplerme karşı 'bir devletin bele Fransanın, Alman niş bir kadro ile tedavi etmek imk~- uğraşması ve sütçülerle müetmadi-

: tap giyen birkaç Almanı yıa.kalıya.. be.klemekt& haklı olduğumuz c&- 1 ya ile organik birlik tE!l'ŞkiI eden nı husule gelmiştir. Yeni paviyonlaı - yen mücadelede bulunması pek üzü
'f&k çoraplannı -derhal ~ıkartmış • ~ab gibi telakki olunmazsa bundan ı Y'abancı . ~illetl~ri kendi bayt sa- la ~a. bittabi tedavi daha ~~la bir cü bir harekettir. Belediyenin ken Jı 
lardır. h_ig bir sürpriz duymamalıdır. , hası dahılınde hnnaye etmek hak- kabı~ıyet arzedecek ve neslımızi ke- eıne böyle mühim iki rhtiyac madde 

Ayni ,gazete bu şe.kilde yapıt .. B. Daladier, bu nutkunda, Af- ı ~mı~ kendil~ri ile ayni hukuka nıiren bu hastaltğın önüne geçilmiş sini t emin etmesi her 1 ald~ candan 
tnakta olaın birkaç tahrik hareke- manyanın hattı hareketi hak~mda malık olan dığ'er de~letl~rden ne- olacaktır. arzu edilecek şeylerdendir. Bir ine' i 
Mnin şiddetle tecziye edildiğini ıilA. dıa mamnuniyetsizliğiml btldırmdk zetmeğe ve bundan şıkliyet eylem~ * İzınirin dokuzuncu beynelmı1el ucuzluk temin edilir, ikincisi de ar-
~& eylm•lctedir. tedir. Tabii isteklere tamamiyle ğe hakları yoktur. Bohemynnın fuarına ait faaliyetlere devam edil· tık sütü ve yoğurdu ve yağı hiç tc 

MUSSOLININ iKiNCi NUTKU tnuhalif bir esas üzerine kurulmuş tarihi ve coğrafi şer.aiti malOmdur. mektedir. Şimdiden Kültürparlnn reddütetmeden, halisiyetine tam bit 
Roma: 81 .A. A.) - B. Mus- olan Ben~ devletinin mukadder Bunun karşuıında. Fram~a, biz- dıvarlarına büyük ve uzun yazılarla itimat ile kullanmak zevki hasıl o. 

~
ıolini, bu aa.bah Kalabery&da kain surette tefessüh edeceğinden va eat kendi İmparatorluğunu nasıl fuar hakkında reklamlar yapılmış- ltu·. Temenni ederiz ki belediye bu 

•8'&'1-o'ya muyuaJ&t •tmlt ve ora- reh~iclimhur Hacha'nın Bohemya teşkil ebni~ olduğunu hatırlama- tır. Fuar komitesi Türkofis direktör rnUhinı işi çabuk ve muvaffakiyetli 
• '-ı"Ynoe• Tunl14I,' diye bağıran ve Moravyayı Alman hayat sahası-! Jı ve i:=.ti!a bah<::inde şikayeti-er yap lliğü binasında bir içtima aUederek bir şekilde hQletsin. ..,.Mft Wr ftatk tot!esi targfın- na ilhak için herke:·.in ma!Cımatı maktan ,·az geçmelidir.,, tzrnir fuarının afiş ve bro§ürlerini -.:ııvı Olga,o 

edilen cehalet 
(Baıtarafı 1 inci aayfamızda) 
İKİNCİ MEKTUP: 
Perte\ ni~·al lisesi 6 Fen talebe

sindt>nim. Bir gazetecinin bazı sual
lerine verdiğim ce,·aplar bu gaze
tenin 31 mart tarihli nüshasında 
çıktı. Fakat bu cevıaplardaıı bazı
ları hüvi)~etlerini .kaybetmişlerdi. 

Gazete~i zihnine bir hüküm koy
muş ve miiliikatı yaptıktan sonra 
y<..zı ·ına ken di istediği cereyanı ver 
miştir. Kendisi bana şair Bakiyi 
:::ordu. Veı·dğim ce\•apta "ondan 
bir şeyler okuduk" şeklinde bir 
cümle k at'iyyen kullanmadım. :Mu
harririn yanılmasının sebebi bir
çok kimselere okumadıkları der 
terden <;:ualler sormasıdır.,, 

Pertevniyal lisesi Fen - 6 82 
AYDIN BAYSAN 

üÇOıTCÜ MEKTUP: 

"Anket yapan gazeteci ilk mek 
t cbi bitiren ve henüz orta mekte
bın birinci sınıfında olan bir çocu
ğa "Baki Kimd;r?., diye sordu. Ve · 
b ir cevap ıaldı. Ertesi gUn alınan ce
vabı İstanbul Lise'!l son sınıfı tale-
b i ağzından gazPtesinde ne retti. 

Bana da Bakiyi soı du. Kcndi
s·ne lazım gelen malOnrntı verdir.1. 
H ttA Bakinın e kf ve bug:..n için 
mu lak olan bir şi irinden b'ı· 111ıs

ra da okudum. Muhurir ıan!atı. 
lan şiiri iyi kavny"i:Hr.~dı. Ve ga
zı-esine benim ağzımda:tı fmio gibi 
tam~mım yanlış y~ ı:d?. F,f Pr bli.r
Je yazaca~ırıı b'f •Yd!m; ellrdcn 
kalemi ahr hen yu;!irdıTYı • ., 
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Neşeli Yaban Eşekleri 
Hepsi biribirinin hısımı, akraba. 

1 
sı (6) tane yabani eşşek vardı, Bun-ı 
lar, kendi ar~l~rında gayet i~i geçi
nirler, günlermı çok zaman eglence
•Ye sarfederlcrdi. Bir gi.in yine böyle 
birlikte vakit gedrirlerken akılları
na aralarında bir k0şu yapmak gel
di. Koşuyu yaptılar. Sonunda en bil· 
yükleri birinci geldi; çünkü onun 
bacakları hepsinden uzundu. En kii
çükleri. de ikinci geldi; çünkü onun 
vücudu en hafif olduğu için koşar
ken kendisin~ fazla ağırlık verme
mişti. Geriye kalan dördü hep ayni 
derecede koştukları i~irı beraber~ 

kaldılar. Daha sonra bir ikinci, bir 
üçüncü, bir dördüncü yarışta hep 
ayni neticeye varıyorlardı. Her ne 
kadar çalışıp, çabalayıp bu sıray1 
değiştirmek istedilerse de bir ttirlh 
kabil olamıyordu. 

K~şulacak yeri, mesafeyi kısal
tırsak belki iş değişir diye dfü;iindü
ler, fakat yine eski biı'inci: birinci, 
ikinci: ikinci geldi. Yirmi altı defa 
yarış ettikten sonra nihayet nefes 

sabah yüzmekten hoşlanmıyoruz. 

Soğuk alırız diye çekiniyoruz-
Bu cevaptan sonra oradan aynl. 

dılar. Yayladaki ormanlıkta yaşıyaıı 
fil ailesini bulmak üzere tepenin yo. 
lunu tuttular. 

Tepeye ilkönce en büyük olanla
rı arkasından en küçük, daha arka-

' 
dan da dört ortancası çıkmışlardı. 
Orada fil ailesine restgelince ilk iş
leri onlara da bir yarışa girmek için 
rica etmek oldu. Filler: 

- Biz şimdi ağaçları yemekle 
meşgulüz, dediler. Hem bize yarış 
teklif edeceğinize niçin kendi aranız
da yarış etmiyorsunuz? 

Bu suale en büyük şu cevabı ver
di: 

- O zaman ben hep birinci geli· 
yorum. 

Küçük: 

- Ben de hep ikinci geliyorum! 
Ortancalar bir ağızdan cevap 

verdiler: 

- Biz de hep berabere geliyoruz 
almak için oturdukları zaman kendi -------------.:~-:ı 
aralarında dediler ki: 

- Bizim böyle kendi aramızd r.. 

koşup du~amızda hiç bir fayda 
yok. Nasll olsa yanş hep ayni neti
ceye varıyor. Gi<lip ba§kalarını hu
lahm da onlarla yarış edelim. 

Nihayet en büyükleri bir zürafa 
ailesini yarışa davet etti. Bunun ü
ıerine hep birden zürafe1erin yaşa
dığı Akasya koruluğuna doğru koş 
tular. Orada ziirafe ağaçların yap
rn.klar1n1 yemeğe uğraşıyordu. Eıı 
h"\u.il]c "°'"'" '1).l l'QF>\r hn \l?)lTI \.,l'\ \11111• ,'lL~-=:, 

t ,,..,-a'f.1;.zt K li.l i1~~, l ! I 111/fe J Ul:l.iı 

yapar mısın? Hep kendi aramız<l;ı 
koşuşmadan bıktık: 

... 
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AYVANLAR:UALE
1

MiNDE"Ull~ r ç o c u K H j K A y .Es j J 
~~nncc:=~==~cn:nn:nn~nnn:ncnnı~n=nn~=:cJ L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Meden i insan Hayvan Sever K e n d i K e n d i n e 

.. 
Medeni insan hayvanJarı tever, onlara eziyyet etmez, bu aene f n-

ıilterede kıt tiddetli oldu. Kar atınlerce ardı •raaı ke$ilmeden yaidı. 

Büyük tehirlerde caddeler daima ten.izlendiiinden karm fazlalığı pek 

belli olmaz lakin parklar ıibi kıtın tenha olan umumi yerlerde kar 

günlerce kaldı. Rea0nde Londranm me,hur ''Regent" parkır.da her. ta

raf karla örtülü olduiu için aç kalmıt olan ördeklerle martılara yıye

cek veren bir hayvan dostunu görüyorsunuz. 

Med~ni tehirlerde yıqıyan medeni insan elinden geldiği kadar 

hayvanlara yardım eden insandır. Kıt kıyamet etrafı kasıp kavurur

ken aç kalmıt zavallı hayYanlara eziyyet etmeyi, on1ar•ı yakal~~aya 

b. ·m·an aklına bile getirmez ve getırmemelıdır. uğratmayı medeni ır ... 

~~>:::X~:::c::;c:~cco..:::~~;:o;:~:;:c::::;;cccc:c~~~~:::c:~::;;c:::::~VVVV'VVV'\/~A~-~AA 

Bulmacasını çözüp ikramiye kazanan ) 
küçük okuyucularımız 1 

Birinci (Masa. saati) - 44 üncü\ 
ilkokuldan (331) Dilek Yöri1k. 

İkinci (Kızlar için hiki\yeler kita
bı) - Ankara, Çankaya ilkokul sınıf 

Uçuncü (.Alaturka, alafranga ye
' mek kitabı) - İstanbul birinci ilk 

okul < 432) Dürdane Güler. 

Dördüncü (Zehirli gazlar ' 'e ko· 1 

mumu. çareleri kitabı) - Bandırma 

ortaokul (224) İrfan Ö:ıhek. 

Beşinci (Faruk Nafiz ve .ı:-~~.!ltr.i 
okulu (270) Ali kızı ~ahiye. 

Birer çocuk kit.ahı k:ızananJar 

6 ·- Ankara, Atatürk ilkokulu 

Yürüyen Çizmeler ..... , .... ....._...__ 

Dündarın büyük babası meraklı! 
bir adamdı. Elbiselerini çiviye astık-
tan sonra bütün eski ayakkabıları

nı da bunların altına dizer, sonra 
tozlanmasın diye hepsini bir çarşaf 
ile örterdi. Uzaktan bakıldı mı insan 

ayaklan gibi görünürdü. Bir gün 
küçük Dündar bunları görünce ken-

disini altı a~aklı bir adam karşısın
da zannetti. 

Fakat o bir babayiğitti. Bundan 
Korkmadı. Yalnız elbise odasına bü
yük babasının bastonunu almadan 
girmezdi. İnsan gibi görünen perde
ye bastonunu uzatır ve bağırırdı: 

- Ayaklar, ayaklar! Ben sizden 

korkmam. Sizden hiç korkmam, can 
sız ayaklar! 

Bir kaç gün geldi, geçti. Ayak. 
lar yerinden kımıldamıyordu. Artık 

çocuk odaya girdi mi, onlarla eğle. 
nir, kuruldukça kurulurdu. 

Bir gün Dündar yine böyle ba. 

ğırırken çizmelerden biri kımıldtı

dı; arkasından da öteki eşi kalktı. 

Çocuk çıldırasıya bağırmağa başla· 
dı. Altı ayaklı insan ona doğru hü-

cum ediyor zannetti. Dündar orada 
durur mu ya? .. 

Arkasına bakma.dan soluğu dışa~ 

rıda aldı. Gözleri o kadar karanııştı 

ki merdiven başında kendini zapte· 
demedi. Aşağı yuvarlandı, gitti. 

Zavallı öyle düştü ki başında ko
caman bir şiş peyda oldu. Bu paldır 
küldür :yuvarlanma üzerine annesi 
koştu. Yürüyen bu tuhaf çizmeleri 

o da kendi gözlerile görmek için o
daya çıktı. Bir de ne görsün! Kedi 
yavruları ayakkabilarla oynayıp du
ruyorlardı! ... 

O günden itibaren Düıidar bir i
şin aslını, faslını anlamadan gürill-

tüye papuç bırakmamaya ve boş ye

re caka satmamaya yemin etti. N.~ 
zaman bübürlenmek isterse gözü· 
nün öııüne yürüyen çizmeler gelir ve 
utan~mdan lupkırmızı olurdu. 

Bugün artık Dündar sahiden ce
sur bir çocuk olmuştur. 

Hlkfiyeci baba 
....................... , ······:·········· .. ··•· .. ··.·.·.·.·.·.·.::·.·.::::·.·.:::::.::::::::::::::::: •w•••••••••••••••••••••~•••••• ••••••••• 

Nisan Ayı Bulmacamız 

Yabani eşseklerin kcndisı·ne la'. •· ... j 
- - .... . ... .... . .. ~ •······································• kırdı söyledil\leri bir a11ne zürafe i- ..... _,,.._. _ ... _~_ •.. _·_·"·-· -·--~··_"_· _____ .... · f fenni Oyunlar ! , ( 452) Nurinnisa Salman, 7 - Tav

şanlıda elektrik fabrikasında Ateşç! / 
Osman Ayaz, 8 - Ankara, Yenişe- ı 
bir, Demirtepe Akbay sokak No 9 
da Erdem ve Nimet, 9 -- Bayrami(' 
Milli Hakimiyet okulu thsan Yılmaz · 
10 - Şişli, ( 44) tindi ilkokul Nevin t 
Tanyeri, 11 - Eğridir Zafer ilkoku
lu (139) Mehmet Çetinkaya, 12 - ' 
Ankara, İsmet Paşa mahallesi Be~ 
tepeler sokak (30-32) Belkis San. 
13 - Çorum İstiklal ilk okulundan 
(419) Ahmet Tetik, 14 - Bursa 26 
mcı okul (13) Süleyman Mutluöz, 
15 - Beyoğlu '35) inci ilkokul 220 
Nedim Usdiken. 16 - Eyüp orta o
kul (792) Kemal l 7 -ıTuzla ilkokul 
(214) Yni Kırgıl, 18 - Edirne seb-

di. Akasya dallarını bırakarak bun- Baba fil hortumunu aşağıya in- \ İ 1 
lara cevap verdi: direrek: .............................. , ........ . 

- Ne yazık ki teklifinize peki 
diyemiyeceğim. 1ki tane yavru zü
rafe var ki dışarıda do1nşıyorlar. 
Hem ben böyle koşulara giremiye
cek kadar ihtiyarım. :Fakat şayet 
(Hipopotam) ailesini davet ederse
niz belki onlar sizi mahzun etmezler. 

Bu sözler iizerine altı yaban e
şeği (Hipopotam) ailesinin yaşadığı 
nehir kenarına gittiler. 

Hipopotamlar nehirde yıkanıyor
lardı. Yarışlarda birinci gelen en 
biiyük eşek : 

- Lı1tfen bizimle yarış yapar 
mısınız? dedi. 

lkinci gelen en küçüğü de: 

- Artık kendi aramızda koşu
lar yapmaktan bıktık usandık! dedi. 

üçüncü gelen diğer dört tanesi 
şu sözleri söylediler: 

- Çünkü yarışlar hep ayni şe~ 
kilde nihayet buluyor! 

Hipopotamlar cevap verdiler: 

- Bizim bacaklarımız pek kısa 

- Bunun önüne nasıl geçileceği. 
ni, bakın, ben size göstereyim, dedi 
ve döı·t ortanca eşeğe dönerek: 

- Şurada dört tane dikenli ağa ı 
var görüyor musunuz? Oraya gidir.. 
ve birer mesafe ile oraya dikilin ba
kayım, dedi. 

En küçüklerine de dönüp dedi 
ki: 

- Bu yoldan ileriye doğru git 
ve ta uzakda dur, bekle! 

Nihayet en bi.iyük eşeğe: 
- Sen de git, dedi. Ta ileride 

bir ağaç var. Onun yanında dur. 

Nihayet onları bu biçime koy
duktan sonra hepsine birden sesle
nerek: 

- Şimdi benim hortumuınla ve
receğim işarete bakın. Ben işaret 
verince hepiniz koşup şu tepeye tır-

Suya batmıyan iğne 
Bir bardağı su ile doldurunuz. 

Bir de iğne alınız. Arkadaşlarınıza 
iğneyi suyun üstünde yüzdürmeleri
ni söyleyiniz. 

Hepsi beyhude uğraştıktan son
ra siz onlara bunu yapacağınızı söy- · 
leyiniz: 

Çok ince bir kağıdı ıslatınız ve 
suyun üstüne koyunuz. Sonra da ya
vaşça iğneyi kağıdın ·üstüne bıra
kınız. Kağıt :.atacak, iğne suyun üs
tünde kalacaktır. 

Bund~n başka bir usul daha var
dır: 

iğneyi, vazelin gibi iğnenin üze
rinde durabilecek yağlara sürdük
ten sonra suyun yüzüne bırakırsa. 
ruz yine batmaz. 

e:::=: - -
dı. Tepeye çıkınca hemen yere otu-
rup konuştular ve dediler ki; 

- tete pekiila aralıklı bir yanş ! 
Bunu ne diye önceden düşünemedik? 

Kötü yürekli kraliçe Karbeyazı tutup bir zinadana hapaehnİf. Bu 

zindana karmakar.,,k ve faşırbcı toprakaltı yollardan gidiliyor. Za· 

vallı Karbeyaz zindanda ağlayıp gözyafı döküyor. Siz de bet cüce ile 

e]birliği edip Karbeyaz1 karanhk ve korkunç zindandan bir an evvel 

kurtarmak isterseniz zindana giden karnıakarıtık yoUarı bulup zaval

lıyı kurtarın. Zindanın giriş ve çıkı' kapısını soldaki cüce size parma
ğiyle göstermektedir. 

Siz bu resmi k~5ip Karbeyazın zindanına giden dolambaçlı yolu, 

renkli kalemle çiziniz ve zarfların Üzerine "Yeni Sabah gazetesi Bil

mece memurluğuna" yazarak gönderiniz. Bilmece mektuplarınızı posta 
ile açık gönderirseniz (30) paralık posta pulu kafi gelir. .. 

Zarfların üzerine "Bilmece memurluğuna'' kaydini ilave etmeyi 

olduğu için karada sizinle koşama-
Ç. Fakat isterseniz nehirde bir yilz 

manırsınız, dedi. Sonra işaret verin
ce bu, hısım ve akraba altı. yaban 
eşeği birden tepeye doğru koşma
ğa başladılar. Ortancaların en bUyü. 

ğü birinci, en küçüğü de ikinci gel. 

di. Hepsinin en bilyUğü UçüncUIUğü 
kazandı. 

Altı yaban eşşeği file gittiler; 
knedllerine yol ve kolaylık göster
diği için teşekkür ettiler ve yeni ye
ni koşular yapmak üzere kendi yurt 
larma döndfiler. 

zeci Mehmet oğlu Hulfısi Sağlam, 
19 - Eskişehir, Sakarya okulu 717 
Basri Akdemir, 20 - Rami (33) ün
cü ilkokul sınıf (4-B) Yılmaz Elgin, 
21 - Karaman Gazi okulu (128) 
Nahit Hicabi Tartanoğlu, 22 _ Çor
lu, Şucaettin okulu (1031) Sabiha 
Mutlu, 23 - Karamürsel ilkokul 393 
Naci Örbay, 24 - Afyon Kadınana 
ilkokulu (72) Maver Aksoy, 25 _ 
Zonguldak Namık Kemal okulu 301 Sıtkı Birkan, 

Birer sinema kartı kazananlar 

unutmayın. Bulmacayı doğru çözerseniz Niaan ayı sonunda çekilecei 
kur'ada ho~unuza gidecek bir hediye kazanabilirsiniz. 

kulu (303) Nafi Çolak, 39 - Adana' 
da Niğde hanı karşısında berber 
Muhittin Guray, 40 - İnegöl Mah

mudiye mahallesi (250) evde Fir

devs Tonta, 41 - Erzincan Bezirci 
garajında şoför Ahmet Büter, 42-

Gediz 1nönü ilkokulu (137) Ayten 

Sirel, 43 - Elmalı beşinci sınıf 278 1 
Aydın özel, 44 - Tirebolu liman re
isi eşi Maide Akyüz, 45 - Eskişehir 

Demiryol müfrezesinde stajyer Ab
düllah Dülger, 46 - Samsun Boz-

-· mE? yarışına girelim! 

Sonra altı yaban eşegı birden 
gözlerini ırmağa d1kti1er. Ve orada 

Uç tane timsahın yüzdliğünU gördü
ler. Bunun üzerine: 

- Teşekkür ederiz, dediler. Bu -
BugUn 

MELEK· 

Bütün yarışlarda ikinciliği alan 

en küçükleri de bu sefer dördUncU 
olmuştu. Geriye kalan öteki ortan
calar da en sonra tepeye varmışlar-

Yalnız mutlaka yarışlarını böy-
1~ aralıklı yapmaları lazımdı; yoksa 
bır tUrlU ilk yanşlardaki sıra deği
şemiyordu. 

------·--- Cici anne 

Senenin En 

FRANSIZCA 

BUyUk 

SÖZLÜ 

Fllmlnln 

NUSHASI 

Sınemasında 

BÜYÜK VALS 
Saat 12,45 •e 2,30 da tenzilitlı matilleİer. 

(Şarkılar lngiJJzcedir.) 

26 - Karagümrük orta okul 
(108) Necmettin Onat, 27 _ Kütah. 
va, birinci okul (51) Sezai Belen, 
28 - Maltepe (2) inci oku) (77) 
Halid un Çetinkaya, 29 - Bozöyü k 
çarşı mahallesinde (23) evde Hatice 
Bıyıklıoğ1u, 30 - Osküdar Paşa li
manı Nacak sokak (33) de Süheyla 
Uygun, 31 - Antalya lisesi (304) 
Saip Soyıer, 32 - Dinar kazasında 
Mustafa AJAettin Hıtışoğlu, 33 -
~gm ilkokul (134) Belkis, 34 _ Er. 
zmcan askeri orta okul ders aletleri 
memuru Muhlis kızı MUnire Ulusan 
35 - Uluborlu İsmet paşa ilkokulu 
(346) Kemal Türe] 36 K t 

• - as amo-ııu kız orta okul (76} N . . 
rek . •1 azmıye Çö-

51og u, 37 - Turgutlu hayvan 
daglık fen memuru og-Ju Stil 
p bec. eynıan 

en ı, 38 - Kola merkez Zafer o-

kurt ilkokulu (430) Fikret Kutsal .. 

47 - Ankara ilk Albayrak okulu 

RALKEVLER1NDE : 

Şehremini Halke\·inden: 

Kızılay hasta bakıcı mekteoı öğ
retmenlerinden Fatına Eneren ta
rafından 1/ 4'.1939 cumartesi günU 

saat 20,30 da (Sıhhat ve ihmalkar

lıklarımız) adlı bir konferans veri
lecektir. 

Konferanstan sonra temsil kolu 
üyelerinden Şinasi Okur tarafından 

karagöz oynatılacaktır. Davetiyele· 
rin -Ev sekreterliğinden alınması. 

(197) Etem Cebecioğlu, 48 - Geli- !!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!~!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!~ 

bolu istiklal okulu (145) Gökhan, 
49 - Erenköy dördüncü ilk okul 

(221) Melek Beşer, 50 - Tirebolu, 
Sakarya ilkokulu f172) Neriman 
Kırbl 

(YILDA YALNIZ BtR URA) 

Verip Çocuk Esirgeme Kurumu 

na üye olursanız Kimsesiz Yavrula. 
rm Sağlığına ulaşmış olursunuz! 



E 
........ n Dolduran Malzeme Ve 

Maddelerinin 
Erzincantla Afzına Katlar Dolu OlanlJepolarHarbe 
Naaıl Hazırlanmalı Ldzım Gelılifini G8 teriyortlrı 

• o 
1 

_ ..,_ 
Arllll • ._.... .., ••• ............... ' 

ı Nflan, hemen hemen btlttbı 
clflnyaya 1a11l1DJt n bentin1e11niif 
bir ıflrpJiz sfldcltlr. O atn her
k• .a..ı yatlalarla, urtt drprls.. 
Jeıle ~ arDctqlarmı 
aldatmaya p)Jfll'. tıt samanlarda 
fnbllcl• bit MılHtsOren ba &elti 
co'k eaki bir mul7e malik olmakla 
beraber aitchle eubeiiliıi kqbet-
meie bıılamıfbr. Zira ıinalncl 
uar btwla vak'a n ~Je 
hemen h...,. ı Nilulaıla.Jlo!m11t-
tur . ......... h..SP.J• 
JDIN1' ........ leUeranaı cami-
ada 11rpr1s 1c1.u oot "* ~
,.- yaJJlnutbr. Bllhu•ı JtDlfU. 
Q meraklıları ba cereypa hetk• 
ten futa bpJhmfludır. 

Gecea sin bJr ..-tenin "umu
mi....,~..,. bJr llrp 

mJi bitin ı.m..ı Jaallma tı8llfa 
.......... ıaatarı.nıms. Bey-
..... w. ....... - JdlOlt: ,., ..... 
'1ıatm · ...... ))o;b drprlsler 

fe1rMiie ~- Z.alh '41i1Jamn 
.. llrprlslert. --1{ .. tellth 
ım laaW. olchlliflaljMl'*_.ıom
._. Bqtln Mi libae io'i9k bir 
pin tMmu l Nllu ıalammn 
....... .., .... -tarihinde bq-
b baf'ıldir. 
~ ı NluB, iaf"tifr .. ..... •• _ .... ,.,..., '* ip 

........ .....,.-. .. ar 

..... 1 ............ Mrflbdn .. "" 
eü .... mqa.......,. dndwilm• 
... ~ luttbii .. bf lllkl-
7111, Jleltikada 111martaıan tnt 
edeeü mtuamıa ketfMPmlll ba 
l4etln ""~ lndmumı mucip oı. ....-.. 

ltalyada PloNDl&da eakl bir 
Adete tire doetlp i>trtbirlerlne mU-

bnadall 1çıın.ıt balıklar alnde
rlrler. hurl&Na 4a bu mub.vva-
an ,.J>J)nuf balıklan ufdlllere 
utarl&rmlf. :aom&M Niun bahtı
nın fihret kazanmuı Aquiba teh
rtnd6 bir balık mtlclzeai üzerine 

l'çaıun bif. ep:µ-iyle HVMtbulmut-....... ..,. 
doJmsmacu Ch&rl• plelUll-ta R 
..,trftrb'•: 

Sene'bql lı Nisan ,_..e lldncl 
kanunun Mihiclcm bafb1ae*tn'· 
Bu emir tlzerlae •••• clelf:tlJor 
ı.nt imik -- 1 m.&ın Ul)llt:ıilıı· 
1or ve bu Rretle 1 t.Q d~ 
lmt hasırJ....,or." 4»11 tlbhı ııe 
clereee1e kadar cloP oldaia ma
ltJD Wikllr· BusGa • .., .. , .. bl-

.. her --ı 1ftlaa o1cl1liaa ... 
~or. ÇIUI_,.. 41Qa fa, 
~ .................. 
$PdslerhkM\1 .. 

.AKııDM:.~. 



r··yier 
Ci ayet 

RADYO PRO(;RAMI 
(Jl9'•wnst; 11'1• 
11,11.,....,. 
13,815 KIDk ()(Uzik hol. ..... 

.. Mire) Pi. 
1'900 Memleket aut aıuı • 

jlm ve metaorolöjl Jaabilrleıl. 
1"10 'l'llrk mtbfb 
paıınlar: Refik l'etaua, l'aJdn 

l'enan. 
Okuyuı: Sadi Bope1 
1 - Osman beJfn • Seglh Plf. 

rm. 
2 - Kıasker )(Ultafa Jmt -

Slglh earln • Doldur getir "1 .... 
s - Blmen Şen - 8eglh ...... 

Sada içsin. 
4: _ l'abire Fenan • Kemenoe ......... 
1 - SaclettiD • BUaam f&l'la

Olf&Jı ldarJnle göynttm yüttaı. 
• - Ballı tll'kUsil -~ 111'· -ı - Balk türktistl - Hatice& 

M )(Qıdk (Cuband • PL) 
~~~~:ı::OU,..;:Sl'ea:•Üll" ... • (Hukuk ilmi yay 

fıillı--~-~ ... ,.,1r1en -B. Sıddık Sa· 

dlwlui) 
ıt,16 Tllrk mu.iği (Balk mual· 

idil) Stvaalı Atık Veyael w 1bnldm 
!'akdim eden: Sadi Yawr Atamw 

11,15 ftr)t mBdti (1Dül 18MW 

clla mütetelddl program) 
ÇalenJer: Vec:IM. Re1at Erer, 

...... Kam, Ondet. ı<omL 
ObJWD: Jlaalla Nuri 

Poyraz. 
20,00 4jana, meteoroloji baber

ltrjj ahMf bonuı <fiıat> 
aıa'lremd <l'ıimll ..-ı 
Tertip edenler: Ekrem ltellt ve 

1braldm DtlideDis. 
T...ut .Hkaıa BadJQIU tUme 

okuyuewan Mesud Cemilin idareain· 
de itttrak edecektir. 

JlJ.I, *9ılek8t ... ~ 
21,15 1!'.tham, tahvillt, kambiyo-
~r- (fiyat) 

2l;ii0 keieH plülgr • R. 
21.11 l'.olklor (Halil Bedi Y6-

llltpn) 
21,41 Mla (Dans pMklan) 
22.oo llaftahk posta kutusu. 
... ... (Delk orblltra • 

lef~•~Ataa) 
1 - ~ • Tu ıkpım diti 
2-Gln w-SabU.Ml&mı· 

("'8'-1) 

a - Gllıllll .. Ollat' .._.ev ı. ,.. ....... 
• - v.aw • Kopelfa baJıllL 

~~~"'" 
1- ........ 
21, ... -(C!Qfılld. Pi.) ........... ~.,. 

yatmld.-...a 

TtılrlbNo: .a Naldedeaı ORH 
d L ~-ı_tj ... 1 

Brteal --. doktor ıwtanm al. eaLlapdnn. Zavallı Naat -. bo 
ktmt baldılluDU ve bil hallll dmma fW JdQ &&m:eil Jilf? .. 
.,..., ......, Naile, bnall,-. ..... ...... Jlaltanja. ,.._ 

.Jrmarmda '*yerde oturtmaamı .......... - '* ~ __.. 

..,.,.. etti. a. -- INlaraDlan ~bir~---~· --•• .,.,. ...... ..,. ..,..... ... Fa)at.. "' ... 
kt ıatyc>rdL Wdt a-. .nmı~ ..._.. .......-r 
m, .,. elvarmda yal8m•lr a..etınm için blltiln lmvNtliııdıiıl ..,,...._ 
mlth&tl'llde '* tnldtaf JO)a acablllt tı:en, Nail oradaa uak ... tk mec
,dl.;Ve derbal halinde bir Jl9h ..ı ~ llaldl. O ........... 
~Mi lifflda ta\'11 f*... -- ...... Jok. .,.. ... 
mac1ı. Battl bul gtbı1erde ze"klmnı ~ mlltblt bir Jdat ....,_. • 
kısa ta••1A ~ cJb1 ~ ... _.at .. ,..,.... ....... ettl-
ıwDealaede -m.r "itte...,..'* ..... ~ ..... ~ 1ıi1e 
zamanda çocaiunu tstedl ve buna bacletUllni aöyltlyor. Bmm als &. 
mani olmak ~ mrada Jtl?I aih'dflnflL BallMıJd Nallhi brıl&r~ 
n mlttbtl bir his p1ıdL 1umm biltla ilıUJalJaı-. ~ 

Doltor. tatmin edeMılli" Ve~,,. 
-~ ruıma "1ia.. &.· .._ tüil • .,. kce& ~ 

\taDı ldlçlk, ht'I lutette zekll!at Hl.rareile: 
mahrum.. Haatanın yaınnda 181&• 
mam. tehJOrell dellldfr. Bu huta dl· 
malda ,...,,. ftkrla t&tlılt .... 
llD& konulmaaı bir fellked bıtaç e
debilir w han, - .,..,. ... 1-
çba bir mahmr tevlit ......., nafii 
olla bir çuem. bakar, ...... 
t.ecDıirleri alabOlris, eledi. 

Bu nntJe NelUıa Jdltllk toCutu 
... 1;6fiii• .............. iJd ..... 
diyuı .. _. ,_.. Alımla 

,...~-~ 
lilrl .. Dtm Mr -. brtW1 Se· ................... 
kocMQdı. Bel' ildll de. "Nailt tok .... 
.................. ..,.IJI 
~ "'ltndta.......,.. 
maclp olacak pı ıı ıu,_. 1*1ml· ..,.........a.,..._ ...... 111.. 
dam ôlaa .o,.. ....... .., ... 
--..... paielcla :~ ,--..--~·Mı•l• m elda; Çmılın ı ,.... ._. .. _, ... 'blJaldl...... ., • ._.._.._ 
.,,...,....,ıı ...... ıld Jlf 
hllmiJGr. •••rtn ........... ot· 
---··~· ..... ~ iiılitbla~ ~ 

Boiuk bir ae.ıe: 

- Ot. ne m-v~, 



inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
C" • Mul& mn en B. ~Ju.t1aklta.t T. Eksiltme 

Lfra Kr. L ·, Kr. Şskli aaat 

Motör 2 adet 10.650 - 798 7& Ka. zarf 11> 
I - idaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri JçJn prtname.i mucibin 

ce 2 adet motor kapulı zarfla satın alınacaktır. 
11 - Ek iltme 3 - 4 _ 939 tarihine rastlayan pazartesi ırünil saat 15 

de Kabatafta Levsıım ve mUbayaat 11ube1indeki alım komisyonunda ya
pılacakhr. 

111 - Gümrük ve montaj bedeJJeri dahff ohuk flzere muhammen 
bedell ve muvakkat teminatı yukarda yuıtmlfbr. 

IV - Şartnaıneler her sOn sözO •eıçen tubeilll alındıflir. 
V - Şartnamnin "1 , nci madcl•i m.dıl_. Wr'erin tanai.Dı ede-

cekleri pJ&n ve fototrafiler münakala ....... iç sin evvel9e kadar 
CibnU nakliyat fubemiıe vermel.-i 'i ...... . 

•yawnx•nr 

Nafia Vekaletinden : 
Ek iltmeye koı ulan lf: 

1 Manyas gölü aeddeleri ve regulatörü ıt~aatı ke,if )>edeli 
"534.977" J"ra "22" kuru.tur. 

2 - Ek iltme 20-4-939 tarihine ra thyan Per,embe ~ilnU saat 
(16) de Nafia Veklleti Sular Umum Miklürlüiü Su ekailt
me komısyonu oda~ında kapalı zarf usuliyle y.apılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
J"Jeri genel tarinaıneıi, fenni şurtname ve projeleri (26) 
lira (76) kuru, mukabltinde Sular Umum Müdürlüiünden 
alabfllrler. 

4'-' Ek iltmeye girebilmek i~in isteklilerin (25.149) lira (09) 

kurufluk muvRkkat teminat vermesi ve ebiltmenin yapıla
cagı günd n en az sekiz glin ~vvel ellerinde bulunan bütün 
ve lkalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek 

.... 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tarifesi 

~ - 1 Nısandan itibaren yaz ı&rüesi tatbik olıınacaktu Pos
~~ar e.ıkiıi aibf Utanbuldan Pazar, Sah "e Pa~mbe 
a-unlerı mut~d. aatlerinde kalkacakludır. Salı gflnl kal

kan P? t:ılaT gıdışte Zonıuldaia uiramıyacak bana mu
ka.bı~. Perşemb~ gOnü kalkan postalar uğrıyacaldardJr. 

~ - ~önu., .sef crlerınde postalar son iak~lelerinden kıt tarlfe
smdekı ~alkı!J. günlerhıden birer gün evvel kalkacaklar 
ve tekmıl dönüş aeferlerinde i kelelerden bu suretle l>fr 
gun evvel kalkmış olacaklardır. VI - Eksiltmeye ittirak ed~ t.I ae'ellllll ,._ 'huw ,.. 

ya banka teminat mektubunu Jant _..rll tılkMf 111 kt•pfuıın _.. 
saatinden bir saaı evveline kaclar "'8mt 14 ılt,, makür kellriJ.Ycxı MoklP&ı-~ 1 
gına makbuz mukabilinde verınlerl ı&zındf, ~ 

Lu ite mah us olmak iızere ve~ika almaları ve bu vesikayı 
jbraz etmeleri farttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmı~ anlar ek iltmeye iftirak edemezler. 

g - 1 teklih·r·n teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saat
t ıı bir , at C\ veli ne kadar Sular Umum M udurliığtine mak

&rtın Hattı Birinci Postası 
b" • k_tanbulun Çarfamba günleri saat 18 de kalkan Butm hattı 
ırancı poatalan 4 Nüandan itibaren Salı silnleri aaat 18 4e bl * ,juJıamıaea B. % 7,S tem"•at 

Cinai ı Miktara. Lira K. Liaıa ~. EkdlmM Şekli ... t 

Ba kül 6000 Kı. 1 adet s·f 750.- M ZI paurhk 14 
Haydarpaşa 

,, 2 000 " 2 adet 
" 1000 ,, 1 ,, Sif 5000.- 375 - Açık ek iltme 14.30 

İstanbul 

1 - Şartnameleri mucibince y ıkandıa miktarları yazılı baıkuller 
h zalannda gösterilen u uUerle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek iltme saatle-
ri hi alannda gösterUmiftir. 

fil - Eksiltme 4 4 989 tarihine rastJıyıan salı günü Kabata~ta 
levazım ve milbayaat tubesindeki alım kol1lisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün ıözO ••çeıı fUbeden parasız olarak ah· 
nabHfr. 

V - 5000 Kg. Jık baskülün münakıasasına iştirak edecekler 7 gün 
evveline kadar fiatsız tekliflerini Tua Fen fUbeaine ve 1000, 2000 
Kg.tık baakOl mflnakaauına iftiralı edecekler de ffat.ıs teklftlerini bir 
hafta evveline kadar maakirat fabrikalar tubeaine vermılırl ve teklif
lerinin kabulflna mutıaummın vtlika aJmalan llınmdır. 
. VI - Eksiltmeye iftlrak edecekler ekıiltme sana kanuni vesaik 
ıle birlikte yukanda adı ~en Jromlsyona ıelmeleri flAn olunur. 

(170•) 

* l - idaremizin C.lbali febrikası Garajı önündeki nhbm tahkima-
tı işi tartname ve plim mucibince pazarhk usuliyle ektlltmeye kon -
ınuştur. 

II- Ketif bedeJI 499T,80 Ura muvakkat teminatı 874.80 liradır. 
m -Pazarlık 6--IV-989 perşembe gfinO saat 14 de Kabataşta 

Levaznn ve MObayut tubesi mOdüriyetiııdeki alım :komisyonunda yapı
lacaktı. 

iV - Şartname ve planlar her gün 26 kuruş mukabilinde yuka
nda IDsG l'tçen fUbeden alınabilir. 

. V - lateklllerin eksiltme i~in ta.yin edilen gün ve saatte yüzde 7,G 
a• ••- ,_ • ...._ ..---.ı.,mnı-y n='=eleri --.:..i.S002l 

Muh&JlllD•D B. % 7 ~ Te. Eluiltme 

Balaşık yıkama 

makinesi 

MIWan Lira Karut Lira KUl"'f Şekli Saati 

1 adet 1200. - 90 Açı.k 14 

811 tesisatı mal- 21 kalem 4775. -
868 12 " 

14,80 

z--1 
Plring etlke\ ıı. 7'f 0 adet 172. - 42 90 ,, 15.80 

z nı ık )Tnd v m •leri l zımdı . 
Po 1 g ikm · k ut dilm . (1056) (1987) 

Devlet Demiryolları llanlan 

Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
. . D!vn• Jıfuhuebatta münhal bulunan 85 lira ult ma8f]ı z mOmey

yızlık ıçln 7 nisan 939 cuma günQ müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
tmtJh.-na Ankarada Divam Jluhuebat binasında aaat 9,80 da 

başlanacaktır. 

İsteklilerin 8 nisan 989 perşemlte gQnü aqamına kadar sarih 
adre1lerini havi arzuhal ile Dfvanı Muhasebat Riyasetine vesikalari _ 
le ve iki kıt'a f otoğraf1ariyle birlikte müracaat etmeleri lazımdır. Y 

kacak ve Cuma ıün& aa8' 10 da latanlııula d8aeoektlr. -

İmtihana airebflnıek için 80 Ura maa,ıı memuriyetlerde bir terfi 

m~~ti~~nm~ff~~~e$limma~~ma~h~b~n~ş ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
mak lazımdır. G Q Q JNJunmu.ş yina bir terıı maoaiti 11W1cıam "1RIJ1nur-,------ ___ MR KTE EŞYA SATILIYOR 
MUJneyyizlik tuelsf110, derece sırası takip eden memuriyetlerden ol

malı: itibariyle 21 Ura mat abmt n o derecede bir terfi mlchletini 
doldurmut olmak kltt detlldir. tmtnaan mevzuu tahrfridtr. 

Tahrirde ifade kudret ve kabiliyetiyle birlikte dr'at 4ie nazarı 
itibara alınacaktır. Ayni derecede muvaffak olanlar arumda memu
riyett.üi blem idaremlsce tercih aeMbi olarlık kabal edlleblUr. 

lbıuı lcabeden v...Sk: 
' \ 

ıacat 209 K mOstamel ceket ve yelek ve pan 
yasonu 119 K kaaarh pamuk mensucat ıs K ipekli ve ytnla me:n111oiııl 
55 K pamuk basma. mensucat 882 K lplllf boyalı pamuk mensucat 
ataca laaklmMlakl •tat ilbma•• 2& 1-989 tarihli Son Telcrd -~ 
teıainclcUr. ı.tekliler ba ~ okUJarak ubfl. plmelerl il&ıı ola.. 

nv. (IHl) 

APARTIMAN DOŞEYBC 
l - N4faa hlviyet ctızd°' 
1 - Askerlik Telikuı S'!ndalyalar, Karyolalar. 

1 - Detlftlrllen prtmmtli mucibince ve .. ralti aabıka daire
IİIMI• (1) adet bulaf!k JJ,bma makin•ifle 111kartda clM ve mi~an 
7Ulb (1) kalem malaeme hlsalannda gösterilen usullerle biltnıqe k....... I .._...1 .. - t ekliltme IMt. 1 - ~ Tetik• 

D-xa-..ea w.ıleıl. muvakkat tenm-WIY•., , _ •e--· ... •et llcll ebcl• v••• her nevi we fiil •llllllllllllr 
leil '" • ._.. .a• .. lmlltlr· .... .., ~.., Fi TINA s• ..... ~ 1D -.... 

11 
t 

981 
ııab .... ıı:oııoııı.,ıa ~ ve K6- :anoı.. anulıol ile moıacaat ~ "" takac .:...'Ul'irım .., to- F ABıu.,.A A l"L l la.a • 

lılr-* ~ olm lıomll1•..,...1aıııll""iıbr· totrat!Jelorlııl lbrU -oıııl4 lıalllJlllDlaruı matlup ...ıtaluı ibraz A8rt MolıllJll ...._.. Ahmet Fepl 
IV - Şartname ve listeler her gün aözil ıeçen pl>ed• aJıphil• etmek bu veaalld evvelce ibra• atın~ bulonanlann 4a yeniden kayıt- l.taabal, Rlzapa .. yokufu No. 66. TeL 23407 

~~dd~~~~~~ ~u~~~b~~u~b~~~~~~~========================~ 
V - lateklilerin ebiltme için taY!n ıcHJeD rt1n -ye saatlerde ta- ltttünı möracaatlan muktasldir. ..998" (189') 

nuı vcnaUcJı ~W. m•ktr komisyona aeımeleri UAıı olunur. 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
(2166) il 

• 
~ ............. 
meltvaaam 

* lılalıı•-- 8. CfiGt 7~ •••• ·t 
Ura L Lire Kr. 

• Ol 

• il ,, N 

y ........ 
Te ... 
y_.. ml\Ullbul ı bl- ı• - 4A • • • 

• Jlortumll '18 metre 118 8'1 1 91 Pasarhk 
XatJOD s actet aoo - aeo - Atik .,,.. 

8 tonluk 
,000 - 800 - .. • 

Kaıyon 

" 

14.10 

ı.,a 

16 
ıuo 

11.46 

16.80 

lstanbul Belediyesi Ilinları 
ı. -1 Nila1ı 911 tarlhlnden itibaren perakende et u.tıeıan lcia 

teiblt edilait o1aD uaml fiat •tıda söaterihlliftir: 
• 

K.,_ ıc..., 

ıcanmu ., 'o 
Daihl " 68 
Sıtır " 88 lpk. edllmifÜr. 

ı. - iÇptan et uUflan uamt flata tabi delildir. 

a. -- ..Kevtl7..+ al&ka41vlatc& \illnmek kere ilin olunur.· 

* SeMllk -h··=· 
Kır... ilk t--· 

,,0;,.cı; ,.;rya fll'f~Ta"'ii N. Dau.e.. 80,00 ,_. ... 1,00 
,. ,, ,, 1'1 ,, 80,00 1,00 
.. " .. 18 .. 11,00\ 6,88 
.. .. .. 19 " . 10.00 ı.aı 
.. ., .. 20 .. ıo.oo 1,00 

.. " " 11 " 10,00 1,00 
,. ., ,, 28 ,, l00,00 'l,IO 
,, .. .. 24 ., 80,QO 1,00 

" " .. 26 • 160,00 ıı,18 
Florıada Florya plfllllldalD dG'Dlnlar birer sene mQddetle ktra-

J• •arllmek ben &1ft aJn a~ arttırmaJ9 koualmQftur. Şartnamele
.ıt LeffSD lltkltlrltlllnd• ıöraleblllr. ı.teklllv Jüzalarmda aeaterne 
ltk tmtnat maklnıs ve,a mektaıblyle hnber 12 C 989 çarpmba 

rOn11 1' ~uçukta Daimi Baclmıı.d.t bul11mnabdırlar. (1967) .. 

Salihli AaliJ• Hakuk M•hh -
..-indenı 

Salihlinin Eakicami iL Akseki
li Şaıba.n ot. Baan BfıleJln Gök -
kOJ tardmdan kamı lttanltulun 
Aaadol1lhil&n yeni ma1ıallesfnclen 
lftpntafmda Tevfik ~avuoun 12 
Ne.hı evinde Polat fabrtkuında 
pbfOl QanakkaleU Ahmet Cev -
elet evinde bulunan Perlha aleyhi
M atbtı bofamaa da•umın tah-
kikat •• multakem•i 11ıuında, 
dava edilenin llrametalhının m~-

ENi NE RIYAT 
AAftMT (W r) 

Bu UJ1 De 8 inci lıatlfar yıbnı l)Dı; 
mil etmektedir. 

•ı.•1 buhmmam buebi1l• teblit ma
bwun• kaim olmak tlzere davetl-
7eain 8-1-989 tarih •• 241 uyı
b Yeni Sabah 1aıetesi1le ll&n.
ttbliiat 1eN. edildlll halde revml 
m11aneacl• maJta-ı.- ........ 
il ıtM kanun! bir nJdJ dahi sin
.......... ta1Mrata ll)'&lmıda 

devamla Beykos mahkemeaince 
sbıad&a 41olayı mabkClm olautuna 
Gir tl&mua • eetblne karar veril- .. •••••••••1111 
mit oldQiıından t.&hkika'1ıı kaldı
il 28 C 989 ıtınQ saat S.6 da 
mahkeme7e plmeditf veya bfr ve
ldl de alndermedlll takdirde tah-• 
ldkatm. ll)'&bmda dnam " neti-
c•lenecell hakkında 111•P lDaı'an 
Dlaohaaw. (Ni-11) 



Saıfa: 8 
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Lokman hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Dlnoyolu 104 

fu.karayı T. 223t8 

l<ara~er, böbrek, taı 
kumlarından mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri Ye 

ıişm:ınlık tikiyetleriaizi 
Urlnal ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudda toplanan uid üri 
Ye okaalat gibi maddelerj 
eritir, kanı temizler, lezzet' 
boş, alınması kolaydır. Ye 
melderden aoara yarım bar· 
dak ıu içersinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Pariıin En Son Mod:, 
kadın fapkaları Beyoğluada 

BAKER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde tethlr edilmek
tedir. Gelinizı intihap 

edinlı. 

Mua1ena 1aatlerf pazar liario 1 
her gUn 2,G - 8 ıalı, pe1f8m~• 
ve oumartesi aabahlan 9 - 11 

...................... ....... 11111111111111111111111111111~11111111111111111111 

.. . '~~~~~~ 
Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib ~ir tarz
da güzelleşdi. Buna nasıl muv~ffakw !>l~~gunu ve 
her kadının da onun gibi yapabılecegını ızah eden 
aşağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 _ 10 gün kadar evvel çektirdi- evvel pembe' renkteki Tokal on 
ğürı lki fotoğııafıma baktıkça ade- kremini kullanınız . . . .. 
ta gözlerim6 inanmıyorum. Alnım- Siz, uyurken besleyıc.ı :e guzel-

' da ve gözlerle ağzımın etrafında leştirici tesirini yapan, cıld buru-
kl d T · şuksuz ve nermin bir hal kesbeder. buruşuklu aJrımB vailr ı: enı~Jd~s- Gündüzleri de beyaz renkteki To-

mar ve sertt. ug n ıa&, cı ım C'Id' . 
kalon kremini kullanınız. ı ını~~dife gibi yumuşak, beyaz ve bil- zi beyazlaştırıp tazeleşti:ııir. Siyah 

tun dostlarımın gıpta nazaril& bak- benleri giderir ve açık mesameleri 
tıkl•an buruşuksuz ve nermindir. sıkıştınr. 

Hepsine gec& için cildin unsuru ParanJ.n iadeıı teminatı 
olan pembe renkteki ve gündüz 
için beyaz renkteki Tokalon kre-
mini kulanmalarını tavsiye ettim. 
Onlardan birçokları bana giiltiyor-

Bu basit usulü bilen her kadın 
"günde 3 dakika" bir genç kızdaki ' 
gibi yumuşak ve sevimli bfr cild 
temin edelıilir. Binlerce tecrübenin 

1 NISA1'4 l 939 

Sartae 

OL ı · N 
dişlerinizi tertemiz, bem
beyaz ve sapsağlam ya
par. Ona yirminci asır 
kiyasının harikalanndan 
biridir denebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş mikrop
lara karşı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Kullana-nrar dIŞlBrini en ucuz 
şerame sigorta_ effirmiş sayılırlar 

L 

FIRSAT 
Ayda 150- 200 lira ve 

iyi bir iş için 2 - 3 bin lira sermayeli 
şerik alınacaktır. Talipler.in Asmaaltı 
rada 6 numaraya müracaat. 

d h~ fazla le aza " ç temin 
bir Bay 

çaddesinde 
ve 
79 

edecek 
Bayan 
numa-

lardı. Fakat onlıaır da tecrübe ede
rek memnuniyetba~ 
gördükçe hak verdf~er 
hayrette kaldılal'. 

semeresini 
ve cidden 

Pembe renkteJd Tokalon kremf
nbı teı-Jdbdn.de Viya.na Ondversite
ilnin meşhur bir profesörü tara
fından k.?şit ve "Diocel" tabir edi
len oazi' ···-·~ +Ji gençlik cev

memnuniyetbahş semereleri sibzue-· !•~i1B@llmm•••111·-·----ı· - H. ~ ~ kJ.rn 
bir teminat olabilir. Hemen I A • Q N 
gün he\l' iki kremden birer vazo ş rıyor 1 "' .. .. 
veya birer tüp satın alınız. Onları Tahsili orta, ticari muhase-

1 

Marlcalı Ceo • Pil •

1 

Fener J 
on gün zarfında tarif edildiği şe- be ve daktilo bilir, bonservisli ve ampullere 

lltlfvard; 

Jdlde kullanınız. Semeresiniden bir Türk genci her ilcrete razı. 
1 
~l-a!W• Dlı KAT 

memnun kalmadığınız takdirde Şehreminf Yunusemre sokak j ~=~""'!!!!!~~-----~~!!!!!!!!• 
vazo veya tüpleri yanın da olsa bi- No. 27 Kemal Aktan J Sahibi: A. Ccmaleddin Snraçoflu 
le, iade edi9iz. Ve paranızı geri A.ıacıd ÇETiN ---&tuus. ai EbU. • • 


