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CAGALOGLU NURUOSMANİYE Nu. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUlı 

IVlilli Şef dün bir çay ziyafeti verdi 8 ü YÜK YAN G ı N 
Salihiyeti var mıdır? İnönü ve refikaları misafirlerine Ancak dün akşam 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu ı ikram ve iltifatta bulundular saat 5 de söndürüldü 
Cnetelerde §il fıkrayı okuduk: Deniliyor ki: 

llıı- 'l'iirklüğü, Meclisi, hük\ııne • •Bu cürümlerin muhakemesinin 
lıuru ırıanevı şahsiyetini, Reisicüm- aleni olarak icruı faillerine karşı 
liııi Ve .devletin silahlı kuvveUe- işledikleri suçların redaeti itiba • 
l'lı§ırı tahkir suçlarına müteallik du- rile dinliyenler üzerinde asabiyet 
l!Je . aların aleni olarak icrası, fa· ve heyecan uyandırmakta olduğu 
ted:e karşı işledikleri suçların nazan dikkate alınmış ... • 
liııd 11 itibarile dinliyenler üze - Tabiri aharle Adliye Vekileti 
dırıne lll>al;iyet ve heyecan uyan - zavallı mücrimleri düşünmüş ve 
lllııını akta olduğu nazarı dikkate onların işledikleri rezaletin mah
BUçl ış Ve Adliye Vekaletinden bu kemede clinliyenleri asabil'.'et .v~ 
Pıı;ra alt duruşmaların _ gizli ya- h.ıyecana götürerek kendılerını 
d aSl hususunda mahkemeler - adeta linç edebileceklerini nazarı 
ı::: lakipde bulunulması müddei- dikkate alarak bu zavallılan böyle 
o~iliklere tebliğ edilmiştir. bir tehlikeden kurtarmak için bu 

İııaıını duı. Ve hayret ettik; çünkü karan almıştır!! . .. .. .. 
Ue he ad~ Tekzip edileceği ümidi , Ne acaip şey! ~ki.~~· B~yü~ 
le ., ~ledılı.; fakat birçok günler Millet Meclisini yanı bu tün milletı, 
~··Çlıg, halde tekzip olunmadıgı· nı Reisicümhuru yani devleti ve ilh .. 
•Oter k 
1111 lı e Vak'anın hakikat olduğu· tahkir etmek redaetinde buluna~ 
old alı111 etınek mecburiyeti hasıl bir mücrim, Türk hukuku immesı-
;· ni Türkün esas hakkı ve adaletin 

bir :ille\ \i Adliye Vekaleti böyle ş~tı olan muhakeme aleııiyetini 
S ~rar almıştır. feda edecek kadar a13ka ve merha-
~~ahiyeti var mıdır? met uyandırmış. Hayretler!! Fakat 
l' e~te ki yoktur. hu merhamet ve bu alaka biraz geç 

ti]ı "ikilatı Esasiye kanunumuz sa- vaki olmuyor mu• Mücrim tabki
\it;:• kat'idir; bu kanunun elli se- rini yapmış, söylediğini söylemiş, 
·~el maddesi eliyor ki: o zaman sıcak sıcak ve cürmü meş-

lli.ııı, •hkemelerde muhakemat ale· but halinde halkta farzedilen 
lta.ıı' 1'ıılnız Usulü Mahakemat .,..lıiyet Ye heyecalt uyanm•mıt 
lııeu~u ınucibince bir muhake • ve mücrim linç edilmemiş; bu ke
lteııı Ilı hafiyyen cereyanına ınah- re mevkuf ve elleri bağlı hakimin 

• lıarıu, verebilir.• önlinde titriyen mücrim, o asabi-
Gii •e kriiyorsunuz: Madde sarihtir yet ve heyecanı nasıl uyandıra • 

aı•·d· hal k ~et, 1 ır. Kanunu vazeden kov- cak? Zaten endişeye ma yo • 
letiıı llıahkenıenin aleniyetini ada- tur. Bizim halk ağır başlılığı, so
lııişr ••as §artı diye telakki eyle • ğukkanlılığı, vekar ve temkini ile 
~aıa:.İ l'lu, Cümhuriyet tarafından maruftur ve bilha•sa hükumet o
bit halı.aşa temin edilmiş en esaslı toritesini temsil eden müddeiumu
kuvv tı:r ve hu haktan onu hiçbir minin ve hakimlerin huzurunda!! 
it~"" et Ve bilhassa icrai ve idari Hulasa esaslı bir adalet usulünü 
l>iııe et llıahrum edemez. Yalnız ihlaJ eden bu karar için serdedil n 
llleıı· llıahkeme kendisidir ki bu mütalea ve esbabı mucibe ciddi ve 
~~ kd lııahzıı:rı muayyen vak'alarda yerinde değildir ve şimdiye a ar 

•der v u olup olmadığını takdir bir vak'a il-. müeyyet değildir. 
de ~e ef karar verir. Onun haricin- o halde bu karar niçin verilmiş 
iıe k •'ilkinde hiçbir kuvvet bu ve taminı niçin yapılmıştır? 
kııı,11 &rışamaz. Karışsa amme hu- Adliye makinemizin işlemesi ile 
"1iş 0~e ade!et usulleri altüst edil- derinden alakadar olan bu sual 

~ l)iirt";~ hiç şüphe yoktur, birçoklarını dü • 
" buıı.ıı var arasında saklı ve giz- §Ündürüyor ve düşündiirecektir. 
Çoktan ın~e~ vermek zamanları, Ahmet AGAOGLU 
taher k tarıhın melanetleri ile be-

l!aıııaıı,aldırılmış ve gömülmüştür ... .,...,...,..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--;ı• 
lııiiteha:~da adalet endişesi ile !' Parı'ste Tu" rkı'yeye ~ llıaaı 1 

1~ olan herhangi bir ce-
huı eı':.ı ~nıyeti bir e>as olarak ka-

lıotay k ;ştir ve ona dokunmayı d a 'ı r k o n f e r a n s 
<\daı 0 

.ay kabul etmez. 
lİlttaıı·d~hn ikinci şartı hakimin is-

ır l'I' 1lllahau · ııde esasta kat'iyet ve 
deuue\ıiJ~ kabul edilmiştir ve hatta 
dehşeti .~r k~ mazideki hatıraların 
•lıuı.,, 1 

e lizerinde bilhassa ısrar 
'anın uştur. l'lakınız ayni anaya-
•!" •ili d .. d lYor· or üncü maddesi ne 
1 . •llfık• 
'lrtıı Ilı imler bilcümle dava-
de nıu uhakemesinde ve hükmün
ı.~ •taku ve her tü' ı ·· ·· d h \letı, az r u mu a a-
lıuı......,_ ade olup ancak kanunun 
r· ""'e t"b'd' 1tı llıuk a ı ırler. Mahkeİnele-
~İlleı P.t Brreratını Türkiye Büyük 
~et; h; b~disi ve İcra Vekilleri He
le1t1r 

11 
ç ~r veçhile tadil, tağyir ve 

aı ed~ e ınfazı ahkamına münıane-
çllıez 

l:ıöriiyo . 
1~iıı · . r musunuz bizde hakim • 
l·' ıstikıaı· ~•ta 1_ 1 nekadar yüksek ve 
lıı "Utsi b' ışı1r ır makama çıkarıl -
l' . 

it alı.at Adi' 
~"'~etin . ıye .. V ekiil eti ki icrai 

ltııuıeriıı hır cuz'ü gibidir, ha
l•kı; tarzı hareketleri ve 
ltaratlar ~u~akem~Icri hakkında , 
1aı ~. h ıttı~az ederse, bu htik • 

Soııra 11.susıyet nerede kalır? 

.: '• sevk d 

Milli 
anıldı 

Şef tazimle 
ve alkışlandı 

Paris, 4 (A.A.) - Fransa • 
nın eski büyük elçisi Kont 
Chaınbrun, dün akşam Aka
demi Francaise azasından 
Chaumeix'in riya•etinde coğ
rafya enstitüsii tarafından 
tertip olunan ı,.. toplantıda, 

Türkiye hakkında çok par • 
lak bir konferıms vermiştir. 

Konferansta bulunanların 
arasında Türkiye Büyük El • 
çisi Suad Davaz, General 
Courauld, kor diplomatik ve 
Ac;ıdemie Française azaları, 

mebuslar ve tanınmış gaze -
teciler göze çarpıyordu. 

Konferansçı Türkiyenin 
göz kamaştırıcı kalkınmasını 
çizmiş, Atatürk'ün dehasını 
ve vatanperverliğini tebarüz 
ettirmiştir. Ve nihayet hazır 
bulunanların sürekli alkış • 
!arı arasında Atatürk'ün ar • 
kadaşı ve devamcısı İsmet 
İnönü'ne tazimde' bulunmuş-

l<ıhbı; Adliye Vekaletini bu te- ı 
"il Csh e en nıütalea \>e mu-

ahı d b' • tur 
a ız pek hafif hulduk. J 'l!!!!!!!ı!!!!. !!!'!!!!!!!l!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ti I 

Toplantı çok samimi oldu, 5 bin davetli bulundu Yangının neden çıktığı anlaşılamad. 
2 han tamamen, 4 han da kısmen yandi 1i 
ZARAR 5 - 6 MiLYON LiRA 
Evvelki gece şehrintlzin en mü- ısavletle devam etm~tir. Sabah sa

him bir ticaret mıntakası olan Sul-ı at b<ışte itfaiyenin büyük gayretle
tanhamammda Ata Atabek hanın- rile yangının daha fazla sirayeti
dan çıkan ve bununla beraber iki nin önüne geçilmiş, fakat ateş diiıı 
hanın tamamen ve diğer bazı bi- akşam saat beşe kadar devam et. 
naların da kısmen yanmasile ne - ıniştir. 

ticelenen yangını dünkü nüsha • 
ıruzda haber vermiştik. Yanan hanlar 
Yangın, evvelki gece saat 12 sı- Yangın Ata Atabek hanının üst 

ralarında başlamış ve sabahın be- katındaki Fahriye ait trikotaj fab· 
şine kadar esen kuvvetli şimal rikasından çıkmış ve süratle geni§ 
rüzgarının da tesirile müthiş bir (Arkası 3 ünciL sayfada), 

ANKARA MUHTELiT TAKiMi 
ISTANBULU 2 -1 MAGLOP ETTi 

Milli Şef (ayda FETBl OKYAR. RECEP PEKER ve diğer davetlilerile görüşüyorlar 

Büyük lNÖNÜ emekli General ALI IBSAN'la görüşüyorlar 

Reisicümhur İsmet 
refikaları dün saat on yedide 
mabahçe sarayında şehrimizde bu 

lwıan mebuslar, vilayet, belediye 
ve diğer bütün resmi daireler ve 

müesseseler, matbuat \>e muhteM 
teşekküller erkanı ve refikalarına 
bir çay ziyafeti vermişlerdir. 

Saat on yedide, davetlileri taşı -
yan otomobiler arka arkaya sara
ya varmışlar ve davetliler kabul 
resmine tahsis edilen sarayın bü
yük salonuna girmişlerdir . 

Salonun, kapının karşısına rast 
lıyan köşesinde Reisicümhur İs -
met İnönö ve refikaları, arkaların

da yaverleri ve ınaiyyetleri erka
nı bulunuyordu. Kapıdan giren 

davetliler muntazam sıralarla iler-
1 liyerek Cumhurreisinin önüne ge

liyorlar ve kendisini saygı ve ta
zim ile selamlıyorlardı. 

Milli Şef, davetlilerin ellerini 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Reisicü~urumuzuıı refikaları daveililer arasında 

-..-. -. ' 
Dünkü maçtan bir enstantane : 

(Maçın tafsilatı 7 inci sayfadadır) 

Nevyorka gidecek eserlerimiz 
Nevyork sergisi, bütün sergilerden ayn, hususi bir mahiyet al

dı. Burada bütün medeniyetler adeta boy ölçü§eeekler, her millet 
mazide ve halde ne olduğunu, neler yaptığını, nasıl hizmetler etti
ğlııi gösterecektir. 

Her beynelmilel sergide bu mana ve mahiyet vardır, anc'\k 
Nevyork sergisi hepsinin üstünde bir süs'at ve zenginlikte, dünya 
milletlerine çok geniş bir yer ayıracak şekilde hazırlanmaktadır. 

Türklerin büyük medeniyete yaptıkları hizmetleri ishata öm
ıünün son senelerini l;ıasretmif olnn Ulu Atatürk, bize medeniyet 
camiası içindeki şerefli yerimizi 'tayin eden birçok vesikalar bırak· 
tı. Türkler medeniyete hizmetlerinde bir inkita devri geçirmiş ol
duklarına göre Nevyork sergisine mazideki hizmetlerimizi göste
ren vesikalarla gitmemiz ve •Ü• nun bu yoldaki araştırmalarından 
istifade etmemiz makuldür, Bu vesikaların bir kısmını bize müze
ler verecektir. Bu kararlaştığı bir sırada bir gaz.ıteıniz, gidecek ta
rihi vesikalann ziyaa uğramasından haklı olarak endişe izhar etti ve 
•Bu sergüzeşte atılacak mıyız?• diye sordu. 

Suale Müzeler Müdürü cevap veriyor: •Müzelerden ııynlacalı 
ve N evyorka gönderilecelı 40 - 50 parça eser sigorta edilecektir, 
eserleriınhin çalışmasından, değiştirilme~nden veya herhangi bir 
suretle ziyaa uğramasından endiıeye sebep yoktur.• 

Eğer bu endişeyi önliyecek her türlü çareye baş vuruluyorsa 
diyecek yok, eğer bu çarelerin hespi sigortada toplanıyorsa bunun 
da bizce kıymeti yoktur. Çünkü sigorta tarihi eserlerimizi para ile 
ödiyecektir. Bu klifi değildir. Müzeler Müdürü Nevyorka gönderi
lecek eserlerimiz için sigortaya yangın, zelzele ve vapurun batması 
gibi sebepler haricinde müracaat olunmıyacağını ve bı•.,Jarın hari
cinde bir ziya kabul etmiyeceğimizi temin etmelidir. 

Kl!MA L 1 ST 



Adliye koridorlarında 
24 SAA'(. 

fi.usa ·İsa· Muhammet : 45 Portakal işi 

halledilemedi 
j-Etrüsk üzerinde 
yapılan tetkikat 

Tevkifhanede bir yaralama ... '"'.... ... ... • . ... . .. ....... Haklı değil mi ? 

Musanın Hayatı Bir ay evvel gaze 
konulan fiat meğer 
tatbik edilmiyormuş 

Veznedarın katili 
Artık Peygamber olan Musa iki 
yıl Firavnun kapısında bekledi 

Portakalcılar Ankara
ya heyet gönderecek 
Yaş meyve tarim kooperatifinin. 

faaliyetinden şikayet ederek ko -

Beyazılta oturan bir oku • 
yucıımuz bize yolladığı bir 
mektupta mühim bir mese -
leden bahsediyor ve adeta 
inanılmıyacak bir haber ve
riyor. Okuyucumuz diyor ki: 

Alman mütehassısları 

bugün bekleniyor 
Etrüsk vapurunun kazanlarını 

• • 
eroın mı satıyormuş 

'tetkik etmekte olan komisyon dün İki mevkuf taşlara sürtülerek sivriltilınİŞ 
Dağdan indl 

Safura, soğuktan başım ik, ku
ıu arasına sokmuş, uyumadan 
Musayı bekliyordu. 

sanın kız kardeşi Meryem de 
sevince iştirak etti. 

Yalnız anaları üzülüyordu. 

bu 

- Ben, diyordu, Firavunun 
zulmünü bilirim. O sizin maksa -

operatüin lağvını istiyen Dörtyol son toplantısını yapmıştır. Her 

zamanki gibi İktısat Vekaleti Fen bir mangal ayağife biribirlerini yarala~ 
Heyeti Reisi Abdurrahimin baş -
karılığında yapılan bu toplantı dıkları için dün muhakeme edildiler 
mutadın hiliifında münakaşalı ve 5tı' Onun geldiğini görünce: 

- Çok geç kaldın!" dedi. 
ateş bulabildin mi? 

Bari dınızı hal;er alınca ikinizi de sağ 
komaz. Halbuki sizler bu maksadı 

portakalcıları bugün Dörtyola dö
neceklerdir. Orada portakal müs
tahsilleri ile temas ettikten sonra 
Ankaraya gidecek alakadarlar 
nezdinde teşebbüsler yapacaklar· 
dır. 

- Gaz ve benzin fiaileri, 
İkinciUnun sonlarınde, İk • 
tısat Vekaleti tarafından tet· 
kik edildi ve Şubatın birinci 
gününden itibaren muteLer 
olmak üzere gaz ve benzinin 
teneke ile toptan ve pera -
kende fiatleri muhtelif şe -
birlere göre ayrı ayrı tesbit 
edilerek ilan olundu. 

ihtiliLflı geçmiştir. Bilhassa bir kı- Dün Sultana~et Biri~ci .:>ulh J Neticede hakim, Galata p0 d~ 
sım azalarla Komisyon Reisi Ab - ceza mahkemesınde tevkühanede l'hanesi veznedarının katlinden . 
durrahim arasında münakaşalar cer.eyan eden bir y~ralama hldi "ı layı 24 seneye mahkum Abdull1

0
• 

olmuştur. Azadan bazılarının tet· sesının. muhake".1esı yapılmıştır. !hın getirtilip dinlenmesi için 111 
Musa: 

- Hayır .. dedi, sana nar (ateş) 

yerine nur getirdim. 

Ve Cenabı Hakla olan konuş -
masını anlattı. Musanın, ateş ara
mak için gittikçe dağdan peygam
berlik vazüesi ile dönmesi birçok 
Abid ve zahitlerin münacatlarına 
esas olmuştur. Bunlar: 

• Ya ilahi.. biz senin rahmet ve 
merhametinden ne veçhile ümit 
keselim ki, Musa senin huzuruna 
bir parça od istemek için geldi ve 
kapından bütün izzetile gitti.• 

Diye tazarru ederler. 

Sabah olunca Musa, karısı Sa-
furayı ve kuzu sürülerini gerisin 
g~ ·Medayin• e gönderdi. 

- Üzecime aldığım büyük va
zifenin üası sırasında yalnız ol -
maklığım daha evladır. 

Dedi. 
Safura, Musadan ayrı ve uzak 

kalmak istemedi ise de onun Tan
rı tarafında.n peygamberliğe se -
çilmiş olmasının sevinç ve gururu 
bu üzüntüsünü hafületti. 

açıkça onun yüzüne karşı söyle - Portakalcılar kooperatifin elle
meğe gitmek istiyorsunuz. Sizler . d k' il ' b , · 'k 1 
"l" · be . h li . 

1 
rın c ı ma arı egenmıyere a -o urseruz mm a m ruce o a-

cak. madığından şikayet etmektedirler. 

Musa, elinden geldiği kadar a- Halbuki kooperatif erkanı ise ha
nasını iknaa çalıştı. Ölmiyecekle- riçten istenilen kaliteye göre Dört
rini, Firavunun kendilerine bir yolda portakal bulamadıklarını 

zararı dokunmıyacağını Beni is - · ~öylemektedirler. İşte bu yüzden 
rail tayfasının nihayet bu zalime portakalcılar kooperatifin lağve -
galebe çalacağını temin etti. dilmesini ve ihracatın serbest bı • 
Musanın gelişi Beni İsrail ara- ,_1 · ı · .. kt d' ı 

ra.ts.ı masını.. ı erı surme e ır er. 
sında duyulunca, başta kahinleri 
olduğu halde hepsi ona koşuştular Bu husustaki karar Ankarada ve-

ve ona tabi oldular. rilecektir. 

Mısırda zulüm, yine on iki sene 
evvelki vaziyette devam ediyor -
du. 

Musa, Harunu da yanına alarak 
vazüesini ifa etmek ve Firavunu 

----<>--' 

ViLAYET 

[stanbul köylerine elektrik 
verilecek 

r
kiklerin seyrine muhalif kaldıkla· Tevkühanedekı mevkuflardan hak . .. kil 

H .. t"I .. t"l · .1 emeyı başka gune bıra · n söylenmektedir. asan, taşa sur u e sur u e sıvrı -
Diğer taraftan Almanyadan şeh !ilmiş ve bıçak gibi keskinleştiril-

1 

rimize gelmiş olan Krup ve N ep- ıniş bir mangal ayağile Recep a • 
Hatırladığıma göre bu teb- dı d b' k d al ton şantiyeleri müdürleri dün Et- n a ır ar a aşını yar amıştır. 

liğde İstanbulda perakende R ıJ rüsk vapuruna giderek tetkikler- ecep te bu taarruzu karş ıksız 
olarak gazin çift büyük te - b akın d H ı tle bulunmuşlardır. Almanyadan ır amış, o a asanı yara a -
nekesine 480 kuruş azami fi- ı 

Yaralama va yara· 
lanma vakaların~~ 

hareket eden güverte ve kazan mış ır. 
at konmuştu. Buna nazaran 

mütehassısları bugün veya yarın Mahkemede Hasan hadisenin se- b• 
bir teneke gaz 240 kuruş ol- EvvelaA yaralının Si şehrimize gelmiş olacaklardır. Ö- bebini şöyle anlattı: 
mek lazım değil midir? d 

nümüzdeki hafta içinde tetkikler - Galata pastahanesi vezneda - batı' ı'ç' t bbA te ' Fakat hayır, Şubatın ba - ın l l 
tamamlanacaktır. · ld.. 24 hk • şından:ceri tatbik edilmesi rını ci uren seneye ma um b' J J k 

lazınıgelen bu tebliğ yalnız Abdullah tevkifhanede gizlice e - ır er a ınaca •ı· 
gazete sütunlarında kalnuş - BELEDiYE roin tedarik ederek mevkuflara Adliye Vekaleti yaralama d~~I~ 
tır. larında alınacak tıbbi te ,~ 

imar Ve fen müdu .. rlu""kler"ı satıyordu. Sivri aklıma uydum, bu hakkınd k .. h' b'r ısıO' 
Şubat ayı içinde birk•ç de- .. .. .. . . 1 a ço mu ım ı ııı' 

fa, son defa da diin baş vur - nasıl çalıs, acak? u•" 
Hak dinine, Gök Tanrıyı tanıma
ğa davet etmek için sarayın ka -
pısına gitti. 

ç. ocugu. bu kot.u.ış.den. va·z·geçırmeklçıkararak alakadar mal<aııı.,.,• 
duğum l.'iitün bakkallar bil- ıstedim. Kendısını bır kaşeye çe - göndermiştir. Bu mühim taJII 

İstanbul vilayeti, vilayet budu - yük teneke gazi 275 kuruş • 1 Şimd.iy~ k."..d.ar Bel:diye fe~ iş- kerek eroinin fenalıklarını anlat - denilmektedir ki: . ııl' 
du dahilindeki bütün köylere elek- tan, yani tebliğden evvelki jter.ı '."rnd~.rlu.gune baglı olan ıma_: tını ve bunu satmaktan vazgeç -/ - Tedbirsizlik ve dikkats~ePıP 
trik temin edilmesi üzerinde tel- fiattcn beş kuruş bile aşağı mudurlugunun, İstanbul ımar pla\ mesini söyledim, nasihat ettim. vukua gelen veya kasten ~ ıııı 
kiki erde bulunmaktadır. vermediler ve hep ;i de gn nının biran evvel tahakkuk etti - P'nl edi b .. d .. . yaralama hadiselerinde yaraıı 1.1 - Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? ı'Ik .1 . . . B 1 d' R .. 1... ı em ve u yuz en aramı~ a 18pe. 
Yapılan tetkikler sırasında kumpanyalarının fiatlerde rı mesı ıçın, e e ıye eısı ıgıne' . yakın bir eczane veya haS ıl 

Diye sordular. Musa: olarak Kağıthancdeki Alibey kö- hiçbir indirme yapmamış ol- bağlandığı malumdur. Bu iki mü- \ çıldı. Abdullah bende.n ç~kı~meğe nakledilerek hayatını kurıarD',ı 
- Ben, dedi, yeri, göğü yara - yünün elektrikle tenviri karar - duğunu söylemekte ittüak dürlük ayrıldıktan so:ıra imar mü başlamıştı. Onun faalıyetı içın da- için muktazi tıbbi müdavatıO '~ 

tan, hepimizin haliki ve Tanrısı laştırılmıştır. Bu köye on dakika ettiler. Hayretler içinde kal - 1 dürlüğüne Belediye Fen İşleri Mü imi bir tehlike teşkil ettiğimi dü - tinde yaptırılıhası lazımgelil~ır 

Kapıcılar: 

tek Aliahın peygamberiyim. mesafede bulw•a.n Silihtarağa e- ılım. Demek iktısat Vekalc _ 1d·iı··-r·iı·· Hüsnü ve Fen iş.leri. Müdür- şünerek beni ortadan kaldırmak Aksine olara .. k ba.zı emn.iyeı~.ı·I 
Musa.. tek başına Mısırın yo - s F ,. 

lunu tuttu. - en iravuınun peygamberi tektrik fabrikasından cereyan ve- tinin tesbit ettiği bir narlı lugune de Nafıa Vekaletı Yollar istemiş ve Recebi tahrik ederek murlarının muddeıumumıJer dıf' 

Mısırdan çıktığı zaman kırk ya
ımda idi. Şimdi oraya on iki sene 
tonra, elli iki yaşında ve sakallı 
halile dönüyordu. Sakalının kılı-

nın ve geçen yıllann yüzünde ha
sıl ettiği çizgilerin kendisini der
hal tanı tmıyacağına emindi. Bu -
na tüsbütün kanaat getirmek için 
Mısırdan kendi evine, anasının, 

baasbının, kardeşi Harunla hem • 
şiresi Meryemin beraber oturduk
ları eve kendini tanıtmadan bir 
Tanrı misafiri gibi gittL 

Musanın babası Umran ölmüştü. 
Anası ve kardeşleri sağdı. Artık 

seksen taşını boylamış olan ka -
dıncağiz ı.ıakallı bir misafirin ka
pılarını çaldığını ve geceyi geçir -
mek istediğini duyunca Musayı 

hemen içeri aldı. En iyi odasını 

verdi, yt!mek pişirmeğe koyuldu. 
Raviletfn rivayetine göre pişirdiği 
yemek te mercimek aşı.. ıdi. 

Kadın, oğlu Musayı tanıyama

mıştı. Haruna: 

misin? rilecektir. Köyde yapılan tesisatın aradan bir ay geçtiği hPlde ve Yapılar Umum Müdür Muavini beni öldürtmek istemiştir. Yoksa sulh hakiemleri gelinciye .~1g 1 bi 
- Hayır .. Firavunun da Aliahı- bu ay içinde bitirilmesine çalışıl- tatbik edilmemiş! Bu nasıl Nurinin tayin edileceği haber ve - R 1 d b" 1 b' k öldürme vak'alarında oldugu 1; ecep e aramız a oy e ır avga s. 

nın peygamberıyim. Firavunu bü- maktadır. Bunu müteakip köye iştir, anlıyamadım. Lutfen rilmektedir. Böylece Belediye . . . y.aralıların olduğu yerde ve 40 • 
yük Tanrıya kulluk etmeğe dave- elektrik cereyanı verilebilecektir. gazetenize yazınız da alak:ı- fen ve imar işlerine ait vazifeler ve yaralamayı ıcap ettırecek hıç vaziyette kalmaları zaruri 01 ıl 
te memurum.. onu göreceğim.. Diğer kaza merkezlerile köyle- darlar bu şaşılacak işi bir tet- de taksim edilmiş olacaktır. bır mesele yoktur, esasen Recebi ğu yolunda yanlış telakki ve ,r 
Muhafızlar, Musanın bu sözle- rin vaziyetleri de henüz tetkik e- kik ediversinler, halk beyhu- ı' Esnaf L ftiş ediliyor de şöyle böyle tanıyorum. haplarla ilk müdavatını yapt~:ııı 

rini duyunca kahkaha ile güldü- dilmektedir. icap ederse buralarda de yere teneke başına 35 ku· Bundan sonra şahit olarak mev- dıkları gibi tesadüfen oraya JI 
ler. vilayetin de yardımile elektrik te- ruş fazla para vermekten Belediye teftiş heyeti esnafın kuflardan Ragıp ve Sami dinlen- resmi veya hususi doktorları~ ı:ı 

_ Zavallı .• deli olmuş... sisatı vücude getirilecektir. kurtulsun. teftişine devam etmektedir. Mü - di Ragıp şunları söyledi: müdahalesine mümanaat etflle 
Dediler ve onu, Firavunun hid- H ki d ~ ·ı -? fettişler evvelki gün de Beyoğlun- · oldukları anlaşılmıştır. ~1 8 1 egı mı daki bütün mağaza ve dükkanları •- Hasanla Recep kavgaya. t_u. Filhakika basit bir ameliY81 " 

delini Üzerlerine çeker endişesile EKONOMi t t kJ be d d ~" 
saraya sokmadılar. ! teftiş etmişle:.dir. Müfettişi.er ra- uş u arı zam~n n ~ra a ı .. ım. hayatının kurtarılması ;ıniifl'aJıl~ 

Musa ve Harun .. akşama kadar Yumurta ihracatı çok MAARiF porlarını bllgunlerde Beledıye rı- Hasanın Recebı vurdugunu gor - olan yaralı bir vatandaşın 1 , 
yasetine vereceklerdir. Teftişler düm. Fakat elindeki şeyin ne ol • bir eczaneye ve hastaneye ~al~,, 

saray kapısında beklediler ve· ak- h etle d' mal yıık ot• arar n 1, Ok 1 n_etic .. es.i.nde B. eledı.'ye talimatn.ame-. dug"unu. yani ne ile yaraladıg"ını rılması veya oraya gelen do~ .. t ,,.,: 
şam olunca tekrar evlerine dön - u lıı.rda yeni inzıba t d· 
diller. İtalya ve Yunanistanın fazla sı .. h.ukumlerıne rıayet etmedıklerı farkedemedim.t müdahalesi suretile ilk rııu ıJI 

mal çekmeğe başlaması yüzünden tedbı"rler·ı goriilen esnafa cezalar verılmış - S . d .. 1 yaptrılmazsa birçok hallerde .. 
Ertesi gün yine gittiler.. t. amı e şoy e şehadette bulun- .8t e' 

yumurta piyasası son günlerde ır. kan ziyaı yüzünden terkihaJ 
Yine ayni sual ve cevaptan son

ra akşamı kapı önünde beklemek
le geçirdiler. 

çok hararetlenmiştir. Anadolud:ın Maarü Vekilliği mevcut talima - ----o-- du: mesine sebep vermiş olur. ., 

gelen mallar hemen hiç durmadan ta ok_ ulların. iç nizamı. b.akımından. I •- Hasanın Recebi yaraladığını B .. b ti u bS~, 
ııld k 1 il k 

DEN z .. .. . u munase e e mevzu ~~l' 
d.erhal harice gönderilmektedir. ıgı yem arar arı ave etme - - - - gordum. Hasanın elınde mangal a- yaralama hiidiselerinde taba} ı~ 

Efsane tarihleri, Musanın böy - - Yalnız kirlilikleri ve fazla havaltedir. Bu.nlarda~ biri, död ~eş se- Fırtınadan gemiler Vara- yağından yapılmış bıçak gibi siv- muamelesi bakımından ~avv~,. 
lece ve tam iki yıl Firavunun ka- .boşlukları bulunınası yüzünden ihjıne evveline nısbet. edılmıyecek dcn;ze çıka O ri ve keskin bir demir vardı.• lüzum görülen acele tedbir~~~l 
pısı önünde her gün beklediğini racına müsaade edilmiyen yum ur- k.adar aı:tan talebenın mektep ı - , m y r Bunun üzerine mahkemeye ge - lınmakla beraber Cümllv.~i. 
ve büyük bir sabır gösterdiğini · çındekı ıntızamını, yalnız ıdare va Karadenizde evvelki gün baş .. dd · .. ili Jı8 , 

tatarın fiatleri çok düşmüştür. Bu . . .. _ .. . . . - tirilmiş olan ve bir kısmına bez- mu eıumumısı veya su . ııei' 
kaydediyorlar. - zıfesı almış bulunan ogretmenler- l~van fırtına bulun şıddetıle de - mırım vak'a yerine gelmeler• pıl 

- Haydi misafirin 
yalnız kalmasın.. 

yumurtalar bakkallarda satı - le deg"il, bütün ög"retmenlerin yar- vam etmektedir. Seferde bulunan ' ler sarılarak sap yapılmış sivri uç- ı k · · · d oei Bu iki yıl zarfında ise Musa ve 
11 1 

enme sızın aynı zaman a ~ııl' 
yanına git, Harun, Beni israilin kendilerine lan yani dahilde ku anı an dımı ite temin etmektir. Bunun i- bütün vapurlar limanlara sığın - lu mangal ayağı şahide göste - yaralının sıhhat ve hayatll1ıv. cJ• 

karşı gittikçe artan iman ve ir.aııı yumurtalardır. Fakat bu nevi çin öğretmenler okula girdikleri mışlardır. Ereğli limanında talı - rildi. Bu, yirmi santim uzunlu - tarılması için icap eden tıbb'. t,ıı· 
il k Yumurtaların da sanayide kul- andan itibaren talim ve terbiye mil tahliye tamamen inkıtaa uğ - ğunda ve bir bıçag" ın görebileceği birlerin alınması lüzumu sl3~ · e uvvet buldular. Ayni zaman· 
da Kıpti halktan da gizliden giz. !anılmak ü:ıere ihracına müsaade ı vazifesine başlamış sayılacaklar - ramıştır. Büyükdere ö~lerinde Ka- işi -bilhassa mahkum ve mevkuf- !ara bildirilmiştir. ' r 

Dedi. 

Harun da Musayı tanımadı. 

Fakat Musa bir müddet sonra edileceği hakkındaki karardan . dır. Dershanelere talebeden once radenıze çıkamıyan bır~ok vapur- iar elinde- mükemmelen temin e- Ambara düsen amele e ~ 
kendini bildirdL Evin içi sevinç !iye kendilerine tabi olanlar ço - _ girecekler ve talebe dershaneden !ar fırtınanın dinmesını beklemek . • ' ,;1• 

"al d F ' . d sonra bunların da pahalılaşacagı .. t d' 1 debılecek şekle sokulmuş bir man Alman bandralı Filoriz vaP cı 
içinde çalkandı ve hele Musa ken- g ıyor u. ıravun ıse, sarayır. a, .. . . . .. . çıktıktan sonra çıkacaklardır. Boy e ır er. • . . . . ' 9VPı 
disine Cenabı Hak tarafından•ve- kendi tanrılığına kendi inanmış, umıt _edılmektedır. Bugun pıya. - lece talebe ders esnasında ve dı - * İstanbul Gümrükler Bas Mü- gaJ a.:a~'. _ıdı. Şahıt Ha~anın .elin - da çalışan Arü, Aziz ve 111 rıtı~· 

cümbüşünde devam sada ihracat yumurtalarından hıç şında nezaretsiz kalmıyacaktır. A- dürlüğü Muhaberat ve Neşriyat de gordugu yaralama aJetının bu Mustafa ambara düşerek Y8 ~ halinde ve 
ediyordu. 

rilen vazif~yi ve bu vazüeye Ha -
runun da şerik olduğunu söyle -
yince sevinç büsbütün arttı. Mu -

stok kalmamıştır. Anadoludan ye-ı Jakadarlarla lazım gelen emirle 1 şefi. Şevket. 30 liradan 35 liraya ~angal bacağı olduğunu teyit et- ıruşlar ve tedavi altına ııJıOııı 
[Arkası varj ni mal beklenmektedir. vekillikçe verilmiştir. terfı etmıştır. '" !ardır. ../, 

aıııı1'' -
Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

1 Diye mırıldandı. Sait ağa ile !olacak. Burada, şu iki karış locanın da acı bir nazar atfetti ve ayağa Ayağa kalkarken: zabıta aramıya mecburdur, 1çı· 
, Müjgan tekrar biribirine bakıştı- içinde iğne nereye gider? Mu hak- kalkarak: - Saraya nasıl gireceğiz, orada biz söyliyemeyiz. Başıınızll ış ~ ı· 
!ar ve bu iki saraylı belli ki artıı< kak aldanıyorsunuz. Bu locaya gir· I - Gidelim; dedi, Artık benim ı• ne söyleyeceğiz?. İğne için ne diye. rız. Gel gelelim, işin doğrus.U~~ı 
Nihafa karşı cephe almıya başla - ldiğimiz zaman bu iğne üstünüzde çin de bu eğlence değil; bir zehir ceğiz? ramak lazımsa bu iğneyı uÇ 

mışlardı. Sait ağa, Müjgan'ın göz- [yoktu. Muayenehanede kalmış, yol· oldu. Diye mırıldandı. Müjgan, onu den birinde aramalı... 51~· 
Jeri dolduğunu ve bu sözden çok da düşmüş, buraya geçerken çalm- Nihat, genç kadının ne kadar a. 1 kolundan tutup kapıya doğru çe· Sait Ağa'nın bu sözleri, ~srŞ~W 
müteessir olduğunu görerek: mış olabilir, bilmem. Amma ~er zimkar olduğunu gözlerinden ve kerken, gözleri, Niad"ın gözlerine dakileri yıldırımla vuruırııuşs ıeôİ' 

- O, hediyedir. Saraylılar da hald" üstünüzde değildL hareketlerinden anlıyordu. Şu daki tesadüf etti. Ayakta, elleri böğrün ıaP 
dürdü. Nihat kendini güç .• ıô1 

Te "rı'lıa ""o •• • S fahişe değildir, vücutlerini para Müjgan, sakin ve ağır: kada onu kararından ayırmak be\. de kalınış olan esmer güzeli deli- ıı, r; ,., yordu, Müjgan, onu daha ,.11;ıP ile satan fahişe değildir... - Locaya girdiğim zaman üs.- li ki, kabil değildi. Yapılacak şey, kanlının gözlerinde okadar derin ov· 
Yazan: M. ihsan 

Nihat; bütün tiyatroyu çınlatan 1 Sait ağa birdenbire başını kal -
musiki, nara, sarhoş sesleri ara - dırdı. İki elini, kemikli yanakları
sındaki bu derin sükutu biraz son na vurarak: 
ra ihlal dereket sordu: - Bu iğne, Mestan kalfanın ver-

- Müjgan, pırlanta iğne senın diği iğne mi? 
değil mi idi? Diye sordu. Müjgan başile teyit 

Müjgan, adeta zorla, istemiye • edince: 
rek cevap verdi: - Eyvahlar olsun... Asıl şjmdi 

- Benimdi, kimin olacak zaten? yandık, dedi. Necmettin Efendi 
Ve Sait ağa onun sözünü tamam- ı hazret~eri ba~d~ seni kendi 

!adı : haremınde gorrnuş, beğenmi,; 

- Galiba İzzettin Efendinin ik· Mestan kalfa ile bu iğneyi gönder
bali, Suzidil kalfa, geçen kurban mişti. İğneyi asıl veren efendi haz. 
bayramı hediye etmişti, değil mi! retleridir. Şimdi ne yapacağız? 

- Hayır, o iğne bu değildir. Bu- Nihat, hiddet ve sıkıntı içinde, 
nu Necmettin Efendinin başkalfa- kaşlarını çatarak: 
aı Mestan bu bayram bana takmış- - Yani Müjgiin'ın vücudünü sa· 
tL tın almak için verilmiş ücret! 

1 müteessir ederek mu" ıeessir Dedikten sonra, Müjgan'ın çene- tümde idi. onun istediğini yapmaktan ibaret (bir teessür vardı ki, genç kadın 
sine dayalı olan ellerine dokundu: Demekle iktifa etti ve Sait Ağa ti. Fakat onun istediği yalnız bura• 'birden büyük bir merhamet ve te• tan çekinir gibi: gidi' 

- Şimdi bunları bırakalım da onu teyit etti: ldan gitmek değil, bir daha belki hassüsle durakladı. - Haydi, mırıltıyı keS te 9ğıl· 
başımızın çaresine bakalım, sözii- - Biraz evvel üstündeki şu be- Nihadın yüzünü görrnemektl - Müteessir olma Nihat, dedi, lim .. · Elbet bir çaresini bulB~ ~s· 
mü dinlemedin. Şu deliliğe atıl • yaz elbisesinin yakası arasından Bu locada oturdukça sıkıntıdan elbet bir çaresini bulacağız. Pedi ve dominosunu tal>aftı ıW 
dın. Artık burada durmaktan ha. parlıyordu. Ben gördüm... Sait Ag" a büyu" k maskesini başına pıyı açınıya çalıştı·, şaşırrıııŞ.; 59lt terliyen ve saraylının bu gence kil 
yır var mı?Burada oturmakla iğ· Nihat büyük bir hayret ve şaş- karşı zaafını ötedenberi istikbali i• geçiriyordu. Bu sözlerin manasını pıdan çıkıp nereye gidece ' 
ne geri gelecekse bekliyelim. Yok- kınlık göstererek: çin bir tehlike gibi gören Sait kavramadan: Ağa kolundan tutarak: flil''I 
sa gidelim.. - Nasıl olur? Kim geldi bura- • .. .• , . - Evet, artık iğnenin bulunacağı - Acele etme suıtanıll1• b~l· 

Nih d d .. d" M" ·d · tü ? K' ld b .• '? Aga, Muıgan ın göziınde okuduğu B' . di .pa ·, a a on u. anı ar ve ıs - ya. ım a ı u ıgneyı. yok, onu d~ünmüyoruz. ız şım Bey, ıutfetsin, bize bir ar• r gı 
k" bakt D' h kı dı 1. 1 S 't bu karardan çok memnundu. Saat. d •. . . d" ,,9da " sar ar ı: ıye ay r ve sonra e ın aı 1 d b • ~aray a ne cevap verecegımızı u sun da muayenehaneye " elb' 

N d · . N'h t B ? B-'- A" k ak er en eri adeta ilk defa geniş bir y k b el - e ersınız ı a ey. =- ganın omuzuna oyar : şünüyoruz. o sa za ıtaya haber delim ve orada bir an ev" 
!ersek ıg'"ne geri gelir mi? _Ya sen, ya ben Sait A~3.... nefes alıyordu. Fakat onu yeni bir k 

ı; \'Prse ... selerimizi değiştirelim·" ıı'' 
Nihat dalmıştı. Ne söyliyeceği· Diye ilave etti. Bu söz, Sait Ağa- üzüntü sarmıştı: Geç kalmalarını Müjgan, birden onun sözünü kes· M". • . k'Idi J<ibat ~rı"' 

ni bilmiyor, nefesini zorlıyarak ce- yı evvela şaşırttı; sonra kuru ha- izah için buldukları yalanın nasıl t" uıgan gerı çe ı ' ııev 
t · d - · b tli d ğil 'k ı. kesini takmıya ve bir telı ;ıt-0' vap vermiye çalışıyordu. rem ağası tamamile sakin ve müs- esır e ecegı e e ı en şimdi - A, deli mi oldun Sait Ağa... ıı Y 

- Hayır, dedi, söylediğiniz gibi tehzi Müjgana bakarak gülmekle l;ıir de pırlanta iğnenin kaybolma- Zabıtaya nasıl haber veririz? Hem söylemiye lüzum görmed• 
ise bu iğne kolay kolay geriye gel- iktifa etti. Onun bu müstehzi te - sını tevil etmek, ona b.ir yalar iğnenin çalındığı muhakkak mı ki?. dü, kapıyı tekrar kapadı. .,,r) 
mez. Çünkü bunu şeytanlar çalmış bessümünden sonra Müjgan Niha- bulmak li\zımdı. _ Calınsın, düşüp kaybolsun; (Ark~sı 
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IŞAR_~:~:k fiati Adliye terfi listesi MillI Şef dün cay 
e 1 1 En yeni istatistiklere göre Av- ziykfet i verdi 
1 rupanın muhtelif •memleketlerin- Şubat sonunda terfi müddetini 
t 1 T hı t 

de ekmek fiatleTi - bizim paramız- (BCL§ tarafı 1 inci sayfada) 

a yanın ra us a . 1 ~r:.::de: ~~ ~::;, - ş~o~;~!;~:~ bitiren hakim ve müddeiumu- ;:~:~:;~ hba~;:~~~r~:rr:.or ve ilti-

t h 
.d Fransa - spanya 10 kuruş, Belçikada 7 kuruş, Ma- 1 ı· . . d Kabul resmi 17 buçuğa kadar a şı atı artıyor caristanda 7.5, İngilterede 10.5, ffiİ erin ISteSinl neşre İyoruz devam etti. Salonda istanbulun i-münasebetleri Yunanhtanda 7, Almanyada 20, Hakimler ve Müddeiumumiler dare ve fikir alemine mensup beş 

Londrada, hudut u" zer ı· n de bı· r hadise :
1

1;~::~~~:~! t:~~::~~1:: :~;s1:~:y~a::~:~k!a~n v:e~:fi~:ş~ ~~: €a~~şh:::i- ;~:~~=~~~:;;:~: ~!:~~~ 
M l P t · Bur lamıştık. Bugün de bu listeyi neş- . 

k 
areşa e enın • kat yarım ölçüsüdür. Buğdayı az ne lstanbul aza muavini Hasan bulunan diğer bütün Mebuslar, 

cı masından endişe ed'Jmektedir •f l J yetiştiren memleket, şüphe yok re devam ediyoruz: Bodur, Antep sulh hakiınliğine Mütekait Generallerden Ali İhsan, 
t>a. ı ' go~a tayinı ta yan an ki, ekmeği, bol olan memleketten 45 LİRA ASLİ MAAŞA TERFİ Antep sulh hakimi Mirsat Ya • Halil, Mersinli Cemal, eski Baş -

lt.,.ı rıs,4 (A.A.) - Trablus'taki,herettr bulunabileceği zannedil - memnun etrredİ pahalıya yer. Ama bunun farkı ve EDENLER maç, Elazığ sulh bfıkimliğine Af. vekil Rauf, Harp Akademisı Mü -
nın Y:r'- kuvvetlerinin arttırılınası- mektedir. . Mare al Pata- nisbeti 10 kuruşun 20 kuruşa olan Keskin hakimliğine terfion Da- yon sulh hakimi Kadri Uğur, An· dürü General Ali Fuat, General 
liııd •la!ııyettar 1ngilh mahfelle- Salahiyettar İngiliz mahfelleri, Parıs, 4 (A.A_.) ·~ 

1 
T~. t nishetine müsavi değildir. Ekmek day ceza hakimi Rıza Fikrikoca, kara sulh hiı.kiıni Nafi Başak An- Ali Hikmet, İstanbul Kumandanı 

land e_ büyük bir endişe ile karşı _ müdafaa hattını Libya hududun· ınn: Burgos buybuah e J1 ıgm~ :r · fiatinde umumi hayat sıkıntıları- Ankara. sulh hakimi Abdülbari kara sulh hak.imi Lutfi Doğru - General Halis ve diğer bazı Ge • 
llıe~~ı Londradan gönderilen bir dan bir mikdar geri çekmeğe ka - yınını me~zuu .. se en r e nın büyük bir yeri vardır. Vergi- Uğur, Odemiş sulh hakimi Sinan türk, Ankara sulh hakimi Karay neraller, matbuat ve bütün resmt 

ıı· Jda kaydedilmektedir. rar veren Fransanın bu hareketini gazetesı dıyor kı. . • !erin bin bir yol ve vasıta ile ek- Gür, Ankara sulh hakimi Nezahet Hayrebolu hakimi İsa Taşdemir, tlaireler erkanı refikalarile bcra • 

d 
ığer cihetten T h d d tasvip etmektedirler. Burgos, Mareşal Pataıne lazım- mck fiati üzerinde tesirini gös • İris, Ankara azası Cemal Boy Boy- Yalvaç ceza hakimi Feridun Kır· ber bulunuyorlardı. 

•kıtt unus uuun- ·· ''kh .. ı· ··ı kt o'1 Zl h.ki 'Mh t . . alyan fi 
1 

. . Hadise çıkmasına meydan ver. - gelen huyu urme ı gos erme e !ermemesi kabil mi? raz g u, 1 e ceza a mı e me macı Kuşadası hukuk hakimi Faik Milli Şef kabul resmini mütea. 
ıçın b· ı o arının takvıyesı . k · M h kk kk' a·ı · c h h k k h.k. · 
1 

ll"çok b b k · · İngiltere hükumetinin kusur etmıycce tır. u a a 1 Vergileri arttıran masrafların ı gın, ey an u u a ımı Barbarosoğlu, İstanbul sulh ha • kip davetli gruplarını dolaşmışlar, 
erin· oın ardıman tayyare- meme ıçın F · ,y.. ·· Okt Lad k Ih h"k' · 

dir ııı sevkedildiği söylenmekte_ 16 Nisan 1938 tarihli İngiliz -. İta!- Mareşal. Burgosa ransa .. men • başında ve her memlekette milli umnu . ar... 1 su ~ ıını kimi Rahime Üge, İsparta sulh muhtelif zevatla hasbihal yapmış-
. yan itilaflarına müsteniden Ital - faatıne ne yapmak mumkun olur- müdafaa masrafı geliyor. Yalnız Abdulhalım Sumer, Hınıs ha~ı~ı hakimi Vehbi, Baykan, Keban !ar ve davetlilerine iltifatlarda bu· 

1 
Londranın 

1
, . yanlara kuvvetlerin azaltılmaları- sa onların hepsmi yapacak ve mu· dikkat edilecek nokta şu ki mü -ıAhmet Ku.rtul, Ankara sulh hakı· sLlh hakimi Hulusi Özkaya, Yalo- lunmuşlardır. 

~rinde hasıl s; ahıyettar m'.'11fe~- nı teklif edeceği ve teshil edilecek vaffak olacaktır. Mareşal, bilhassa dafaa masrafı en yüklü olan mi Ak'! Onder, A.nkara sulh hii- va hakimi Fikret Onay, Finike ha- Cümhurreısimizin muhterem re 
1Yanın aldı "o an kana~te gore · mikdarın Fr~nsız kumandanlığın- Akdeniz meselesi etrafından baş - memleketler değil de, harbi en kimi Talat .. Kara~, lzmir az~ı Sü- kimi Etem Oka! Erzurum sulh ha fikaları da bılhassa kadın davetli-

Solıni ta gı bu tedbırler, Mus- d T t k. kıt'aları içm ka - !ayacak olan Fransız - İtalyan çok özliyeo memleketler ekmeği leyman Mufıt En<Uywncu, lstan • kimi Cemil Tolunay, Göynük h.l- lerle meşgul olmuş ve mısafirl.eı ıle 
~. rafından İta! Fr ca a unus a ı b ı lığ f' 

Ya kar yanın an- b 1 d·ı - ··mit edılmektedir ·müzakerelerme de nezaret edecek en çok pahalı yiyenler oluyor u aza ına ter ıan ° yer azası kimi Sami Arkan, Sürmene hl • çok samimi müsahabelerde bulun-
Ul şı taleple · ·r u e ı ecegı u • , . Ş . • . ) 

ı ır edil rı resmen ı an e- . • \tir. İtalya, Fransa ve İngilterenin Cihan Harbinde de böyle idi. emı Gerçek, Ereglı (Konya ce- kimi Nafiz Özada, Kagh· man h'i- muşlardır. 
ta harek:~z. baş~ıyacak olan lha • Maresal Musolınıye sulhperverliğine güvenerek sefer- Biz mısır ekmeğini 20 _ 30 kuruşa za hakimi Emin Bilgiç, Trabzon kimi Sıtkı Savaş, Simav ceza ha - Salonun bir köşesinde orkestra 
hıyetinded· nın bır başlangıcı ma- - ~hat verdi berlik yapmaktadır Ne Cibutide bulamazken, Almanya ekmeksiz- azası Tahsin Mutlu,. ı:iyarbakır a- kimi Sadrettin Öztürk, Sıirt ceza terennüm etmiş ve hazı:lanan mii-
h·'l'unus h:cİ IZc.. M r . ne Tunusta, ne de Süveyşte İtal- Jikten kıvranırken İngiltere ile zası Tevfık Demırcıoglu, Ayvalık hakimliğine terf'an Siirt aza mu- kelle! bir büfeden davetliler izaz 
tın kuvv u~una yığılan bu mü- Roma, 4 (A.A.) -:: B. usso ını"yaya karşı her hangi bir fedakar- Fransada ekmek bugünkünden hukuk hakimi Vefik Bartu, Zaf • avini Hakkı Tüzüner, Mudurnu ve ikram edilin.işlerdir. Toplantı 

he &eheb· etıerın hudut hadiseleri· bugün, Libyadan done~ . Mareşalllıkta bulunulmaması lazımdır. Zi- pek az farklı imiş. 0 zaman Al . ranbolu hukuk hakimi Muhittin bakimi Abdüllatif Erdoğan, Su • çok samir •• : ve neş'eli bir hava 
lııa1tıadır ıyet Vermesinden korkul- Badogliyoyu kabul ~tmışlır: Mare- ra bu fedakarlıklar, İtalyayı tak • manyada harp aşkı müthiş bir de- Kartal, Boğazlıyan ceza hakimi ruç hak.imi Dündar Pınarbaşı, Ri- içinde saat 20 ye kadar devam et· 
"lıu gib.i h"d· şal Badogllo Mussolmıye Li~ydanınf viye edecek ve binnetice Fransız recede idi ve bu aşk Alman ordu- İhsan Sargut, Vezirköprü ceza ha- ze hiikimi İffet Erginer, Devrek miştir. 
•ra a ıselerin • Ji r h d dunda alınan mu a aa · k. rğ· t f V · k.. ·· · Ü ııı nsay8 'iÜkl . . . me~ u ye ı garp u u uf al ve İngiliz imparatorluklarını teh- sunu Fransanın göbeğine kadar ım 1 ıne er ıan ezır opru ce • ceza hakimi Mustafa Özkan, Da- Mılli Setin n ive r sit e yi 

illıyaııın İ etıldiğı takdirde Al- tedbirleri h'.'1'~mda m ass ma- ilkeye koyacaktır. yürütmüştü. Amma bu ordunun za hakimi Hadim Dömer, Kırşehir day hukuk hakimliğine terfian • , • 
--talyaya askeri müza - Jı'.ımat vermıştır. Oevre gazetesinde Bayan Tabou- Parisin yanıbaşında olma,ı mağ • s~lh hakimi. S~im .• :ı:ıisalman, Gem- Çivril ceza hakimi Hilmi Ulutan, zıyaretı 

is diyor ki: lüp olmasına mani olamadı. lik hukuk hakımlıgme terfıan Mu- Avanos hukuk hfıkiınliğine terfi- Reisicümhurumuz İsmet İnö • 

Gafenko Varşovaya gitti 
Salahiyettar İtalyan mahfilleri 1 K D A M C l durnİu hukuk haki imi Hüsnü Los - an Kütahya aza muavini Masum nü'nün bu bir iki gün içinde Üni-

M 1 P t 
. . B t . . . tor, zmır azası zzet Aker, Dur • Bellı·og"Ju Denı·zli h"·'-' Nacı· Ak 

areşa a aının urgosa ayınını • . . • = versiteyi ziyaret edecekleri anla • 

f k 1 1 dır B ahf·ı B •• •• k sunbey haklını Mehmet Bayrak - soy Salihli hukuk hakimligın" · e ılınak dı Rumen Leh mu'"zakereler'ınde ı:~a Fr::a:~~ş ;~an~o u :.;zd~d~ uyu yangın r~:b~~e~~~ı h~~;:tt~~v~~!~;~ :İ~ Maı~a:~ ha~imi Şer::~ §Milli taŞe~ bundan bir müddet 
• kaybedilmiş zamanı gittikçe daha . (Bil§ tarafı l inci sayfada) di, İstanbul azası Nuri Ulgenal ,l'lı •.. emırcıog u, eyve e~~~l Ankarada ~niversite Rek • 

çabuk bir surette ve yalnız sulh lıyerek bütün hanı ve sonra ya - K R Ak ~ akimı Hasan Sılay, Pazar ceza toru Cemil Bilse! ı kabul buyur 

T Y
olu ile kazanacag"ından ve bu su- ııındaki Dilsizzade hanını tama • 

0h~ya azasıH .. agıp Kyavaş, •
1 

- hakimi Hulı'.ısi Oğuz, Vize hiikim- dukları zaman İstanbula geldik -

Una 1 
ı k lacak . , .. .. . şe ır azası useyın aracaog u, liğine Vize ceza hakimi Ahmet . Ü . . . . mese 681 Onuşu Jetle Italyanın İspanya politikası- men ve Kuçuk Tıcaret ve Ken - 1 t V ll Al Ank h. lerı sırada nıversıteyı de zıya -

spar a azası e P• ara a- Karaçam Samsun azası Mehmet ed k · 
nın ciddi surette sarsılacağından dros hanlarını kısmen yakmış ve kimi F h . Tü Ank lh . 'ü .. . . . ret ere çal.ış,malan tetkik bu· 

1l p· .. .. ... .. . e mı zman, ara su Erdemır rgup ceza bakımı Isma- ,;, -'-1 'd · 1 di l! lr§ov korkmaktadır. ıyango Mudurlugu bınasının da hak' . Bah tt' Ülk.. .. Ü . • . . yu'l"c .... arını va etnrtş er . 
llrici" ~, 4 (A.A.) - Romanya Romanya arasındaki iktısadi mü- G 

1 
J d M 

1
. t üst kat duvarları ateşten mütees • ımı •. ae. ın . ucu, nye il Bozkurt, Maraş sulh bakımı Reisicümhurun bu ziyaret es • 

!Ut ,e "azır B G f nk . •1 1 . enera or ana, a ın gaze e - hukuk haklını Necatı Yavuz Do - H-sn.. Kı B b e k' s g ,. ~sı ı:ı 1 • a e o ve re- nasebetlerın sag am aştırılması ım . . . . sir olmuş cam ve çerçeveler kırı- • • . . ~ u u nacı, a a s 1 or u nasında universite talebesine hı-
da h • uraya im. . k' 1 1 .. sının Burgos muhabırıne şu beya- ' gubayazıt haki.mı Burhanettın Bel hiıkim' İh o al u k . 
" <>. ı:ı . ge ış ve ıstasyon- an an araştırı acaktır. Bu muza - . !arak ateşm buraya serayetine • . . 1 san v ı, şa sorgu taben bır nutuk irat etmelerı çok 
"ele,ı;.., 'ek ıle refikası ve Varşova kereler esnasında Hahudi mesele- natta bulunmuştur. me d er·ı e . ı· ge, Bartın ceza bakımı Tahsın Ün- hakimi Bahadır Yücel, Tarsus ha- muhtemeldir Bu takdirde ~nö • 
Çisi .,,'e new, Fransa Büyük El siılln de tetkik edileceğine muhak Fransa bize karşı ta kalbimizde y an v 

1 
m mış ır. al, Avanos ceza hakimi Halı! Soy- kimi Salahattm Dkuroğlu An • .., ·· t kl. b-ı- l 

• ~ •iir1-' • • • • • •• . • zarar ve z··ıyan .. . • nu nun nu u arını u un meme-
•o-~1 "1'Je, Yugoslavya ve Çe- kak nazarile bakılmaktadır hissettığimız çok guzcl bır Jest sal, Karakose azası Zıya Oral, Bu- kara icra memuru Ferruh Yora k t k . . d "d 

~ ov k · . .. . . . ö . • e e yapma ıçın ra yo ı aresın • 
deı,ı a Ya elçileri ve Baltık Ayni mahfellere göre P olonya yapmış '" Lize en iyi ve en şeref- Mevcut delıllere gore yangının cak sulh hakımı Bahrı ktem, Su- ılstanbul ıcra muavın hak.imi Nail r 1 t tib t 1 
~ar etleri ınümessille:-i tarafından d Al takl"d b' Jm" li evladını b üyük elçi göndermeye çıktığı sanılan Fahrinin trıkotaj,şehri hakimi Şevket Alganti.ırk, Topuy Ankara icra memuru Fık- tce Bazııngekentler,. ~t ala ınmış-§Ila · a manyayı ı en eyne ı • . . Ak . . ' ır. u ma sa a unıvers le kon • 

,., nınıştır 1 1 T k . . .. d karar vermiştir Esasen bir çokları fabrıkası 100 hın !ıraya ' ı ,ortalı- saray ceza hakımı Kemalettm ri Turna Ankara sulh hakimliği - f 1 .,, l o . ,... · L una omısyonuna gırmegı er · . • Yal ç· . k • . . ' erans sa onuna ve un versıten!n 
~ '->afeııc V • . 1 k . mızın kalbinde Fransız sevgisini dır. Bu fabrıkanın bulundugu ve ın, ıvrıl hu uk bakımı Rah - ne teftış heyeti mümeyyizi Sabıha b ht lif . . ç gij o, arşovada kalacagı pış ey eme tedır. t k t d . d . k' 1 . Yüks 1 Ank ş ii Dik eş mu e yerıne oparlorler 

h ıı l:ley hala tam olarak mevcut bulursu • or a a ı aıre aıre ıra anmış mı e ' ara azası er Taşçıoğlu İzmir icra muavin ha-1 k t Evvel . .. . 
<>. c;,. az sarayda oturacaktır. Polonya buna sebep olarak Ma - olan Ata Atabek ham da 200 bm baş Eltnalı hukuk hiikimi Hüse • ·k. . E ' . E A k onmuş ur. ki gun ve dün 

)ar "'enco b .. Pr . nuz ' ıını nverı ge, n ara ıcra me- nutku radyo ·ı . . 
I~ etıeri t . ~~ otokol zı • caristan'm dostu olduğunu, Ro • · _,, liraya Anadolu Sigorta Şirkctme yin Güngör, Ankara sulh hiikııni muru Ramiz Eren Giresun icra kün 

1 
ı e venne?m mum. 

~ eçhuı lı.~atı etmış ve Polonya manyanın müttefiki sıfatile bu sigortalıdır. Handaki muhtelif eş • Cevdet Nura\, Amasya azası Ce - memuru Fehmi Bi~göllü Adana ··beı° up olmadığı üze~ınde tec • 
0~ıııı.ıştu er mezarına bir çelenk havzada iktısadi ve siyasi menfa· ErdÜn Emirine ya ve emvalin de sigorta bedelle- mal Özcan, Toctum hiikimı Abdul ısulh hakimi Ali Altına~ İzmir ru 

1 
er y~ıl~ı~ ve mll.!bet ~ 

~~tine bü r ... Bu .gece, B. Becit şe- atleri bulunduğunu ileri sürmek- ri ayrıca 400 bin liraya baliğ oldu-. !ah Tümer, Çivril ceza hakimliği- icra memuru Ahmet Tek~e An • ce e ~e edU:Oış~ Alınan tertıbat 
il'. 'iuk hır ziyafet vermiş - te ve Polonyanın ihracat işlerinde b•r komplo ğu anlaşılmıştır. Diğer hanlardaki ne terfian Giresun azası Mehmet icara müddeiumumi muavi~ F :'.2~.esınde dun anbulda opar!Sr " l ı b b • K E ,,.,_. a- onunde gazete okunmu• ve bu 

•ar.,_ Tu anın büyük bir rol oynadığını eşya ve mallar a era er umurnı aya, rzurum azası .n.unıl Er - h 1 Evi N'k h"k. . ,,., v 

ı ... va 4 (A n . . B' • . . . . ame nç, ı sar a ımı ,,,..._ Ankara radyo evinden mükem 
Yi h ' .A. )- (Havas)· • 

1 
kt d. zarar ve ziyanın beş - altı mılyon gın, ıga hukuk hiikımı Lutf• Tek Ö • 

leııdiği aber alan mahfellerde sÖy- ilave ey eme e ır. - Q r ada da Çete J er lira arasında olduğu tahmin edil • men, Elazığ azası Cahit Gür kaş, mil .z~ydın, Şebinkarahisar aza n:ıelen dinlenmiştir. B u suretle se-
r.~ ııe göre G f . İki Nazır arasında yapılacak mu kted' G'' hak' li'"- t f' muavını Fetlıullah Şerbetçi, Bey- sın naklolunabileceği de anlaşıl • 
-ıııda a enco ıle Beck a- . _ . . me ır. onen ceza ım ö""e er ıan . • . . . tır 

liasıııd Yapılacak mü~akereler es- 1.akat esnasında Vıstul nehrını Tu- baskınlara başladılar y neden Çtkfı Yusufeli hakimi Fahri Özer, Bor şehır hukuk bakımı Ahmet Cız- mış . 
Ve .biJha's~~rupanın siyasi vaziyeti nanın man. sap cih.eti.ne b.a. ğ.l.ay .. an angın ha. kimi Sabri Sezer, Soma hakimi relioğlu, Malatya azalığına Bolu Altı bin Üniversite talebesi EL.i-
le • ~ T ı Aman, 4 (A.A.) - (Havas): Yangının trikotaj fabrikasın yu""k Şef k di ki rı let1t· .una havzası mesele. bir kanal ınşa proıesı de goruşu e- . .. . . • • Zıyaettin Akbaş, Çankırı ceza ha- sulh hakimi Rıza Özbilgin, Geli • ın en oca arına yap -

i.k edılecek ve Polonya ile ıcektir. Maverayıerdunde sıy~sı v.~'.yet dan çıktığına khükmh~m~kted'.r. kimi Sadık Şimşek, Plümer hii • bolu ceza bakimi Ziya:ettin Öz • malan muhtemel bulunan bu zi • 
oldukça karışıktır. Soylendıgıne 1 Yangını mutea ıp ta kı ~ta v~' :- k. . H ct· A R' A yareti sab1"Sızlık1a ve heyecanla 

P .. . 1 d .. k yed eden nıu''ddeı·umumı' muavı·-.ı· ımı am ı raç, ıze azası v - men, Mecidözü ceza hakimi Na • beki k 
gore gayrımemnun ar an murc - " n· T.. d D' ·k h'k' · V ı· eme tedir. ,... . . • . . 1 Ik 1 um er en, ı vrı a ımı e 1 fiz Kütanoğlu, Eskişehir azalığına 

'.4 p Q n 1 n Fı' l ı' stı'nde bı' r tren kep hır grup, sıyası vazıyetten ıs- I\'ccati Külükçüoğ u evve i gece Calık, İstanbul azası Cevat Şetvan, . . . . lstanbul kazalarını zı"ya t t Q Ç !ifade ederek Emir Abdullah'a hiç uyumadan sabaha ve dün de K I .. dd . .1.•. ır Karaman sulh bakımı Nacı Al • re 
g. u a mu eıumumı ıgıne >.araca- s·ı·t 1 • . . Milli Şef" ts•·-b 1 ıyn.. ld karşı bir komplo tertip etmışler - akşama kadar tahkikata devam b .. dd . . . F 1 E 1 tın, ı ı kc su h hakimı Fazlı Can- ın •••u u a bağlı ban 

•ı ıe meras'ı mı' yoldan çıka r ı 1 . ey mu eıumumısı azı re, y t iğ t f' ç civar kazaları da ziyaret ~tmelerı· '1ark dir. etmiştir. Bursa müddeiumumi muavmi Feh ·go, h'?.~ga. Mazahı ınta İlher ıanB um ~ 
l ı aıı 4 (AA D . E • ,. • ı T 1 ı•· h. Tahkikata göre, Ata Atabek ha- . • ra ........ mı e me an, ey - ve tetkiklerde bulunmaları muh-
aıısı ' .. ) - Havas a • Kudüs, 4 (A. A.) - un gece Bunlar, mırın og u a a ı ı- mı, Islahiye müddcumumisi Nail şehir e h'k' . Şe k Tü 1 temel görülmektedir. 
ı• nııı muhabiri bildiriyor·. bir takım hadiseler olmuştur. A · •maye etmektedirler. Bazı kimseler nının alt katında uyuyan Lekçı · Özkan, Akşehir M. U. si Rıdvan N be. zah'ka ımNı . v. et ze' 
< ııc· d ·şı· le· ·e Mu ·t·fa ve Şerıf bırdcn p usay ın a ı'l>ı ıyazı Erol Ka-"" ı Pie• · . siler Lida ile Hayfa arasın a ı ı- tevkif edilmiştir. ı .u n s ~ · ınar, Bayramiç M. U. si Cemale!- • . . ' 

·•ıt '° nın taçgıyme merasi- • fi d ı . raman hukuk bakımı İhsan Arar "'artı.ıı 1 yen trenı· yoldan çıkarmışlardır. k 1 . 1 k ı· d bıre ctro arını saran uman ar • tın Pekcan Nazilli M U si Ka·mil ' p 1 2 · .. .. Bırço çete erın meme e ı o - . ' · · Fek Ih h"ki · Ali N · B ı acaktır ncı Pazar gunu ya. Yafada birkaç Yahudi ve Hay- . . • dan uyarunışıar ve neye ugradık- ,tilgen, Çivril M. u. si Hilmi Ya - e su. a .. mı. acı ıyık: 
ı, Olarak· 218 senedenberi ilk de- fada da bir Arap katledilmiştir. !aş.arak polıs. merkc.zlerıle .. rcsmıı laıı.oı şaşırarak dışarı fırlamış • vuz, Pazar M. U. si Tahsin Özer, lı, Ödemış muddeıumum! muavı~ı 
~ınaı ta. noınada doğan bir Kar- Eraşa'da 50 kişi kadar tevkif e- daırlere taarı uz cttıklerı soy leni- !ardır. Bunlar dışarı çıkarlarken Reşadiye M. U. si Nizami Kiber, ~uhıtGtı~ Tayülan, Bılecık sulh ~a-

POLiS 

Bir çocuğun parmakları 
ezildi li,__ • gıyecekr K mekte<lır. Bır petrol borusu yakı - hanın içindeki cam aydınlık ma • "'lb. t M U . Ş ··f K ğ "ıını uner çer, Menemen ha . 

... aını . ır. ardinaller iç dilmiştir. . . ·ı . . "' ıs an . . Si eıı ıra aç, k' r . t f' B • . .. 
e n ilk ·· y · f ' k" h ·· mak suretıle tahrıp edı mıştır. halii çökmüştür. Bunun için ate • Yenis h' M U . H 1.1 T . ım ıgıne er ıan odrum hiikı • Ortakoyde 10 yaşlarında Necati 
lider b· gunü, Papanın tayini UnanıS an 1 1 UCUm .. e ır . . sı a ı emoçın, . B dr. • . . .. .. . . 

ır hiıct· şin hanın üst katından çıktığı ve flayma a M U . C 1 T'· mı e ı Barsan, Egrıdir muudcı- adında hır çocuk tramvaydan at • 
llıekted· ıse olduğu kaydedil - tolu \'aptırıyor n . . sı ema umer. . . İhs lar,llııı ır. Son Kardinal içtima- J .. Ee'nradda tahı:ye e dilen ler bekçilerin üst kat adamakıllı yan- Çorum M. u. si Fahri Akgül, Ço- ~um~ı an Serim, Ermenak !arken ~üşmüş ve arka vagon•ın 

d ~ dıktan sonra dumanların aşağı rum M. u. liğine, Daday M. u. sı muddeıu.mumiliğine müddeiumu- altına .gıd;zı sol ayağının parm:ık-
€Un ar evaın ll!Üddet!eri 3 ile 5 Londra, 4 <~·~-) -:-- Yuna~ .hu.~ Belgrad, 4 (A.A.) - Hükumet kata hücumu neticesinde uyan • Ad'! G.. .. •

1 
z ld k ıni Avni Ataışık, Kozan müddei- !arı ezılmıştir. Necati tedavi altına 

" asındadır kumeli, hususı bır fırmaya ıkı hu d.. ve bugün siyasi cürümlerden 1 ı umuşog u ongu a aza • ·ı· T C 'd alınmıştır 
''ardiıı · . . . . un dıkları anlaşı maktadır. Yangın lığına H M U . Zek' T • 

1 
umumı ığine terfiat e enni mu • . 

<ııuhak al PacelJi'nin se ilmesi cum botu _sıparış etmıştır. 23 m~t dolayı mahpus birçok Hırvalı tah esnasında dışarı çıkamıyan ve it- E . opa l· •. sı R f 'h. ug~ deiıımumisi Fahrettin Demirel, v 

~ııt kak addediJm kt ·dç F jre uzunlugunda olacak olan bu ı- !iye etmiştir. !aiye tarafından merdiven konu • Urzı~eRan a.zaGı~ına, R feaha. ıyeh •. İzmir müddeiumumi muavini Rüş Çıragın marifeti 
l eltser· e e 1 1• a • k" · 'k' torpil kovanı ve se- . sı emzı ıran e ıye a • .. Ü .. . 
iıt1 ''la, bütün ·· ·ıı . h 1 gemı, 1 ışer larak kurtarılan Mehmet ile be • ···mı··· T- b Ilı h'k' . tu skent, Bafra muddemmumisi Beyoğlunda Bü-m• Hendek cad-

ııa oJa umı erın l • ri atesli birer topla mücehhez ola- .. ı ıgıne, .a zon su a ıını . tlı . . .. . . :r~ • 
göl'iiııeıı rak papalığa namzet gibi caktı/ raber Mustafa ve Şerif te bazı )Cemil Bilman Tramzon ceza ha _ Emu,ı a .. ğ Dıvrik mu~deıumumisi desınde 9 numaralı dükkfuıda çı -
tıı it rahip . . p 1 f"k • d Talebe ve muaşeret yerleri1'den yaralanmışlardır. . kimli" 1 t b 1 K" !f Ruhı Guven, Araç muddeiumu • rak Abdarrahman fırıncı çırağı Şa 

e tedir. ıntıhap edilme - 0 Onya 1 rın an V&Z kaiUei erİ Yangının neden ileri geldiği he- Kumrg:;ista:b:~ :r~z~~iml:~. misi Z.ühtüS. Saka, Dinar müddei • hanı ekmek bıçağile yaralamıştır. 
So,, --.,,,.__ geçmemış b e ·et kaidelerinin nüz kat'iyetle tesbit edilememiş • ~e. İstanbul sulh hakimi Refik ö- ~m~ısı ırr~_dKolay, Mustafa \.. Baro dün iOplanamari ı 

• Yet(er d Paris, 4 (A.A.) - İyi haber alan Tale ey~ muaş ı d ..• 1 tir. Dün akşama kadar yangının <ege! İstanbul m uavin hakimliği • . ema P31Şa mu deiumumisi Na 
k . a e mj müdahale mahfellerde söylendiğine göre öğretilmesı hususun 8 ogretmen- kasden ika edilmesi ihtimali üze- ne, İzmir azası İsmail Ünver An- 1"°'. ?1calı,. Bozöyük müddeiumu • İstanbul Barosu umum! heyeti 

~oskOtn ı lesinden çekildi Kont Ciano ile Beck arasında ya • !erin titiz davranmaları, hürmet rinde durulabilecek hiçbir delil kara sulh hakimliğine, Denizli a- ınısı Samı Tevfik Özgen. dün Ağırceza mahkemesı salonun-

'1 (6blı 0va, 4 (A.A.) pılan görüşmeler neticesinde Po- izhar ederken, konuşurken, bir zi- ve emare bulunamamıştır. zası Osman Fevzi Altıok Kırşehir ı (Sonu var) da toplo • ·k Bar(} Rei:si Hasan 
' ğ - Tas ajan- d 1 h k t y h la ediyor: lonyanın Macaristanla müşterek yaret esnasın a, nası are e e - . angın sa asına girmekte hiç I M. U. muavmliğine, Konya Ereğ • Hayrinin istilasından tahaddüs e-

ti u ndra ademi ınüdah I . bir hudut tesisi projesinden ve dilmesi lazımgeldiği hakkında sık hır mahzur kalmayınca yanan [!isi hukuk hakimi Ziya Uğurlu iki randBVUCU kadın den vaziyeti müzakere edecekti. 
l i,d?.uıı zaın.ındanbe . a ·~ komıte- · üçüncü bir mihver teşkil e<lecek sık konferanslar verilmesi ve her hanlarda araştırma yapılarak bir l'ertek hakimliğine, Diyarbakır ce Fakat dün gelenlerle ekseriyet 1,._ 
~U· eıı ve esasen hn 1 .e~~di • olan bir nevi bitaraf mHletler ce- fırsattan istifa.de ederek bu kaı • çok yazıhanelerde bulunan kasa- za hakimi Aşir Aksu Mardin M. yakalandı tnin edilemediğinden toplantı ô-
"· de kalın d. ıkmetı vucu • miyeti i hdası fikrinden vazgeç _ delerin itiyadı haline getirilmesi !ar çıkarılıp açılacaktır. Bunların U. Jiğine İstanbul M U muavını Beyog'Junda Kumbaracı yoku ı:ı·· .. d ki C t si - .. b 
<>ırJi·· a ıgından S k 11 t . 1 . d b 1 b' 1 1 ' İ · · • umuz e umar e gunune 1-
),ı gı halk k . . ovyetlerı mediği anlaşılmıştır. Polonyaya Maarif Vekfııelinden o u ara a- ıç erın e. u unan on. ın erce i- Nurettin Sirer stanbul sulh ha . şunda 107 numaralı Anastiyadis a- rakı!mıştır. Bu defa nizamı.ame 
tlq~rt lariJıind o;:ıserlerı heyeti . ı \göre bu üçüncü mihver, bu millet- mim edilmiş ve öğretmenler mec- ra ~ara ıle. ~ıymetlen yüksek bır kimliğine, Gönen eski ceza hakimi partımanında oturan Anna ve mucibince mukayyet azanın ekse
€e .aıe koınit e .· ndra ademı mıi- 'Jeri komünizme ve Almanyanın !isinde görüşülerek bu hususta ya- yekuna .. balıg olan bono ve senet- Nur:ttm Kandagör Kastamonu a- Makbule adlarında iki kadının riyetine bakılmıyacak ve içtiınaa 

rı Çağırına;sındekı delegesinijgenişleme siyasetine karsı müda· pılacak talimatname için hazır • !erle dıger evrak~n yanıp, yanma- zalıgına, İstanbul azası Salim Baş- randevuculuk yaptıklları anlaşıl- iştirak edenlerle iktifa olunarak 
a karar vermiştir. faa edecektir. Jıkta bulunulması emredilmiştir. dıkları merak edılmektedır . ol. 1 mış ve yakalanmışhrdır. mesele görüşülecektir. 
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~I 
Aşık ve Sihirbaz 

Muazzez Tahsin B::RKAND 
MASAL-

Vaktfle, insanlarla perilerin ve Ferahnaz'a gelince, sevgilisine 
ıihirbazların beraber y:ışadıklar: 'öylediği gibi, vücudünü kambur 
bir diyarda uzun boylu, filiz vücut· sihirbaza vermişti; fakat gece gün· 
lü esmer bir delikanlı, mavi gözlü düz Yusuf'un derdile harap olu -
sarı saçlı, ay çehreli, tombul bir kı- yordu. Ay çehresi uzamış, pemb': 
za aşık otmu~ teni, sarı bir gül yaprağına dön 

Masal bu ya; kızı ayni 7anı:.r.da 1 müştü. 
bir sibırbaz da seviyor, fakat onrbn . Bu .iki gencin aşk destanı her~e · 
yüz bulmuyormuş; çünkü kambur •ın dilinde dolaşıyor, Fer h• ·:ız la 
ve topalmış ... Dünyada herşeyi de- Yusuf'un karşı karşı} a oturup me · 
ğiştirmek, bütün çirkin insanları tül, mahzun biribirine bakmaları, 
güzellik eksiri içirerek güzelleştir Qşıkları ve şairleri ağlatıyordu. 
mek, sevgililerinden sevgi görm:. Nihayet sihirbazın ihtirasla ör
yt•n aşıklara sihirli ilaçlar yapıp Lülü olan gözleri bile açıldı ve her 
vermek suretile onların saadetleri-! şeyden üstün tuttuğu Ferahnaz'ı· 
nı hazırlamak, hatta cemadatı bi!~ nın, böyle giderse yataklara düşe
yünltmek, dilerse fırtına kopar- ceğini anladı. Ölüme ise, hattii o
mak, ılerse gökteki bulutları sıyır nun kudretli elinde bile, bir çare 
mak, dilerse _göktek_i _buluna~ sı- bulunamazdı. 1 
yırmak, bu çırkın sihırbaz ıçın a- Bir gece, yerleri göklere, gökleri 
telade ve pek kolay birşey olduğu yerlere katan korkunç bir fırtına 
halde, hernedense yalnız kendi yarattı "e kendi kalbindeki duygu
kusurlarını ortadan kaldıracak !ara pek benziyen bu dekor altın· 
kud:ete sahip değilmiş. da düşünmeğe başladı : 

Ay çehreli kızın kendisine, bü- - Ü~üz de ölelim! .. 
tün yalvarmalarına, yakarmaları. _ Hayır, 0 yaşasın· biz ölelinı! 
na, önüne serptiği servet ve salta-, 

0 1 1 
'b .. 

1 
. , 

• . . - n ar yaşasın ar, en o eyım. 
nata ragmen, iJaş çevırmemesı za. . . . 
vallı sihirbazı için için eritiyormuş. Hıç bır hal çaresı bulunmıyordu. 

· Filhakika, ona da başkalarına içir- 1 Ta sab~ha .. kada_r korkunç kasırga- ı 
diği sevda eksirini içirip kendini !ar gıbı kukredı ve an

0

cak şafakla 
sevdirmek kabil idise de, bunu kib- beraber kararını verdı. 

- Onu, ikimizden bırimiz kaza
nacağız. 

rine yediremiyor, kalbinin bir kö

şesinde her nasılsa kalmış olan has· 
sas ve içli bir nokta, böyle bir ha· Yusuf'u çağırttı: 
reketi yapmaktan onu menediyor-ı - Bana bak delikar.lı! Bu iş böy
du. le yi.ırümez. İkimizden birimiz Fe-

Geceleri, kah mehtabın ışıkları· rahnaz'ın yolundan çekilmeliyiz. 
na bürünerek, kah bir şimşek pa- Bunun için bir çare düşündüm ve 
rıltısile, bazan da fırtınalar, kasır- buldum. Hangimiz galip gelirsek, 

ınlarla birlikte sevgilisinin oda -
:ına sokuluyor ve yalvarıyordu: 

- Bana gel.. beni sev, dünya gü
zeli sevgıLm! 

ktzı o alacak ve öteki, bu diyarlar
dan ilelebet uzaklaşarak iişıkla 

maşuku rahat bırakacak. Nasıl ra
zı m:sın? 

iKDAM 

TARiH NOTLARI 

Ruje dö Lil 
Fransızların Milli Marşı olan 
Marseyez'i nasıl vücuda getirdi 

1789 senesinde vul:ubulan cFraıı 
sız biiyük ihtil:'ıU., bütün Fransı. 
ja oldu!;u cibi Strazburg' da da iki 
;ene k~dar parti münakaşaları ve 
kanlı mücadeleler yarattı; faka., 
: 792 senesinde Fran=~. müttefi.< 
devletlerin tehdidine maruz kalı.ı· 
ca, memleketin ileri karakolu va,i
yctinde bul!ınan Strazburg, biı·-

' 

, . 
f 
' 
~ 

Genç lstihkAm zabiti RUJE dö LİL'in •Nar1eyez• 1, belediye 
dairesinde ilk defa söyleyişi 

biliyetini bildiği için, onu bir milli'! taçlı müstebitler titresinler! Zafe. 
marş meyd:ı.nu "et •rrıeğe ve bu su re koşunuı! Yürüyelim! Son nere· 

retle askerin •~tanperverliğini he· ı nize kadar hür olalım!• 
yecanlandırmıya te5vik ediyordu. Rujc dö Lil, ma"ının güftesini, 

Ruje dö Lil, 1792 senesi nisanı - o zamanlarda, Strazburg'da umu 
nın 24 üncü günü, Belediye Reisi- mileşmi~ olan vatanperverane hi
ni ziyaret ediyor, Konu~m:>ları a- tabelerin mealinden istiıade ede -
rasında yine milli marş mesele,; rek viicude getirmuı ve bestesini de 
geçiyor. Genç yüzbaşı, bir vait~~ Sargin'in, Daleyrak'ın operaların· 

bulunmadan ayrılıyor, fakat erte- dan. alarak 5henklendirmiştir. 
si sabah, Ditrihe giderek geceleyin Genç istihkam yüıbaşısı, vücude 
vücude getirdiği marşı teganni .,. getirdiği milli ma11a cRen ordusl> 
diyor. Belediye Reisi, cenç yüzba · harp neşiydesi• ismini vermiş ve 
lt:yor. Mareşal Lükner'e ithaf etmiştir. 
tının rrarşından çok mütehassis o-· İste bu neşiyde, sonra cMarsil -

Margaret Sullavan üç defa 
evlenmiş ve ancak üçüncüde 
mes'ut olmuştur. Şimdi bir 
çocuğu var. Biri de yolda 

Kirpiksiz gözlerinden sicim gibi 
:;ızan yaşlar, ay çehreli kızın kai
bini sıda Lmıyor, içinde bir sevgi 
yaratmıyordu. 

Hergün ölümden beter işkence
ler içinde çırpınan zavallı aşık, 

başka bir çarei hal olmadığını an
lamıştı, ister istemez .Peki. dedi. 

l\fa11ın meali şöyledir: yalılar şarkısı., nihayet Frans·: 
cVatanda~lar .. sil5.h başına! Har'l milli mar!)ı olarak cMarseyez• is

sancağı a~ıldı. Sil.1h başına işaretı mini almış ve Fransa tarihind . 
verildi. Harp etmek, muzaffer ul· l gene, bir istihkam yüzbaşısı Ruj o? 

mak, yahut ölmek 15zımdır. Bu dö Lil'in namını ebedileştırmiştır. ____ ...... ~ 
\ro---··: _______ m:ı: _________ I_ !'t1ARGARET su"" 

··ıtl Üm!tsizliği son dereceye gelen - Demek, razı oluyorsun öyle 1 s u·· M E R . d VAN'ın başka gu :,/ 
sihirbaz, bir gece onu tehdit etti: mi? Pek.ila, ben de sana söz veri- 1 Bugün sınemasın a pozu ile nrtistin 

- Beni çirkın olduğum için is- yorum, eğer sen galip gelirsen ben En heyecanlı ve en mües•;ir maceralar... ___ 2 .aylık res'.V, 
temıyorsun öyle m; • O halde a - bu diyarlardan ilelebet uzaklaşa - Strasburg Katerdalı Aşk ve maceralard ın ric'at etmiyen kadın... -·- - • 

şıkın olan 0 uzun boylu, esmer de- cağım, İşte imtihanımız şudur: c!enbire kendini topladı. Bura .. , EDWIGE FEU"ILLERE d' .. .. k ha~~! 
l .k 1 d b · 'b' k b her taraftan valan müdafaasın:ı • Margaret, beyaz perdeye na ır ni yapmış, sozun ısası, df 
ı an ıyı a. enım gı ı am ur Ben bu akşam, şu karşıdaki arsayı f ı !' ·1 O M reı'fe 

ve topal yapayım da go"rürsün sen l;oo,an vatanp~rver!erle, zabitlerle, MONA GOYA JEAN MURAT 1 ulunur ne is şeraite ge ıyor- centı men. nun arga ·ıı 
. bir gül bahçesi haline getireceg· im n "k b' .. h ·k ı·d • 'b' K th · H burn ' 

K "ld .. b" 1 1 k b' askeri l;ıL'alarla doldu. t u. .üyu ır ucret ve arı u a ~ gu gı ı a erıne ep b~' 
ız gu u; oy e 0 mıyaca ır- ve Ferahnaz'ı da bir gül yapıp o fi. Size, mevzuu hoşa giden ve eğlendiren büyük ve emsalsiz lir rolle. St~hl ondan etrafındaki- evleneceği söyleniyordu. Ode ı 
· · .... 1 · b ı d ğ ezdi' Bu zabillcrin arasında, genç bir. 

şey ıçın uzu mıye ı e e m · danlardan birinin üstüne koyaca- AŞK MACERA !ere öyle sitayı~lerle bahsetmıştı ki, yiaları ne tekzip ediyor ne . .:,ı Fili ·b· · b. b g" eş al istihkam yüzbaşısı vardı: Ruje dö ,. 
z gı 1 ınce ır oyu, un • ğım. Güllerin hepsi ayni renkte ve herkes bu nadide ku:ıu merakla birşey söylüyordu. Ekserı ,ı 

tında tunçtan bir heykel gibi par- . ' Lil... Bu yüzbaşı, boş vakitlerinde katar 
lıyan bir vücudü, kambur ve saka: aynı boyda olacak ve sen karanlık- şiirle, musiki ile de uğraşıyordu. bekliyordu. Fakat bu nadide kuş, birlikte, bazı defa da baş ııreıı 

t balı .. F h ' b o s b B ı d' Re' · D't ih Filminde ihtirasla dolu iki saatlik aşk zevklerini tattırıyorlar. bazı güzellik meseleleri, yani ya- kıyar, fırsat bulunca Maı·g 
yapabi'mek imkanı var mıydı? Ay 1 a o çeye gırıp era nazın u- ' traz urg e e ıye ısı ı r 1 nag·ının ameliyatı yüzünden onları !ihmal etmiyordu. 

yüzlü kızın müstehzi kahkahası si. lunduğu gül fidanını kökünden ko- iles:;~z~~~gş~~::~y·e Reisi Ditrih, İlaveten: Milli Ş~::~~ b~~::~ef~~~~~;;ü;ö::::~~::=t::uvasa- i biraz bekletti. Nihayet bir gün U-1 Bu sıralarda genç kadını~I, 
birbazm içinde uyuyan vahşi hay- parıp bana getireceksin. Benim se- niversal Direktörlüğüne Mis Suliı- bir kaorisi tuttu. Tekrar tıY " 

d t genç yüzbaşının şiir ve musiki ka- Bugün saal 11 ve 1 de tenziliitlı matineler. . ç"' Jt 
- vanı uyan ırmış ı. ni aldatmadığ:mı ispat için de sana van'ın geldiği bildirildi ve stüdyo- oynamak istedi. Ev-vela kU JJI"' 

- Gülüycrsun ha! peka!A... şimdiden Ferahnaz'ın bulunacağı ya zaif, güzel olmıyan, bir gömlek trupla turneye çıkh. Sonra ~4 
Ertesi sabah şafakla beraber sev-jfidanın üzerine koyacağım işare:ı ArJ·a-ntinda 1 ten& ve eski bir pantalon giymiş yüzü 

1
vayda oynadı .• Artistler P~b;ı41 

gilisini bulmak ıçin ormana giden göstereceğim; fakat sen karanlık- tefrı"karr,ız boyasız, saçı kuafürsi.\z, iskarpin- nu. nda yarattığı şahsiyetle fı ~, 
kız, k!rşısın~a tunçtan bir heykelı 1 ta bunu göremiyeceksin. 11 ' Bugün S A K A R YA Sinemasında leri tozlu genç bir kadın girdiği za- lbir hayret uyandırdı. İik d~ 

5
,l 

andıran delıl:anlının yerınde ço- · . . .. .. . Ali Naci Karacan'ın •Ar- man orada bulunanlar l:ayretler i· 'ıne hiç tahmin edilmediği bil'~. ,iil 
pur suratlı çipil g:>zlü titrek ha- - Sen sıhırbazsın; ya butun fL- j•ntindo Bir Sene• adile neş- GARY CQQPER' in en ırü· cinde kaldılar. İste o kadar methlnı -zaten asla ona ait bir ıs / 
caklı bir k~mbur gördU. Sakat a- danlara bu işareti koyarsan!.. retmekte oldug·umuz Aınerı'- Dahi san'at\ir zel eseri d. ·nı dikl · b .. • .. k ld b 'dl d tıl ·' 

ı e erı uyu yı ız u ı · bulunulamazdı- genç ka 1 · ~Y 

damcağız, bir taş üzerine oturmuş, - Koymam; bu üzüntünün bit- I ka intıbalarmı bugün koya- Markopolo'nun M'u'fh ' ş Maceraları Halbuki, fikir fena değildL Mar- yahaberverdiki,piyesteoYP'"" 
ağlıyordu. Kızın yaklaştığını gö. mesini, ikimizden birimizin mağ · madık. Özür dileriz. garet güzel olmadığı için Holivut- .. . b' b k srtiSI ~ 
rünce bin müşkülatla yerinden lüp olmamızı ben de senin gi ·ıra-- - • Franaızca Sö«li Süfer film ta birtakım koket hareketlerle dik uzere yerıne ır aş a ııeri ~ 
kalktı ve ona yaklaştı: bi istiyorum. BugBn saat t l ve t de le• z•lat!ı malireler kati çekmesine imkan olmadığını maları lazımdır. Bu ha. e oır. 

-Geldin mi sevgilim? - O halde bana, Ferahnaz'ın ba- Zongu '.dagın tanınm ı ş hayır ~"lını•-•••lllİi•----------------4• anlamıştı. Kendi bildiği gibi kal- vermez de Newport'a gitti v ~ P 
Bu yabancı da kimdi? Ona ne şına yemin et ki bu imtihanda bir 1 S8Verine madalya Verildi mayı tercih etmişti. Leland Hayward ile evıeııd r f 

h Lı- S ·g·li ı di ~ ı hile yaprnıyacaksın ı Margaret birkaç filmde rol aldı. mu"ddet sonra da dun" ysya b'"·' a,.... • ev 1 m.• yornu . . . .. . . Zonguldakta hayır severliği ve ,,. 
S lh b il zleri d b UOtan şehir halkını koşturan lılm ... Tekrar tekrar görül urte IAylk Şaheser... İ p . . W'lli 1'e 

- Çekil karşımdan; sen kimsin?' .. 1:'.' _azın çıp go enn ır yurt işlerinde fedakarlığı ile sevi- Nihayet • yi er1> yı 1 aın cuğu geldi Küçük BroO e' 
- Beni tanımadın mı Ferahnaz? üzuntu ile bulandı: len Mehmet Çelikel her sene ök- o y o K c A z Wyler'le çevirmiye başladı. word 1937 de doğdu. Ve geııÇ°"'ı' 
Bu ses?! Kenç kız, birdenbire si· - Yemin ediyorum 3üz ve yoksul 40 yavruyu giydir _ Onların birlikte çalış_ınıy~ başla· ler Holivuta avdet ettiler, , ~ 

hirbazın tehdidini hatırladı. H• mek suretlle Çocuk Esirgeme Ku- malan başkaları içın bır kabus ol· . göriild~ -~ 
D k · b h 1 k d 1 (Fransızca Sözlü Filminde) 1

1 

du. Çünkü Wylec asabi, şakaya ,yerleştiler. O zaman t ,, 0 "'.. - eme senı u a e oy u o. Gece ... Zifiri karanlık... Yusuf, rumuna yardımlarda bulunduğu iM s 
11 

r '" ' 
Eyvah! gül bahçesinde titrek adımlarla do- gibi bu kere de kimsesiz yavrular ALiCE FAYE • TYRONE POVER gelmiyen bir adamdı. Bir gün Sut- argaret u avan, a paliPı 1 

İk . gencın a"lamalanna a"aç "•- J h fid lavan yuz" beşı'ncı· defa olarak çe-1 kıyafet! perişan, derbeder " ıfl ı ı; • ı; ~ aşıyor, er aııın önünde dura· !çin Zonguldak merkezine 200 li· tı• 
tünde öten bir kuşun tüyler ürper· rak : ra t~brru etmı·ştır· , virmekte olduğu filmi yarım bıra- mamen terketmiştir. O aerıeri ı:, ~ İkinci zafer haftalarında muhterem perestişkarlarını b G fr' 
tici l;:ıiık~hası karıştı.• - Acaba Ferahnaz mı? diye Mehmet Çelikelin bu sürekli s /A ~ /A v 8 • d kıp locasına kaçtığı zaman, Wyler 1 ir kadın olmuştu. ecda b~ I 

Bcnı dınle Yusuf· sen! bu sa ~ ~ ı nemasın a onu takip etti ve locasına gitti. landın refakatinde şura ~ı·, 
- '. . . · ı· kendi kendine sorduktan sonra e- yardımlarını takdir eden Çocuk .. .. kt k 1 yordU· ,,.,ı 

katlıkt:ın kurtarr.ıak lçın sihrb· Herkes bir hiidise çıkacak zannet. g.orunme en zev a ı . li o"'I . . .. . • ~- ı ğilip gülü kokluyor ve uzaldaşı • Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 1 ı '~ 
za kı:ndımı vcr.-c•ım Seni 0 ka Gaşyediyorlar. taveten Milli Şefimiz mişlerdL Halbuki onlar üç gun" or- fır kabul etmeyi ve sev."" 11er ~ 

• ~- 0 
• • yor. Ne de çok gül var bu bahçede. oir şükran hatırası olmak üzere 1 to ır 

dar çolr sevıyorum kô <en'n böyle ı s M E T ı N ö N o· nu-n tada görünmediler. Üç gün sorıra öğrenmişti. Ve en iyi rı bİ(. 
• • • .. ~ • 

1 
.. Hepsi de ne güzel kokuyor. '<endisine bir Çocuk Esirgeme Ma- da · 4' 

Çırkin olclugtırn gonncktense ol evlendikleri duyuldu. Bu, büyük doğru akıyordu. Bunlar •P", , ' . • Yusuf durmadan yürüyor, bir falyası vermiştir. Hayırlı yardım- İstanbula muvasalatları bütUn tafsilatile gösterilmektedir. Ja 1rı 1' ,,ı• 
meyi t~rciıı ederım. O menhus si- 1 bir hayret uyandırdı. Pat'dır. •Üç arkadaş• r (J .ı 
._ 1.ıb•za ··•u"cudum" u" vcrcceu• ı'm kal- fidandan ötekine geçiyor ... ötede, carından dolayı Mehmet Çelikeli Bugün saat 11 vel de tenzilatlı matineler . h lı p t sonr•• ., 1ıı> 
,. ~ • o " Bir müddet sonra da Meksika- ınee, eyecan a ı. e 5~ıo: ! 
bl·m senı·n ~·.ıcıık ve sen yın· 'e bu sihirbazın kalbi, gög"siınde gu"m oiz de tebrik ederiz. • C f rd) la b' likt !b •ı ~ nın küçük bir şehrinde gizlice bo- 1 rav o ır e • pel• I 
t.,nrak:.ırda gıiıc:I ,e yakışıklı bir güm ediyor. • şanarak bu garip izdivaca nihayet IHour. filmini çevirdi. ll~·rs ıJ J 

delıka"llı gibı d-,lll§acaksın; seni yi !elikanlı, lbu güz:bı kokululibah- -----· B u G o N 1 p E K sinemasında .. verdiler. nun son filmi olac:~ı b:r ~;.. 
ne ben öyle r.öre~ei';im. ç. c sersem emiş gı i sende ·ye • Bütün kavgalarına öfkesine iilm lgaret bugunlerde n fılc r~ 

_ Yapma Ferahnaz vazgeç. öt rek dolaşıyor: Ne§'e, Eğlence, Zevk, Nefis Musiki, Kahkahalı, Hareketli, bir mevzu. Herkesin seveceği, amillerile hiç te iyi g' eçineme:nesi- daha beklemektedir. On_ıı ıııesıe. ~ 
F b • ,.. b' flm 'k' k t' t' k bıl' ~·· diır beni, fakat onun olma! - erahnaz, neredesin? Ser.i ege_neee.,ı ır 1 ne rağmen Sullavan mesleğind~ 1 ı çocu ye ış ırme ııttUf 

- Seni yaşatmak için ona vara- büsbütün mü kaybedeceğim sev- R A D Y O M U H A R E B E 5 1 muzaffer olmuş, san'at kudretini \hırsların'.: ~aali!etini un 
cağım ... Beni bekle, ümidini kes - gilim? Fransızca sözlü. Baş rol terde sevimli Fransız yıldızı etrafındakilere tasdik ettirmişti. kadar mühımdır. 'r 
me Yusuf.. Eğiliyor, elile okşadığı ipek yap- 1 İ O N Bu şöhret, onu bir tiyatro mülte- - Çocuklarım, kocaın·-ı. ~,_pr;J> 

••• raklı bir gonceyi derin derin kok- ı s M o NE s M ve Radyo Kralı BEN BE R N 1 E zimi ile tanıştırdı: Lelond Hay- Margaret artık o_hu~SUO ıııU~ 
Yusuf, yine memleketin en gü. luyor ... Ve birdenbire bir çılgın ve ward. Bu adam sabırlı ve doğru idi. yöz vahşi kadın degiJdır. bir ıt ~ 

zel delikanlısı olmuştu. Fakat yli· gibi bu gülü kökünden koparıp Milli Şefimiz İSMET İNÖNÜ'nlln İstanbula muvasala tları, yapılan İstikbal Sadıktı. Ona her cihetten nafi v~ iyi bir ana, mükeın1'.'el eyi ııoC~ 
ziindcki yeis, taştan kalpleri bile ko~ koşa sihirbaza götürüyor. 1 m~asimi, Şefimizin halkla temasları, bütün teferrüatile faydalı idi. Ayni zamanda zengin dir ve bütün bu değışll1 t 50ıı. 
eritecek kadar herkese dokunuyor- Aşık, binbir güt içinde, sevgili- Filme ilave olarak: l - Fok1 Dünya haberler i. 2 - Renkli Moda Mecmuası bir adam. Giyın!}; zarif, konuşması na medyundur. Nihaye 

du. sinin tallı kokusunu tanımıştı. -·•••••••••••• Bugün saat 11 ve 1 de tenzi..lıitlı matineıer ••••••••••• .. iyi, dii§ünceleri kıymetli, mesleği- Cadı melek oldu. 
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Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: M. Sami Karayel No. 5 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Mavnacı: "Pehlivanlık adama 
Para kazandırmaz. Bak, bu ihti-

yara, sürünür, durur. ,, dedi 
r:u Ortada fırına verilmiş bir ku -! atacağın paraya bak ... Pehlivan -
tıir duruyordu. Salata, beyaz pey - lığın sonu yoktur ... Sefalettir. 
di ' lop Yumurta vesaire de caba i- Diyerek Hafızın pehlivanlık 

· hırsırJ ve aşkını kırmağa çalıştı. 
beı·" Yakt 1 «ıurat; oturmadan evvel a- Hafız, h,iç cevap vermedL Mav-

!ı a mahcup bir halde duran Ha- nacı sözi.inü bitirdikten sonra; 
21 takdim etti: Nakkaşlı sakallı Eyüp söze başla-

b;- lılavnacı be! .. Al sana, yeni dı: 
liv pehlivan ... Bu softacaz da peh- - Bak hele susak ağızlıya! .. Bi-

'ln olınak · t' · · hl' an ol M ıs ıyormuş... re kızan ne ışın var pe ıv -
llin :vnacı yüz okkalık gövdesi - mak isterim be? .. Hepten sürünür 
Ilı ikuzerinde bulunan koca kafası- dururuz be!.. Bu devir Sultan Aziz 

1 tarafa salhyarak: devri değll be! .. Görmez misin is-
ği~b~~diğim çıktı ... Tevekkeli de- tibdadın zulmünden gizli gizli gü-
tay ı burada bekletiyordu. Sof- reşir buğuşuruz be!.. 
ıı.:J>ehlivan 1;,enesi yapıyormuş... Bende ne tarla kaldı, ne de Ö -

ıza da dönerek: ki.iz be? .. Tehey! .. Kızancazlar da -n . l'a ko;Ydi otur .bakalım sen de sı- sürünür durur köycazda .. pehli -
ita.. arını ... Geç kuzunun başı- van!ıktan ne kazand,ğımız var ... 

Medine dilencisi gibi köyden köye 
liafız k c · d h ~ed • arnının tokluğundan bah dolaşır dururuz, ... ız en ayır mı 
F~:k özür diledi. olur? ... Sen medresende oku ki -

dolu at, :ok gözlü mavnacı Ana- tapcazını ... 
Çocuguna yakışır bir eda ile: İzmitli İrfan pehlivan da: 

1>~.llaydi, çömezcaz otur be!... - Doğru söylüyorlar ustalar ... 
ltıaz.'.van dediğin yemekten kaç - Bu işin sonu sefaleHir._ .. Bak b~n, 
"Ök · Tok ta olsa, sofra buldu mu Haddehane efendisı ıdım. Pehli -
• erı · B .. li "• vanlığa merak ettım. u gureş 
llı.ıı afız; mavnacı Mehmet pehliva- senin, o güreş benim mektepten 
ra bu samimi sözleri üzerine sof-· kaça, kaça nihayet kovuldum. Iş-
~: Olurdu. te· bugün orada burada sürünüp 
.ı.vıavn ' 

tie S acı hem yemek yiyor hem duruyorum. 
li 

8
. arı Iiafaza bakıyordu. Sevim- Dedi. İrfan Hafızdan bir iki yaş 

zar:ınası sofrada bulunanların na- büyükçe, ancak altmış okkalık 
:E' dıkkatini celbetmişti. ı bir delikanlı idi. Nihayet olsa yet-

old ~kat; herkes bu softanın ne j niş okkalık bir pehlivan olabilir-

bugunu bilmiyordu ii •li . . 
raı,1 ıı.ı lılurat arkadaşlarının me - Deli Murat; arkadaşlarının bu 
ba.1 defetmek için konuşmay' özlerine kızmıştı. Bu herifler 

..., adı: pehlivanlığa nankörlük ediyorlar-
ı· - l'vıavnacı bu arkadaş ta peh- dL Her halde bir gün gelir yine 
ıvanın ' 
'.\o~ 1§ he! . Meraklı delikanlı Türk pehlivanları Sultan Aziz 

&rtısu s ... devrinde olduğu gibi serbestiye 
'fradakiler gözlerini Hafıza mazhar olurlar... Bol bol para 

1ilerdL kazanırlar... Ve Türk sporunu 
ğa~afızın ağzma attığı lokma bo- dünya.)'!a tanıtı. !ardı. Bu sebeple 

.ında t1 kaldı. Kıpkırmızı oldu. ağzını açıp gözünü yumdu: 
du: Urat ı>ehlivan devam ediyor - - Bre nankör adarıtlar... Ne 

istersiniz pehlivanılktan be! ... 
- İy· . di.i .. 1 bır pehlivan 
ınusait 

l'vı .. 
olur .. vücu- Neden caydırmağa çalışırsınız bu 

softacazı... Bu devir hep böyle 
avnacı .. k 

olaıı soze arıştı ve mutat 
Sonra. kahkahasını salıverdikten 

Pe~· Bre Çocuk nene lazım senin 
ta n ıvanlık.. biz pehlivan olduk 

e Old ? i§e ., u ·.. Sakın bulaşma bu 
"·<>ak dı. n<> bana! Ne mavnam kal -

Bu ill tarlam, ne de kayığım ... 
~. ete ın.. t ı · . 'lllYır .. up e a olan hır adam 
~lı!iv gormez hayatta... Sonra, 
adaına~nlık . biır şey kazandırmaz 
l'l!rek· " Eli!e Deli Muradı göste-

. ~Nahı ~· 
tı:var• ... ••e olmuş sanki bu ih-
lıir ~a~eın de Sultan Aziz gibi 
lutın Şahın huzurunda güreş 
~lde~ş." Şimdi sürünür durur ... 
kıınse ayaktan düştükten sonra; 
Seıı ba~akınaz adamın yüzüne ... 
tl:edres : bak Hafız, dinle beni... 
!ıeldiğ· e e dersine bak, Ramazan 

ı zam 
~ an cerre çıkıp cebine 

gidecek değil ya be! ... Hafıza dö
nerek: 

- Bakma sen !;unlara be! .. Ben, 
son zamanımda sefil kaldım ama; 
gençliğimde pehlivanlık yüzün -
den çok safa çektim. 
Mavnacı yine kahkahayı salı -

verdi ve: 
den çok safa sürdüm. 
Pehlivanlığın yegane bir iyiliği 
vardır. O da bit geçmez adama. 
Çünkü; zeytinyağile başı hoş de
ğildir her nedense ... 

Hülasa; güle oynıya yemekle -
rini yediler .. çayıra serili hasırlar 
üzerine uzanarak uykuya daldı ~ 
lar ... İkindiye kadar bolca bir uy
ku atmışlardı. Hafız da bunlarla 
beraber uyumuştu. 

Deli Murat; uykudan kalktığı 
vakit şunları düşünmeğe başladı: 

[Sonu yarın] 

iKDAM. SAY'.!"A S 

BUZ ÜSTÜNDE 
Patinaj da bir çok 

sporlDT gibi zarif gö ZERAFET 
riinmek, viicudiin bü 
yük çizgilerini or • 
faya çıkarmak ve 
endam tenasiibünde 
en iyi idman olmak 
noktasından büyük 
bir rağbet görüyor. 

Yukarıdaki resim
ler, buz üstünde pa· 
tinaj yapan çift ve 
teklerin ne zarif vazl 

,·etler aldığını göster· 

mektedir. Avrupad~ 

ve Aınerikada kı~ 

sporları arasında bü
yük bir rağbet kaza 

nan ve birçok mü>a 

bakalara yol açan 
patinaj bize hemen 
hemen hiç girmemiş 
gibidir. Gençlerimi -
zin ve spor klüplcri • 
nıizin buna da ehem· 
miyet vermelerini 
temenni ederiz. 

Hariciye Vekilimizin Balkanlarda seyaha 

ŞÜKRÜ SARACOCLU bir içtimada nutuk irat ede;ken [Yanınd 
Y~nan Başvekili METAKSAS görünmektedir.] Horiciye Vekilimi 
ŞUKRO SARACOCLU Balkanlarda bir seyahat yaptı, gittiği dos 
me~l.eketlerde büyük dostluk tezahürü ile karştlanan Haridy 
Vekılı Savarona yatında ve Pirede ziyafetler ve kabul resimleri d 
yaptıktan sonra şehrimize avdet etmiştir. 

İtalyadan, Almanyadan ve Fransadan sonra İngiltere d 
35.000 tonluk soc sistem bir kruvu:ı:ör denize indirınişt' 

hut sevmiş olduğuna kendini i - - Daha erken ... Biraz daha u- sün. Neden? Paran mı yok? denç _Neden? yordum. İçkici adam da değils' 
Neden ağzın kızışmıştı? Beni d · 
lem iyordun. 

nandırdın; onu sev, sevmek, bir yu. mi değilsin? Kusurlu musun? Ha- - Demek ki beni dinliyorsun. 
haktır, sevgilim. Yalnız, uyanık Ba§lm, tekrar yastığa düşünce, yır. Bir kadının hasretini çekiyor- - Hazla,zevkle dinliyorum. 
•durmak ta ltızımdır. Ben. sana, yorgunluğumu, bitkinliğimi anla- sun. Sana, kadın mı yok? Bir gece _ Bir şeye hayret ediyorum. 
Nazlıyı bulacağım. dım. Feride, elini alnıma koydu: gördüğün, hiçbir hususiyetiııi ya. _ Neye? o.na,. kimbilir nasıl bakmış 

Sesı bırden değişiverdi: 
Konuştuk, konuştuk. Ne kadar - Çok mu h_a~tasın?. kından bilmediğin, içten tanıma- _ Gençsin, zenginsin. Şimdiye 

_ 4l konuştuk, bilmiyorum. Yalnız, o- -- Hasta değılırn. dığın, bir kadına gönül vermiş - kadar, kadınlarla hiç maceran ol-
~•ride nun sesi kulaklarımda, bir ninni - Başın ateş gibi... sin. Sen, hastasın. Bunu, ayıpla _ madı mı? 

- Seni gücendirdim mi? 

- Ne münasebet? 

_ ' çok ciddiydi: 

1 

_ Sorunuz.. . . . \gibi ağır bir ahenkle uğuldadl', :--- .Bilmem! Farkında değilim. mıyoruın. Böyle bir şey, başımdan Bu, öyle bir sualdi ki, verecek 
Çİ.illk" Evet, sevgilim! diyorum, - Sorun, dıyecektın, sevgılım. söndli. Hıçbır hastalık ta duymıyorum. geçti diyemem. Allaha şükür, ba- cevap bulamıyordum. 
la.yık uİı· sen, hakikaten sevilrneğe Söyliyeyim. Acaba, bu Nazlı Ha- Gözlerim! açtığım zaman, kara - Gece, neye birdenbire bozul- şıma gelmedLAllaha şükür, diyo- Kekeledim: 

- Öyle boynun büküle kL-
Haksız değildi; yattığım ye 

boynum büküktü. Feride: 
11.i buıacıra· 3damsın. Sana, sevgili- nırn, size karşı samimi mi? tahta tavana baktım, hemen ha - dün? rum. Çünkü, bu, şifasız bir dert - - Eh ... Şöyle böyle ..• gım. B lar .. .. 

1 
- Bir şey soracağım, dedi 

~il . ana inan. Omuz ım düşmuştu· tırladım. Bu ani hatır ayış, yattığı - Ne yaptım ? tir. Düşünüyorum da, içime deh- Feride, güldü: .. 
_ eSrıfii tuttum, fazla sıktım: - Bilmem ki... yeri bilmiyen bir insanın uyanışı Hiçbir şey bilmiyor, hatırlamı- şet geliyor. Ya, ayni hal benim de - Kendine yalan söyle S - Sor, sevgilim 

ana · b ıs d' me. en, Nazlı Hanımı bulduk d' 
:E'eride • manırım. - Öyleyse sakınınız!. idi. yordum. Konuşmuştuk, amma ne- aşıma ge ey ı! macera geçirmiş insan değilsin . - • ıye 
_ N • başını sallıyordu: Onun: Yatakta d~ğruldum. Başım dö - !er? O, bana, Nazlıyı bulac~ğıru Genç kadın, yüzümü okşuyor - Nazlı Hanım, bir gece de aklın; lım, nerede konu~acaksınız? 

iter e e Yazık ki sen, her kese, - Öyleyse sakınınız!. nüyordu'. İ.kı e.limle şak~k~arımı söylemişti. Sonra? Hafızamda ka- du: çelmiş. Ne yazık ki, ben daha ev- b:~· ~a;~ınlı~ .bır oday.a vur 
ltiçbı! Ye ı~anıyorsun, kimseye, Demesi, beni titretmişti. Nazlı- sıktım. Sınırlerım, sızlar gıbı zonk ranlık bir boşluk vard. ı - Zavallı çocuğum benim. Se - vel sana tesadüf etmemişlın. lıkl y ş g gıbı beynı~ın karan 

lleni şeye ınanmıyorsun. ya hayalen ümit bağlıyordum on- luyordu. . . . . • Feride, saçlarımı okşuyordu: nin gibi bir erkeğin, beni sevme - - Sen, dünyanın en mükemmel ~r: ;';;dınlatıver.dı: 
lıısan 'k bu kadar içten tanıyan bir dan da vurulursam, ölümün acısı- - Ferıdenın sesını. ~u~dum. - O kadar iyi insansın ki... sini isterdim. Sana, beni, sev! de- kadınısın. Gen ğ k' bu da bır mesele. 
dilli? arşısında, ne söyliyebillı- nı bilmediğim, tatmadığım halde, - Ne oldu~, stevgılımil. Bir şey sormuyordum. O, ince, miyorum. Sevilmek, güzel şey. - Adamına göre... kaldı ç kadı."'.. başını yastıkt 

Bu ses, benı, amam e uyan - B k dın kı k rara yuzume hayretle b 
Cenç k bir ölüm acısı' duyuyordum. yumuşak parmaklaruu saçlarım - en, 0 a ı s anıyorum. A - Sessiz sessiz gülüyordu: tı: 

rak: adın, sesin! yavaşlata- İnsanların, neye böyle hayal a- dırmıştı: da gezdirerek anlatıyordu: caba, o, bu sevgiye layık mı? İşte, - Dün gece çok fena sarhoş - B . .. . . - Hiç!. ç k ı 1 · F k t buna acır • u, senın ıçın, senın vazıy 
- Size k cıları, hayal zevkleri var? Acaba _Hasta mısınl - 0 .• ~ :nsansın... a .. a' ııel ım. . oldun. Güzel güzel konuşuyorduk; tinde bir adam için düşünü.lece 

Itactar iyi ç~ acıyorum, dedi. Bu insanlar, dünyayı kendilerine böy 'y~zı~ kı ıyı, ınsan ellere duşme - Onu, :atlı bır musiki gibi dinli-ine ol~u, .ne geçti, .bilmiyorum. a- şey mi? Yoksa, sen, anladığı 
nı. Çekece: . ~yın. Daima, zararı- le hayali acılar, zevklerle mi ze - - Hayır! mışsın. İçınden vurgun, paralısın,. yordum. ğır agır ıçerken bırdenbire kadeh anlattığın gibi adam değil · · 
4ey daha sınız. Yalnız, size, bir hir ediyor, yoksa keyif sürüyorlar? - Peki, ne oldun? Bu, biraz da senin kabahatin sev - - Ne güzel söylüyorsun! lqçadeh üzerine yuvarlamağa basla- _ Ne gibi? mısın 

soracağun, - Nazlıyı, mademki sevdin, ya- Beni, kolumdan çekti, yatırdı: gilim, kendini yalnızlığa gömmüş - Teşekkür ederim, sevgilim. \dı .. · Ben, yavaş git. sevgilimi ·di- [Arkası var 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHırJ BÜYÜK NAMLI KADIN/ 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

Dilber kız, 
Targeli 

Aspasya 
ve orta 

Tefrika Numarası : S 

idi. Öteki güzel kız, 
yaşlı erkek de ... 

na talebesi iJe muallimleri, görme
dikleri ve bilmedikleri, yalnız şöh
retinin cazibesile sürüklendiklerı 

Atinaya gidiyorlardı. 

G=O~trp lf@lc:ö~O~trofil©l©llfi1 

lspanyo lar dahili harpte 
biribirini nasıl yiyorlardı? 

Atina'da ne yapacaklardı? Bu
nu, kendileri de bilmiyorlardı. 

Kızlar; güzelliklerine, bilgilerine 
ve mektep terbiyesinin çelikleştir
iği irade kuvvetlerine.. t>rkek de; 
musikideki yaratıcı dehasına güve
niyor; üçü de, Atina'da cazibe ve 
meziyetlerini teşhir ederek ideal
lerini fethetmek istiyorlardı . 

Hükiimetciler, eski 
rahmet 

engizisyon mezalimine 
okutmuşlar 

...... 
Aspasya, bir müddet heyecanı

nın tesiri altında kaldL Uzun za
man, birşey düşünemeden, ufukta
ki gölgeye bakakaldı. Etrafında kü
rekler işliyor, tatlı bir fışıltı uza. 
nıyordu. Yolcular, yüksek sesle ko 
nuşuyordu. Sonra, gemiciler şarln· 
ya başladı. 

llqlı11J' •l..estı- fihqeler mektebinin iki mümtaz ve 
dilber talebesi: ASPASYA ile TARGELYA.. ve musiki 
mu•llimle:ri FRiNts, Jı:enclllerlni getiren yelkenliden, 

Aspasya, bu memleket şarkısının, 
içinde uyandırdığı bir daussıla ile, 
içine yaydığı derin bir hüzünle dal
gınlığından ayıldı. Bu şarkı, ne ka
dar hazindi! Gemicilerin seslerin
de hicranlardan, iştiyaklardan bay 
gın terennümler inliyordu. 

Dilber kız, nostaljik bir hava i· 
çinde, eriyor, eriyordu. Ufuk, ham-

Mahkeme mahalline karşı duran elektrikli 
sandalye 1 

İnsanı rahatsız etmeye mahsus 
hendesi tekiller 

Pire nı.tımı- çıktılar. 
le hamle yaklaşıyordu. O, istikba- Pariste çıkan İllüstrasyon mec -
linin, her an biraz daha yaklaştığı· muasmda çıkan makaleden: 

- Benimki de öyle olur mu nı- ı Güneşin ziyası içinde harelenen 
ne? deniz okadar sakin, hava öyle dur· 

nı görerek, daha çok sevineceği Barselon halkı, yiyeceğe hasret 
yerde, git~çe mahzunla_şt_ı. Şimdi; ceker !erken, idare başında bulu -
ruhunu, bır gurbet melfilı sarmış- ı anl•r sendika teşkiİat reisleri - Niçin olmasın? Kısmet ise o- gundu iri.. Yelkenlerde, gemiyi yü-

lur kızım! rütecek mecal yoktu. Kürekler iş- tı. Uzun seneler özlediği, hiç bilıne- ı rejim havarileri, hiç bir şeydeı: 
~iği halde tahassürünü çektiği A- mahrum bulunmuyorlardı. - O beni görmedi. Ben mektup liyor, yelkenli gemi yavaş yavaş 

ta göndereceğim. ilerliyordu. Gür bir gemici sesi: 
- Bir mektubun zaran yok... - Akropol! 

Mektubu alınca, pervane gibi evi- Diye müjdeleyince, gemicilerin 
nin etrabnda dolaşmağa başlar; o şarkısı, birdenbire, kesildi ve bir 
zaman hayal meyal kendini gös - anda alevlenen bütün gözler ufkun 
terirsin; bir iki tebessüm eder, göz bir noktasına dikildi: 

tına?'a. kavuşacağı bır sırada, ,ufuk- Biz, te•kikat yaparken, bir a -
ta gıttikçe yaklaşan Akropol a da· tay zabitlerınin diğer bir alay za -
lan gözlerinde başka manzaralar biUerine son günlerde verdikleri 
dalgalanıyordu. bir ziyafetin listesini bulduk. Bu 

(-4.rkası var) 

süzersin. Uzakta denizle semanın birleş- ( 1) Okuyucıılanmız, romanımı-
- Peki nine! Bana yal göster, tiği dumanlı hat üzerinde, ahenk- zın başlangıcına tahsis ettiğimiz 

zyiıni? dar çizgilerden örülmüş bir kaya bfrinci ~ı. böyle, bird~bire bi-
- Olur ....___ bel. · ı· ıtrerek ikıncı kısma yanı cAspas-
~ ırmışL , • .. .. 

,. ya• nın tarihı macerasına gınşımı-
Baki ... .•. ... ... •.• ... ... ••. •.• Gemiciler, yolcular, Akropol a, 1 . h h ld . . kl 

8 T 1935 . zı, er a e garıpsıyece er. 
l emmuz uzun uzun, baktılar. Sonra hep bır-

8
. b. . . k b 

1 
yan.. 

Seni candan ıven d yüzl . . . tl . . ız, ınncı ısını, aş angıç ,. 
en, ermı, yemış sepe erı, ıp t • h .... !eri ~·-· rı· Nebile 1 ıgımız amse n man. ..... ı sey 

kangalları, sargılarının aralık a- içinde yürüterek ikinci kısma ulno-
Haıniş: nk 1 ..,, 

nndan çilelerinin renk re uç arı mak, sonra mevzuu, hususi bir de-
Muharrir bey! sarkan ipek ve yün ipliği denklerı kor ı,.;nde •nirütmek istiyorduk. 
Nebile hanımı size takdim ed~ b ·· ilik h k l' 'b" ... " -arasında ir guze ey e 1 gı 1 Ne çare ki, mühim bir okuyucu 

rim: Kısaca boylu.. Kara kaşlı, ka- duran bir kıza çevirdiler · kitlesinin israrkıir arztı.3ile yo!u-
ra gözlü.. Yirmi üç yaşında esmer, Ge b" keki gu·· 1 b" kı ın 

liste şöyle idi: Muhtelif çerezler, 
sığır etli sebze, piliç kızartmesı, 

salatalar, meyvalar, beyaz ve kır· 
mızı şarap vesaire ... 

Karınları tok, ölüm tehlikesin • 
den uzak yaşıyan hükiımetler, a~ 

ve perişan bir halk kütlesini na· 
sıl mukavemete, fedakarlığa ve ö
lüme sürükledi? 

İdeal aşkile mi? 
Hayır ... 
Rejim heyecanile mi? 
Hayır ... 
Cebirle, zorla, tehdit ve işkence 

ile ... nç ır er e ze ır z muzdan dönmiye değilse de, o yolu 
tombalak güzel bir kadındır. arasında, bir iplik dengine daya- kısa kesmiye mecbur olduk. 

Bu mektubu. o söyledi; hacı ni- narak, gözleri ufukta, derin hulya. 
ne tamamladı; ben üsluba koy - lara dalmış olan kız, 0 gür sesten, ltiraf ederiz: Bu pek tuhaf oldu. 
dum. birdenbire, irkildi. Sonra, yanında- Ne yapalım, tefrikalanmızdaki re

Onlara yalnız okunacak yerleri ki güzel arkadaşının eliyle işaret simlerin ifade ettikleri cazibeye 
okudum; beğendiler. Onlara oku- ettigı". tarafa baktı. O, ış· Uyak te- kapılan okuyucıılanmız, bir an ev-

Misal mi istersiniz? İşte: Resim
ler ... Görülüyor ki, hükıimetçiler, 
halkı maksatlarına rametmek için 
eski engizisyon mezalimine rah • 

E. • odalarının birleştiği villalardan biri.. buraya sağda görülen 
kapıdan giriliyor 

dı kıs k k ve! A..,n..,•a'nın tarihine gi"1ıemi-ma ğım son mını, enardan u- rennüm eden heyecanlı bir sesle: ·.--,, 
Jak misafiri olarak dinlediğim ve _ Evet.. Akropol! zi istiyorlar. Biz de, romancılık, ka-

k · ·· ı buld · ld idelerinden fedakıirlık ederek, bu ço onıına uğum ıçin, o u- Diye tekrar ediyordu. 
ğu gibi not ederek ilave ettim. Bu- İki kız, sevinçle bakıştılar; sonra, arzuya hürınet etmyei bir yazıcılık 
rası, antr-nu aramızda kalsın kal- yanlarındaki erkeğin bir ağabey vazifesi bildik. 

tr ( d ) k Is Okuyuculanmız başlangıç yazısı rası, an ·nu aramız a a ın. şefkatiyle kendilerine baktığını gö-
s Se olan bundan evvelki kısmı, bir bü-aygılar.. lamlar efendim. rünce sevinçlerini ii~a ettiklerin-

yücek hikıiye gibi telıikki ederler 
ikinci kıStm (1) den mi neden, fakat sebebini bil- ve romanın, buradan başladığını 

meden kızardılar. 

Milet'in dJber kızı 

Oç 
-1-

azimkar yolcu 
Miladdan evvel 440 senesi tem-

muzunun onbirinci günü ... 

.... 
Dilber lnz, cAspasya> idi. Öteki 

güzel kız, cTargelh ve orta yaşlı 
erkek te cFriniş> ti. 
Meşhur Milet ve Lesbos (2) mek

teplerinin bu iki güzide ve müstes-

kabul ederlerse, ortada münakıı§a 
edilecek bir mesele kalmaz. B1z, bir 
kısım okuyuculann arzusile bunu, 
böyle yaptık. Diğer okuyuculan
mızdan Ö7.Ür dileriz. 

(2) Lesbos, bugıinkü Midilli ada
sının eski ismidir. 

Bir mevkuf, gözleri kör eden 
hücreye nasıl sokulmuştu 

met okutacak eza ve cefa vasıtala- bir yere indirilir, orada hapsedl 
nna müracaat etmişler. Hükıimet- lirdi. 

çiler, eski engizisyon mahkemeleri Keşiş zaviyesinin altındaki tı v
yerine •Çeka• lar tesis etmişler - '-illıane dar ve karanlık bir kt r' . . 
dir. 1 
Yalnız Barselonda faaliyette bu

lunmuş olan üç gizli mahkeme var
dı. Bunlardan ikisi, birer villada, 
üçüncüsü de bir keşiş zaviyesinde 

1 yerleş \l>:şti. 
' Bu gizli mahkemelerde, mevkuf, 
tahkikat heyet· karşısında bir e
lektrik sandaı. ,.ne oturtulur, o· 
rada, öğrenilmesi istenilen şeyleri 
söyletmek için elektrik cereyanı
na maruz bulundurulurdu. 

Mevkuf, muhakeme olunmadan tıevkufu yattığı yerde istirahat 
evvel, mahkeme salonunun altın

! da vücude getirilmiş olan yeraltı 
ettirmemek için çimentodan 

oyuklar 

1 tu vardı. Kabil oldu!!u kadar hey~- nemi bulmama yardım etti ve bi · suali tekrar etti Bu sefer şaşır - eüne baktım: 
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Halam, yanında oturan akraba-ı ler. Yu~uf, eylfıle Paris'e gidiyor. 
dan bir hanımla konuşuyord1L Bir- Ben de konkurda muvaffak olur 
denbire başını çevirerek kaşları gidersem, yalnız kalmıyorum de-
haill çatılmış : mektir. Bunu konuşuyorduk. Be-

- İşte, haklı bir sitem, dedi. raberce iyi arkadaşlık edeceğiz. 
Kür;ül: bir kahkaha attım: Halam yava~~a mırıldandı: 

ı canımı ona hiı:scttirmemcee çau- denbibe sesi yumuşayarak fısıld.- madun. Sesimin titrememesine ça- - Fakat ben sizi görünce başı· 
~ıyordum. Bir aya[:ım ctirçtli. Sen- dı: lışarak: mı çevirdiğimi inkiır etmiyorum 
c!clcdir:ı, hemen beni kendisin<: - Başınızı kaldırıp yüzüme ba- - Niçin dost olmıyahm dedim. ki .. 
d.ıtru çekti v~ kula!jım:ı eeildi: kınız Ferda. Düşman olmamız için sebep ne! Gözleri hayretle büyüdü. He • 

- Neniz var? Dudaklarımı ısı.rdım Artık o - Peki ogün niçin beni gürünce men ilave ettim: 
Se~inde demin cmuvaffak ola· hiç konuşmasın ve hemen dans başını ÇP.Virdin? _ Evet, sizi görünce başımt çe-

cak. dedif:i ~aınanki sertlik kay bitsin istiyordum. Tekrar etti: Kekeledim: virdim, çünkü yanınızdaki kadın-
l:-olmu5. Kendimi toplar.uya çalış· - Yüzüme bakınız Ferda. - O gün. dan nefret ediyordum. Onun zi -
tım. Fakat için için dua eder gi':i Yavaşça başımı kaldırdım, göz- Ve devam edemiyerek sustum. yafet gecesi yaptığı jesti unutma • 
mırıldanıyordum: cAman Alla· göze geldık, koyu mavi gözleri a • O zehir gibi acı bir tebessümle ma imkan yol- , görünce bir 
hım, onu ne kadar seviyorum, n2 !ev alev yanıyordu. Başını başrma güldü: denbire fena ve asabiyetlP 

!:adar ~eviyorum .. > yaklaştırdı: - Durun, yalan siiylemek için size de selam vermiyerek başımı 
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PARA BORSASI 
A NKARA 

4·3·939 KAPA~ıŞ 1 
~ 

1 S'l'ERUN s.9> 
100 DOLAR J26i0 

100 FRANK 3, 3525 
100 LİRE'l' 6.652-i 
100 İSVİÇRE 2s.1s2s 
100 FLORİN 67.2l> 
100 RAYİŞl\IARK so.1ı 

llO BELGA 21.282S 
100 rRAHMt 1.0825 
100 LEVA ı.56 

100 ÇEKOSLOVAK 4.33 
100 PEZETA 5,9' 
100 ZLOTİ 2:ı.84SO 
!00 PEN'<lO 24,967S 
lOO LEY 0.90511 
100 DlNAB 2. 83ıs 
100 YEN :14-6! 
100 İSVEÇ 30.s2ıs 
100 RUBLE .ıı:ı.ssz• 

Es!'lam ve Tahvlllt 

İkramiyeli Ergııni J9.!!5 

Merkez Bankası 109.SO 

SEBZE FIAT LERI 

~ 
Araka 30 
Bezelye 30 
Lahana ~ 

Pırasa l 5(1 

Ispanak 2 -
Yer elması 3 --
Şalgam . --• 
Patates 4 ... 
Havuç 2 --
Kereviz kök 1--
Kereviz yaprak 5 ... 

Enginar 6 ... 
Karnabahar 5 
Yeşil salata 100 det 35 .... 
Pancar 2 
Maydanoz -~ 
Dereotu 

_ 50 

Kırmızı turp - 75 
Taze soğan l 21 

Taze sarımsak ı --

dorun iki tarafında sıralanınıŞ ;IC' 
hücreden ibaretti. Bu hücreler. 

' ı 
raya konulan mevkufları, jstıJ' , 

hatten ve uykudan mahruın edt 
cek şekilde yapılmıştı. HücfC~ 
zemini, mevkufun oturup istırs1 
etmesine mani olacak şekilde 1~. 
ladan çıkıntılarla örtülmüştü. ~ 
maya mahsus olan yerde, uyu 
ya değil, uzanıp yatmaya, hatti' 
da çimentodan kenarları k& 
oluklar vücude getirilmişti. :g:or 
dorun nihayetinde de, bir ~ıel<;r 
ileti, hiç durmadan feryat 
dururd1L pıf 

Mevkuf çığlıklardan ve ralı8 ;I 

lıktan bitkin bir halde çıkarılır r 
tahkikat heyetinin karşısındsJ<l ıl" 
lektrik sandalyesine oturıuıur i . 
Yine, bir şey söylemezse, saodıı' 
yeye cereyan verilir ve cereY O> 
110, 130 volta kadar çt1ı:arıJıt . 
Mevkuf öldürülmezdi ama, perı 
şan edilirdi. 

Mevkuf, bu ezaya da tahafll~ııı· 
ederse, başka bir azaba muhl<1~C' 
du. O vakit, bir •çan• ın içıoe d' 
nurdu. Bu çan, iki metre }<1JtrU0 

madeni bir şeydi. . 0tı 
•Çan. a, bir demir merdıv<' ııı' 

çıkılırdı. Çanın içine, her tar~~ 
kızgın katran sürülürdü. :r,1e~ ıP' 
buraya konulur, çanın cidarlar ı· 
elektrik cereyanı verilir, her ısı;~ 
tan keskin çığlıklar çıkardı· gei 
çanın içinde mevkufun ne hale 
diğini tasavvur etmek kolayd~~ 
Fransız mecmua hükfunelçil . ~ 

- İkiniz bir olup beniazarlama- - Evet, beraber olınam~ iyi. 
yırı rica lderim, içeride Yusuf'la I Amma, bttkalım muvaffak olabile· 

cek ·-· • 

O, ayni azarlayıcı, •ffl sesle tek - Artık dost değil miyiz Ferda? size yardım edeyim, dalgındınız. çevirdim, 
rar elti : H ' jJlo 

. Bağırmak istedim: • ayır, ha - Benim selam aldığımı görmediniz. Derin bir nefes alarak sustum . ~ K 
- Nenız var• d t d •. 1. . di E ı, - .. .. 1 k k Bir .lııevkufn, uyutnıaıD ..ııpaı 

beraberdik, konuşmıya dalmışız. . 011-ın · 
Akif Cemal, dudaklarındaki müs-1 ~ıı:ııednbidrc Akif Cemal'in sert 

. _ . / sesını uy um: 
telızı tebessüm genı.~liyerek sor· M ff k 

1 
. 

du : • ~~ a o acaJo:. dıyordu. Bu 
seste ofl:elı, la'(lln bir môna va •• 

- Pek mühim konuşuyordunuz dı. Eiraz şa.•ırdım. o yava,ça ö 
galiba.. nümde e~ildi: 

Gözgöze eeIC:Ü<. Koyu mavi göz. _ Bcınimle danseder misiniz? 
!eri ne kadar bulanık bu gece. Du- Sc::iıni ~ıkarmıyarak yürüdüm, 
daklarındaki müstehzi tebessümd~ arkamdan geldi. 
de ne acı bir miina var. Birdenbirt Kendimi onun kollarında bulun-
cidclilestim: ca yine vücumüm ateş gibi yanını

- Ya! dedim, epey mühim şey. ya başladı. D.lşımda ha1ü blr uğul-

.. .. · yır, os egı ız.. ve senı sev - ve yuzunuz sapsarı o ara aş- Akif Cemalin gözlerindeki hayret .. dilr 
. - Yuzune bakmadan cevap ver- ğim için en büyük düşmansın ba- lannızı çatıp başınızı çevirdiğiniz kaybolmu•tu. Gillümseyerek: bulunduğu yere şu goı tO 

d • şekilde tuğlalar konıııuŞ ım : . . . na ... Handana git,'. ona sor bunu, halde beni gprmediniz!. - Sizi daha fazla üzmemek için yiJ:' 
~ Hıçbır şeyım .yok, ayağım e • ona böyle alev alev yanan gözler- .B~şımı onun omuzuna doğru buna inanmış görüneceğim, dedi. halka yaptıkları zulüın ve ~s~' 

tegıme takıldı galıba... le bak!. eğmıştım. Hıç cevap vermiyor - Onu kandırmanın güçlüğünü an • ler hakkında birçok şeyle P~ 
Birdenbire belimdeki kplunu Dudaklarımı ısırarak bu feryadı dum. !ayarak derin bir hayret içinde yazmakta ise de, yaz~~ oll' 

gevşetti: boğdum. - Yazık, demek demin yalan kaldım. Kızdığımın farkına vardı. hususta bir fikir vereceği ıÇ 
- Gösterdiğiniz sebep güzel. A- Müzik sustu. Biribirimizden ay· ~öylediniz, demek dost değiliz... Yüzü ciddileşerek: 1arı nakle lüum görmedi~ 
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caba geçen gün sokakta seliıınımı rıldık. Herkes el çırpıyordu. Dans Birdenbire içim sevinçle doldu. - Biraz da başka şeylerden ko- Yirminci asırda, engı~jtd1 ' 
!ılınayışinıza da böyle bir sebep yeniden başladı. Fakat ben bu kı- Başımı kaldırdım. O günkü hare- tıuşalım, dedi. zaliınine kim ihtimal v vif€'e; 
bulabilecek misiniz? sa ayrılık esnasında kendimi epey ketimi mazur gösterecek yalanı Birdenbire sustu. Sonra sesin - Bunu, dünyayı cennete~ ıııt' 
Adımlarımı şaşırdım. Beni seri ce toplamıştım. Dans başlar başla- , bulmuştum. Bu müşkül mevkiden de belli olan bir titreme ile: ğini iddia eden ispanY 

bir hareketle döndürerek müvaze- maz gözleri yine gözleri,mde ayni 1 kurtulacaktım. Gülümseyerek vi;. {Arkası var] idaresi yapmış. 
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iKDAM 

Doktorlar Burun kanamasını 
nasıl durdururlar ? 

karalr mikropsuz olan mekas A k h t • t • 
ile eczaneden alacağınız te - n a r a u e ı 
miz gaz bezinden küçük kü -

1 -"" .. b k ı:.n once urnu t'Dl -

Yan iıı anı . b. d , sc.rın ır yer e 

rak tıkayınız, sıkıştırınız. 

ITamşvar Ankaradak. 
1 ikinci macı da 5 - 2 

1 

kaybetti 

SAYFA 7 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
IIALLİ 

2346 tl78fll'l11 

!Ç_AŞA AYAK 
D FEDAKAR S 
E· v • R A M r ·z - L A 
V E R K A F-Ş- E K 
E KTN•K •. KA y A 

ACT-i•PARA 

&aııdaJycye oturtmalı, telftş 
e~tirmeıneli. Başını biraz öne 
~gıne]i ki kan dışan aksın ve 
b u~ııuıı arka deliklerinden 
oı:aza ı:itmesin. Hastanın ağ

zın, f 1 

!~a:·~~::: kde:lii~i:eK~:y~
0

: ı· S tanbulu 2 - yend · 
5 _ Eğer koyduğunuz pa - Ankara, 4 (Hususi) - Şehri - t LAM--V·-~AKA 

!'i E -T •"LEH ... B A ı:5 

l..!.11-$ ABAN iliT A 
ş •E.._E TANE T • Ş 
•ç l RA!IEZ E_L. 

az nca açtırmalı ve ağız 
l'olile luk 1 • 

mulı. ve gaz bezlerinin yu - '---------------------- mizde bulunmakta olan Roman 
maklarından 5 - 10 dakika 

11 1 k d d yanın Tamşvar futbol takımı, bu-
zarfında kan sızmazsa kesil - Ankara 1 ar i evre e rüzgôr üstüne oynamalarına gün 19 Mayıs stadyomunda 

l
. so a dınp verdırme-
ı il • 

1 
· ogazında, boynunda bu • 

~ıınn Yakalık, kravat gibi sı· 
" şeyleri çıkarmalı. 

miş demektir. Eğer bu müd- , 6 - 7 bin kadar seyirci karşısında 

det sonunda kan damfaları ragv men iki gol yaptılar. lstanbul buna ancak ikinci !Ankara B. muhteliti ile yaptığı 
l2 

- Burundan gelen kan 
~ et hafif hafif, damla, dam-
• ve ya . 

zuhur ederse kanlanan yu - ı ikinci karşılaşmayı da 5 - 2 gıbı 
makları yavaş yavaş çıkarı - devrede penaltıdan bir golle mukabele ett'ı 1. mühim hır farkla kaybetti. 

lı' '1aş yavaş gelıyorsa 
~ç ehelllJniycti yoktur. Bu -

nız. Burun içine tekrar yeni Oyunun ilk devresi, sonlara 

11 Perdesinin ön ve alt kıs -:::da bulunan damarcıklar
'· gelırüş oluyor. Burnun 
"'tıı.ik . 

yumakl•r sokup tıkayınız. Evvelki akşam şehrimize gelen da na tamam hareketi bu hücumu kadar, güneşe ve çok şiddetli esen 
6 - Birkaç tane mendil ve- Ankara futbol muhtelit takımı [ ugünkü maç:ar söndüremedi ve top Necdetin blo- ruzgar altında bulunmasına rağ- -

yahut bez parçalarını soğuk ilk temsili maçını dün İstanbul kaı·ından kurtularak Buduriye gel men sistemli bir oyun çıkaran An-

sız olan yumuşak kıs • 
lllıtu • 

i Şt RE.F SfAUl"DA: k Jıla 
suya batırınız. Hash>nın şa • , muhteliti ile y:ptı:. 1ıdi. Budurinin çektiği şüt Ankara .ara rın lehine iken Romenle-
kaklarına, elmacık kemikle - ı Dün seyreltıgımız Ankara ta - Anadoluhisart • Kasımrıa- . . . • rın son d3kikada çıkardıkları bir 

ışarct <şehadet) ve baş 

l>Patnıalduının uasına alınız. evamı 1 

rinin üstüne ve civarına koyu- kımında çok çalışmış, biribirile şa saat 9·30 da j kalecısının de boş bıraktıgı kaleye sayı ile 2 • 2 beraberlikle bitt.L 
nuz. Sık sık değ:ştiriniz. J anlaşmış kombineli bir oyun tar- Galatagençler - Beylerbe - gı;.~rken .Ank~ı'a müdafii topun İkinci devre başladığı vakit, 

l<'k 1 o mak üzere beş da -
}J~ a ~adar iyice sıkıştmnııı. 
g,tg; burun deliğinden kan 
l'ıı~rse o taraftaki kolu baıa, 
İl\: arıya doğru uzatınız. Bu 

7 _ Bir bardak ,oğuk suya 

1

. zı vardı. Bu da F'utbol Federas - yi saat ll. 15 de ı s 1 ametını e e çevırdı ve hakem Tamşvar, rüzgarı da arkasına alan 
bir çorba kaşığı kadar lokman yonu Antrenörü Hirlander'in ne - TAKSi .ı Sl ADINDA : haklı olarak bu hareketi penaltı muhtelitimizin nefes aldırmıyan 
ruhu karıştırınız. Bezleri ve- zareti altında çalıştırılmış olına - Matbuat - Beyoğluspor te- ile cezalandırdı. Esadın attığı hücumları karşısında bocalıyarak 
ya mendilleri ıslatarak şa • !arının semeresidir. Bu çalışmış kaütleri saat 12 de plase Ankaraya bir sayıya malol- bir türlü kendini toplıyamaınış _ 
kak üstüne koyunuz. Ankara muhtelit takımında tale - Rumen Tamşvar - İstanbul du. tır. B.lhassa hücum hatları, yap-

8 - Hastanın başına soğuk lbelerin de yer almış bulunınasınaı Birinci lig muhteliti saat 0_ Un hızlanıyor tıkları bir iki iniş müstesna hiç iş-

b. t·· ı·· b 1 mukabil İstanbulun en kuvvetlil !3.30 da. liyememiştir. Fakat, Ankaralılar, 
tedbirle ka dindir. . 

llİ2. nı ırsı -

suya batırılmış ır uy u av· Ank İ t bul uht Vaziyet 2 - l olunca hem Anka- b .. ·· 
3 

... elemanları olan Fikret ve Mehmet ara - s an m e- ulun enerjilerini sarfederek, Ro-
- "" ı lu koyunuz. Arasıra değişti • litl · 15 30 d ra ve hem de İstanbul yenı"den can 1 

lı "-VVe a ellerinizi sa • Reşattan mahrum bulunması ve erı saat . a men erin tamamen müdafaa oyu-
uıııa k riniz. 1 •-
1 

Yı adıktan sonra biraz k k t k dig" erlerinin de biribirile anlaşma- andılar. Bir taraf kazandığı gale- nu tatbik etmelerine rağmen üç 
"•oııya .. k . 1 • . 9-Eğer uru uru ı a. l d h 
" surere temız cyınız. ı··ı mış olması bu neticeyi doğurmuş· bir şütle stanbul filelerine yerleş- beyi kaçırmamak, dig"er taraf ta go a a yapmağa muvaffak ol -
"'tıaııed 

1 
dığınız pamuk ve gaz u - 1 d 

leııı· en a mış olduğunuz bentleri k•namayı durdur - tur. tirdi. galebe çalmak için süratle çalış - muş ar ır. 
""kız Pamuktan küçük kü • d ·ı Havanın çok fırtınalı ve nisbe- Bu golden hızlanan İstanbul hü- mag· a başladılar. İlk devrenin 15 inci dakikasın -
•~ Yllın mazsa, (o oksijene) enı en 
gel aklar yapınız. Kan (oksijenli su) ya pamuk ve- ten de insanı donduracak derecede cum hattı hemen sağdan bir kor - K I A k da Ankaranın yaptığı bır gole, 3 
il eıı. burun deliğine bir pen. b sagu· k olınasına rag"men iki üç bi- ner kazandı. Nacinin güzel bir UrfU an r ara golü dakika sonra Rumenler sol açıkları 

e, bır c· k ya gaz bezi batırıp uruna B h 1 k İ "lif ır ete ile yavaş ya - sokunuz. ne yaklaşan bir meraklı kütlesi vuruşile ortaya inen opu Ankara u ız anma az alsın stanbula vasıtasile cevap vermişler ve bu 

4 
sokunuz, sıkıştırınız. bu maçı seyretmek üzere Taksim kalecisi Necdet ancak yumrukla • yeni bir sayıya maloluyordu. Be- beraberlik sayısını da merkez 

\ - İspnto alevinde ya • r okman HEKiM stadına toplanı1'ıştı. yarak uzaklaştırdı. Fakat Necdetin reket Hüsamettinin ezeli şansı ve muhacimlerinın yaptığı ikinci bir 
-..._ k uzaklaştırdığı topu Ali Rıza vole açıkgözlülüğüne! Hamdinin götür· gol takip etmiştir. Ankaralılar ise, 
lk' Takımlar ve ha em bir şütle Ankara kalesine iade et- düğü bir Ankara hücumunda top ilk devrenin son dakikasında bir 

h
l ~adın keser Ve satırla Yeni neşriyat Saat 15 buçuğa yağlaştığı za ti. Top Ankara kalesinin sağ üst ortaya düştü. İstanbul kalesi kar- sayı daha kaydederek beraberliği 
lrb' man evvela Ankaralılar Yeşil ze- <öşesinden girecek bir pozisyonda temin etmişlerdir. 

ırler'ını· yaralad lar O . . 1 ld 1 f ı ·ı makanş.ık. bir .. halde iken Gü·n· düz İkincı· haftaym başlar •aşlamaz ~h 1 Rasim zgen.n yenı eser eri min ve beyaz yı ız ı orma arı e :ken Ankaralı Nusret kuvvetli bir ... 
h·u temininde s ·t Ö R 1 onu müteakiben de İstanbullular :afa darbcsile bu tehlikeyi berta- dehşetlı bır şut attı. Fakat Husa • ı penaltıdan bir sayı kazanan An -
• esinde . eyı mer ma • Yazı arkadaşlarımızdan M. a-

r...d Yenıpaş c · k kırmızı yıldızlı gömleklerile saha raf etti ve takımını bir golden kur mettin iyi yer tuttuğu için bunu karalılar, sag· ve sol muavinleri-
•ııı a 2 a amı so a • sim Özgen'in şimdiye kadar muh-
lıı;. nuınaraıı evd k. E ·,·a alkışlar arasında çıktılar. İs - tardı. Ay'Lln yine Ankara nısıf sa- önledi. Ve blokaı·ını yaptı. nin gayretUe iki gol daha yapa -

••e e e ıracı • telif gazetelerde tercüme edilmiş 
~onıu.r "t ~ahibi Şevkiye ile bir olan eserlerinden: cYezidin Aşkı tanbul Futbol Ajan Vekili Nur· hasında şiddetli rüzgtda beraber Oyun dakikaları ilerlerken iki rak maçı 5 • 2 galibiyetle bitir -
ettıı;. a ihtilat ·· ·· d k Bosut'un kısa ve fakat veciz olar 1Y ğ b l dı ınişlerdir ·"'itir 1 yuzun en avga ve Kerbeliı Maciası. cSeyyid Bat- nanma a aş a : • , tarafın da karşılıklı ve semere · 
~~ araıı~ Ş Kka.vga şiddetlenmiş, talga~i., cİki Aşk Arasında •• cA- nutkundan sonra iki taraf biribi- Ankaranın :kıncı po!U vermiyen hücumları müdafaaları Büyük maçtan evvel yapılan 
"ne ge . e.v. ıye kiracısı Emineyi dana kahramanları., cGrand duc rine bayrak verdller ve selamlaş - 35 . . d k.k d 1 t b 1 1 hin Gazi ve Erkek liseleri aras•ndaki ç ıncı a ı a a s an u e e tarafından çeliniyordu. Bu devre-

talaııı ıtdığı bir et satırile ya • tılar. maç, üstün bir oyundan sonra 5-2 
t•ı ış, tının· d k 1 Alexsandre'ın Hatıraları• yakında Hakem Tarı'- Özerongı·nı·n ı·şa _ '.erilen bir serbest vuruşu Ba. s_ri I tle İstanbul kendisini mağlubiyet-••- e e onu esere ya- "' ~ Erkek lisesinin galibiyeıı·ıe nıetı·-~•ıatt k. hal. d k ak .arşı tarafın ayağına attı. Arıfın len kurtarmak için çok çalıştı. lıııı suretile mukabelede bu- ıtap ın e çı ac tır. retile iki taraf karşı karşıya şı lenmiştir. 

tııu.şıu İ B 1 ··t k" lb h' p k ldığı topu Haşim kaptı, İstanbul Fakat muvaffak olamadı. Bu tem-
~l ,, r. kı· yaralı kadın teda - un arı mu ea ıp • ra ım ey adrolarile dizilmiş bulunuyorlar 

"'tın dı ,eklerini atlatarak Hüsamettinin 
il alınmışlardır. gamber• ismindeki tarihi romanı . nüdahalesine rağmen İstanbul 

Oaru......___-<> ile arkadaşımızın telif ve tercü - Ankara: Necdet - Nuri, Ali Rı ·alesine atarak ikinci Ankara go-
barJŞafakanın 66 n~I yılı me diğer eserleri neşredilecektir. za • Keşfi, Hasan, Nusret - Zck ünü yaptı. 

Uş Haşim, Orhan, Arif, Hamdi. R.. • ·· t·· 1 lirı"-·: Şafaka ezım!arı Cemiye • Tarih meraklılarının bu eserle - . .. . .. .. uzgar us une oynama arına 
""·• lstanbul: Husamettın - Husnu.ı g· .k. 1 A k 1 1 tı re dikkatini celbederiz. • . . . ra men ı ı go yapan n ara ı ar 

• aru··ş Lutfı - Esat, Alı Rıza, Musa - Dı- İ t b 1 1. . h.. 1 n Şafak }ı( s an u un ne ıcesız ucum arını 
Utııii 1 amızın 66 ıncı yıldö- -r ran Basri, Melih, Buduri. Naci. .. 1 k d 2 0 Ank 

n 2 3 939 1 B ' on er en evre - aranın 
acaı.t - • Pazar günü kutla- nan ana Kurayı İstanbul kazandı. Bunun lehine bitti. 

0
gun 8 ır. Mezun arkadaşlarımızın Enver Nacinin heyecanlı bir ıçın Ankaralılar rüzgarı a - lk' • .ı 

1un""aıaat . ıo da Darüşşafakada bu ı k b ı d ıncı ı;8Vre '" •· ı·fade ve açık bir üslüpla yazılmış leyhlerine a ara oyuna aş a ı -
"'

1 rica olunur İ ~. · olan bir aşk ve tahlil romanıdır. Jar. Fakat çok şiddetle esen rüz - kinci devreye başlarken iki ta-
Ask ha atı arasında sosyal hadise- giir Ankaranın müdafaasını epey- kım da bazı ufak tadilatla çıkmış-

!k D A M 
le~ de y er verilıniştir. Tavsiye ce müşkül vaziyetlere sokuyordu. !ardı. Ankaralılar orta. for Orha • 

· y Top hep Ankara nısıf sahasında nın yerine Gündüzü, Istanbullu -
ederiz. ===-=--- oynanırken İstanbul hücum hat- !ar da Melih ile Basriyi çıkararak * tındaki imtizaçsızlık, tecrübesizlik orta hafa Angelidisi, sol hafa Yu-
Y eni Adam Mecmuası bilhassa Basrinin çok bozuk oyu - sufu, soliçe Esadı, orta fora da A-t.tone Sartları - ' 

• 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

' 
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SOLDAN SACA: 
1 - Hayvan kümeleri. tuttuğu

nu koparan. 
2 - Zariflik. 

3 - İlave • Başkasını çekıştiren 
• Nota. 

4 - Yazı ile veya şifahi alınan 
mütalea - Tersi şafak - Bı
rakmamak. 

5 - İstek - Değişmiyen. 
6 - İlim erbabı - Üzerinde ya

zı yazılan şey. 

7 - Unu yapan bıçer - Biricik. 
8 - Fransızca göl - Sonunda bir 

E olursa Terazi gözü - Du
dak. 

9 - Boy değil - Yüksek fiatli -
İşaret edatı. 

10 - Rezillik. 

11 - Hayvan otlıyan yerler -
Sobada yakılan ağaç. 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 
1 - Maydanoza benziyen bir 

ot - Kalburun arkadaşL 
2 - Eskisi gibi. 
3 - Üzmekten emir - Ceketin 

altına giyilen - Nota. 
4 - Kaldırmak - Tersi Mısırda 

bir nehir • Gözdeki ışık. 
5 - Havlıyan • Ani olan sakat • 

lık. 

6 - Eserler - Şifa ve iyilik. 
7 - Afetler - Birçok tayyare ve 

ya gemilerden mürekkep 
grup. 

8 - Babalarımız - Kışın yağan 
şey - Tersi deşmekten emir. 

9 - Bir binek hayvanı - Hikaye 
- Bir hece. 

10 - Sağlamlık. 

11 - İki defa tekrarı kücük de -
mrk - Mamur ve yapılmış. 

Konser 
-

Beşiktaş Halkevinden: 
Halkevleri tal;matnamesinde ya-Bir yıl müddetle kapatılmış olan nu İstanbula düşen fırsatları heba li Rızayı getirerek tadil etmişler • 1 

Yeni Adam mecmuası 9 Martta 1 Maçtan heyecanlı bir an zılı çalışma müddet.ni ikmal eden 
DAH!Lt HARİCİ 

1200 Kr. 
600 Kr. 
300 Kr. 

tekrar çıkacaktır. Yeni Adam es -
2300 Kr. kisi gibi bir ilim. sanat ve terbiye 
1650 Kr. gazetesi olarak kalacak ve yazıla
800 Kr. 

sili maç geçer mevsımın aksine 
2 - 1 Ankaranın galebesile bitti. 

P(lgaz'çi - Ga!atasaray 

lis leri terat ere kaldı 

l - Dil, Tarih, Edebiyat, 2 - Gös-
!erit. 3 - Spor. 4 - Ar şubeleri 
komite seçimleri 8 Mart 1939 Çar-
şamba günü saat 18 de Evimiz rı arasında ilk, orta ve lise peda -

gojisine en büyük yeri ayıracak -

tır. Ayrıc~ Türkiyede yetişen yeni 

çocuk ve gençlik neslinin cümhu

riyet, demokrasi, devletçilik, halk

çılık, liıiklik, ve inkıiapçılık um -

delerine göre teşkilatlandırılması 
üzerine geniş neşriyat yapılacak· 

Nasıl oynadılar Dün Taksim stadında İstanbul 
Ankara kalecisi Necdet, güzel Ankara muhtelitleri maçından ev 

bir oyun oynadı. Hiç bir hareke - ve! Boğaziçi - Galatasaray lisele 
tinde hatalı değildi. Bekler Nuri ri futbol takımları güzel bir ma 
ile Ali Riza vazifelerini başardılar. yapmışlar ve iki taraf ta gol ya 
Haflardan Hasan biraz ağır ol - pamadan berabere kalmışlardır. 

makıa beraber çok güzeı hücum Güreş seçme müsabakaları 
halını destekledi. İki yan haf ta Beden Terbiyesi İstanbul Böl 
çalıştılar. Hücum hattında ve An- gesi Güreş Ajanlığından: 

- konferans salonunda yapılacaktır. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

- Bu şubelere kayıtlı üye arkadaş • 
- larımızın seçimde bulunmaları ri-

l>iri . 
11\iıı ıı~ı Sahife 400 ı..., -·· 
t <ı Salıif -~ ~ 
Ç Salı e %50 kuruı 

l ifeler 
• 8 İtıt' 50 kuruı 

' Sahifeler 30 kunq 
l:liitiin b" 

tını Sa.Jıif 1: sahi.fe veya ya
gôruŞii}- e ilan için İdaıe ile 

tır. 

tır. 

Davet 

ç 
-

-

kara muhtelitinde en iyi oynıyan 1 - 11/3/939 Cumartesi günu 
Ankarada yapılacak olan güre 

oyuncu Haşimdi. Haşim İstanbul- ·ıı· ta.k 

.. 
ş 

-mı ı ımı seçme müsabakaları 
i>l I{ Eminönü Halkevinden: daki güzel oyunlarından birini na 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 61 

-~~ Evimiz orkestrası aylık konseri- - çıkardı. Solaçık Zeki, süratli oyu: kiloda Yaşar Erkan. 66 kiloda 
Clazetcın.i ni 8 Mart 939 Çarşamba akşamı Ankara • İstanbul ınuhteliıleri maçından bir enstantane nu ve Haşimle anlaşması itibarile Yahya ve Yusuf Aslan, 72 kiloda 

liyeıııet 2e ilan \'ermek Is- . . .d. H S gc k saat (20.30) da Cag· aloğlundaki sa- . . d Ç k sıkı tıklarını dı·. ıyı ı ı. attın diğer tarafı maçın aim Arıkan. Beden Terbiyes 
•uı•a re do(:rudan doğ- edip gıdıyor u o Ş 
~ ırazctenıi . lonumuzda verecekti.-. k j 1 ik . d ehemmiyetile mütenasip bir tarzda Genel Direktörlüğü Güreş Fede 

i 

-
• "•Ya tı· ~ ıdar~hanesi- . . d gören An ara ı ar ınsan e Bu yeni ve değişik takımla oyu- çalıştlıar. rasyonu tarafından çağırılm kt 

llıiitaca ıuıat tirketlcrino Bu konserı dınlemek arzu .e ~~ müdafaaya yardım ettırerek İstan- na İstanbullular başladılar. Bu se- İ t b 
1 

H"" . . dırlar a a -
at edebilirler. yurttaşlarımızın davetıyelerını bu- bulun müthiş rüzgarla beraber fer İstanbul muhteliti rüzgar üs- s an u : usa~ettın orta .. bı_r · .. . 

ıtomuzd~ a tı"ı hücumlara karşı koyuyor- tüne oynuyordu. oyun oynadı. Mudafaada Husnu 2 -::- ?ureşçıler 9/3/939 Perşem -
- ~--- Y P g .. . de Lı'.ıtfi de iyi değildi. Hele Lı'.ıtfi be gunu İstanbuldan hareket ede 

lardı Mudafaaya yardım çtmekle İstanbullular bu yem takımla k b kt H.. ·· ·k· · d e ceklerdir -

ile H~ABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra muntazaman ditjleriaizi fırçalayınız 

· İ ço ozu u. usnu ı ıncı evr - . 
beraber hücum hattı stanbulu Ankaraya mağlilp olmaktan ken - 3 _ Yuka d d 

. . 
1 

de kendini toparladı. Haf hattın- rı a a ı yazılı güreş 
1orlamak ıçın de fırsat kol uyordu. dilerini kurtarm,ak için çalı•ma- . . . çilerin 6/3/939 p t · .. .. 

-
-. . .. . . • da ovnıvanlar Esat hıra• ıyı ol - azar esı gunu ak 

Nitekim Haşımın guzel ıki pasını ğa başladılar ve devrenin ilk an - · · . . .. şamı saat 18 de Bölge e kezine 
l k z k" · i t b 11 . . makla beraber hıçbır zaman hu - lın . m r 

kapan so açı e ının s an u larında da sıkı bır hücum serisi . . . . . ge e!erı tebliğ olunur 
müdafaasının ta yakınına kadar tatbik ettiler. cum h~ttının .. ilerleyışını tanzım e- M · 
götürdüğü topu diğer arkadaşları 1 f t 1 A 1 demedıler. ~ucum hattında Naci, atbuat taklIDlnl dayef 
.. k llanamadılar. S an U un yegane QO Ü ve Budurı çalıştılar. İkinci Matbuat takımı kaptanlığından: 
ıyı u 'lk IU Devrenin 6 ıncı dakikasında E- devrede Ali Rıza ve Esat fena de- Bugün Taksim stadında Beyoğ-

Ankaranın 1 go sadın götürdüğü ve tam yerinde ğildi. Basri çok bozuk, Melih te luspor klübünün mütekait futbol 
Nihayet beceriksiz İstanbul hü- Ali Rızaya verdiği pası Ali Rıza hiç gözükmedi. Diranın oyunu va- takımı ile bir maç yapılacağından 

cumlarına mukat.il 21 inci da - iyi kullanamadı kaleci Necdet ka- sat bir halde idi. Hakem Tarık arkadaşların saat on birde futbol 
kikada yine Haşimin gay - lesinden iırlıyarak buna mani ol- r.-açı kusursuz idare etti. Ievazimatile beraber Taksim sta-
retile sürükledlği topu Orhan sıkı mak istedi. Fakat iki oyuncunun ** dında bulunmaları rica olunur. 

ca olunur. 

23 Nisan Çocuk Eayramı 
Çocuk "tayramı bayramla-

nn bayramıdır .Çocuklarımı-
zın bayramı eğlenceli geçir-
meleri için şimdiden hazır _ 
!analım. 

• TAKViM • 
1358 HICRl 

1 
135! RUMi 

Muharrem Şubat 

13 20 
3 üncü.\ Y "~~[\l 118 
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SAYFA 1 

Sinema Tiyatro 
Dalı:a Uzunluğu ı 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T . A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Müzik (Küçük orkes

tra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Hart
mann - Parlak güneş ışığında dans 
- ..... 1 ... ermezzo1 2 - Hippmann -
Ormanda ?ıir cüce duruyor - Halk 
şarkısı üzerine variyasyonlar. 
3 - Micheli - Çocuk oyunlan. I 
4 - Winkler - Donna -·· •quita İs
pem•ol uvertürü. 

Saat 13 Memleket saat ayarı, a
jans, meteoroloji haberleri. 

~aat 13.15 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın - devam). 
5 - Lehar - Der Göttergatte ope
retinden rntpuri. 6 - Lincke • 
Kapri (Serenad). 7 - Föderi - Vi
yana prkısı. 8 - Llnclr.e - Darıl
ma (Fantezi). 

Saat 13.50 - 14.30 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Cevdet Çağfa. Okuyan: Sadi Hoş
ıes. ı - Tanburl İshakın Gülizar j 
peşrevi. 2 - Dedenin • Gülizar 
şarkısı: Reha buldum. 3 - Sala -
haddin Pınann - Gülizar şarkısı: 

Bülbülün derdini sormayın gül -
den. 4 - Cevdet Çağla tarafından 
- Taksim. 5 - Kazım Uz - Bayati
araban şarkı: Aynlık. 6 - Hüse-I 
yin Fahrinin - Muhayyer şarkı: 

Uzaktan battı gitti. 

Saat 17.30 Program. 

Tiyatrolar : 
ŞEHİR TİYATROSU 

'!'EPEBAŞI 

Dranı kısmı 

5/3/ 939 Pazar 

gündüz 

saat 15 - 30 da 
5/3/939 Pazar günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
ANNA KARENİN 7 tablo 

KOMEDi KISMI 
5/3/939 Pazar gündüz saat saat 

15-30da 
5 /3 /939 Pazar akşamı saat 

saat 20 - 30 da 
BİR .MUHASİP ARANIYOR 

4 perde 

••• 
Halk ()peretl 
Bugün 16 da 
Akşam 9 da 

ŞİRİN TEYZE 
Macar Baleti 

Pek yakında: 
Balkan Yıldızı 

Zozo Dalmas Halk operetinde 

E Sadi Tek 
Şehzadebnıı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

Gündüz 15 de 
Gece 20.30 da 

(İNSAN MABUD) 
3 devre 1 tablo 

Saat 17.35 Müzik (Pazar çayı).!_ Uşan şarkı: Sen ey servi revan. 
Saat 18.15 Konuşma (Çocuk sa- 15 _ Kamposun _ Uşşak saz sema-

ati) . isi. 7 - Leyliı Hanımın Hüzzam j 
Saat 18.45 Müzik (Pazar çayı şarkısı: Harabı intiz'ir oldum: 8 -

devamı)· _ _ Arif Beyin Hüzzam şarkısı: Mef-
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl tun olalı. 9 - Arif Beyin Suzinak 

heyeti - Sultaniyegiıh faslı). Ce- şarkısı: Papusuna ermek üzere ey 
lal Tokses, Hakkı Derman. Eşref yar. 10 - ......... - Saz semaisi. 
Kadri. Hasan Gür, Hamdi Tokay, Saat 21 Memleket saat ayarı. 
Basri Üfler. Saat 21 Neş'eli plaklar - R. 

• 
iKDAM 

• İLKBAHAR 1939 

VİYANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

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

K. A. MÜLLER ve Şki. 

-İstanbul - Galata • Minerva han 
Telefon: 40090 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cinsi Adet 

Beyaz Çul •başı 115000 

Muhammen 
Fiatı Bedeli 
Kr. Lira 

70 33033 

bağlı• •kilosu• •Takriben• 

Teminatı 

Lira 

2477.48 

1-Yukarıda yazılı çullar için 27 /2/939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi layık görülme
diğinden pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

il-Pazarlık 7/3/939 tarihiı:de saat 16.30 da Kabataşta Levazım 
Müdiriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır 

Ill-Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli günde komisyor.a 
gelmeleri ilan olunur. cl405· 

• 
1 - Şartnamesi mucibince maa teferruat bir adet buhar kazanı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

lll - Eksiltme 14/3/939 tarihhıe rastlıyan Salı günü saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyen firmalar münakasa tarihinden 
nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar U
mum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammin bir vesikayı eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar almaları liızımdır. 

Vl - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklü mektubunu, kanu
ni vesaik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve 
münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komis -
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilim olunur. 

c59h 

Saat 20 Ajans meteoroloji ha - Saat 21.10 Müzik (Riyaseticüm- ,-ı••••••••••••••••••••m•••ı-. 
berleri. hur bandosu: Şef: İhsan Küncer) . 

Saat 20.15 Türk müziği. Çalan- 1 - F. Von Blon - Marş. 2 - A 
!ar: Vecihe, Ruşen Ferit Kam, Magnani - Mazurka - Kapris - Kla
Cevdet Kozan, Okuyanlar: Nec -1 rinet. 3 - Sesar Frack - Melun 
mi Hiza Ahıskan, Semahat Özden-, avcı - Senfonik parça. 4 - G. Pi
ses. l - Tanburi Osman Beyin U-•erne - Ramunço. 5 - Rachmani -\ 
şak peşrevi. 2 - Rifat Beyin - U- Prelüd. 
şak şarkı: Düştün yine bir ateli Saat 22 Anadolu ajansı (spor 
me~huru cihana. 3 - Arif Beyin - servisi.) 
Uşak şarkı: Bir melek sima peri. Saat 22.10 Müzik (Cazband). 
4 - Ruşen Ferit Kam - Kemençe Saat 22.45 - 23 Son ajans haber. 
taksimi. 5 - Tanburi Ali efendi !eri ve yarınki proğram. 

_, ...................... _. 
1 MAKASDAR 1 
ıSELAM/ı 

İ Büyük itina İle 1 
1 Seçilen Kupon 
11 Kumaşlarını 

Görmeden 

1 Elbise yapmaya ı 
i karar vermeyiniz 1 
L::~.:::.:: ... , 

O. K. NACAR OGLUNDAN 
Sadikiye Han No. 1 

İstanbul Paket Gümrüğünden 

8396 sayılı ve 24.2.939 günlü Güm

rük makbuzunu kaybettik. Yenisi

nı alacağımızdan eskisinin hükmü 

yoktur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN IIEKİl\1) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane ~aatleri. Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martes i. 12 - ~.5 fıkaray? . 

Or. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha11tahane11i cildiye 

:r;ühreviye mutahassı•ı 
Pazardan maada h.rıı- ün 3 den 
sonra hastalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Ca~a
olAlu yokuşu köşebaıı No. 43 

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
Ş irketimiz dördüncü parti olarak ecnebi küp ve kristal şe

ker satın alacaktır. Teklifler 15 Mart 939 Çarşamba günü saat 
on bire kadar Bahçekapıda Ttış han 42 numarada kabul ve tet
kik edilecektir. İstiyenlere yukarıki adresten pa "asız şartname 

verilir. 

~mm ......... --........... ._ ...... _~ 
-----

Cekfiği ıstırablann 
1 

mes'ulü kendisidir 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 
bu muannid baş ağrısından 

eser kalınıyacaktı. 

~ 1 =tA ;l•>D: 
Bütün ıztırapları dindirir, baş ve 

diş ağrılan ile üşütmekten mü · 

tevellit ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

, ; 1 =i'A ;l•>D: 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

Genç ve taze grirziıınıek 
islerseıuz 

f.UDRANIZA BiR KAŞIK 

KREMA 
KÖPÜGÜ 

muş ve 

bL: ruşmuş 

bir hal ~·es· 

heder. Çün· 
~ü. pudranız 

cıldi .1 tab ıi 

yaırlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bır güzeltık. ted
b·ri saye<inde bu 
halden kurtulacak 
sınız Kullaod ~nız 
pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı mıktarın

da « krema köpüğü • 
i' ive ediniz ve kanşhn· 
nız Bu sayede pudranın 

cildin tazeliğini mas etme• 
sine mani olur ve yumuşak· 
lığı muhafaza ve idame eder, 
Halihaz rda gayet ince ve son 
derece ne(iı ve sizin için tam 
matlub nisbeıte •krema köpfi
jtü• karıştır.lmış pudradan le· 
darik edebilirsiniz. O da; Yeni 
Tokalan pudrasıdır. Tokalon 
Pudrası terkibindeki krema 
köpüğü sayesinde saatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve yağ• 
murdan, ne de terden kat'iy
yen müteessir olmaz, tende 
t~min ettijti «Mat• tazelik ve 
sevimlilijtini bozmaz, Tok.alon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
bir kaç gün zarfında teninizde 
lemin edecejti giizellijti görü• 
ııüz. 

1ZMIT POST ASI 
Yalnız bu haftaya mahsus 

7 Mart s~ıı günkü lzmit 

olmak üzere 5 Mart Pazar ve 
hattı postaları yapılmıv~caklt'· 

·---·---_,,,,. 
Kitap resmi hazırlama müsahako5' 

Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapları i~ 
36 tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için ııı 

k)u ı-1' 
zeme ressam tarafından temin edilmek üzere on lira teli! ha rt· 
rilecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resimlerin plan ve şı 
namelerini görmek üzere 6 - 10 Mart 1939 tarihleri arasında Gai•~ 
saray lisesi müdürlüğüne mürac aatleri lazımdır. Taliplerin ,ıaıl1 
cakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazırlıyacat<l iit 
ikişer örneği 15 Mart 1939 tarihi ne kadar Galatasaray lisesi :r.ıud 
lüğüne teslim etmeleri icap eder. fı' 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada ~y Si' 
görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecekll';,ıı 
ğeni.lmiyen resimler sahıplerine geri verilecektir. ~ 

lstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 1982 lira 35 kuruş olan Karaağaç müessesatı ~ 

mahallindeki tecrithanede yaptırılacak tadilat ve tamirat açık iil' 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım ?Aiidıll' 
Jüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesik• aııı 
başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet ve '!'JC 
Odası vesi.kalarile 148 lira 68 kuruşluk ilk teminat maklıu~ ,.P' 
mektubile beraber 14/3/939 Salı günü saat 14 buçukta DaiıJll 

cümende bulunmalıdırlar. (1273) 

• Keşif bedeli 1089 lira 28 kuruş elan Divanyolunda Dariissııı; 
ağası Mehmet ağa m«lresesinin tamiri açık eksiltmeye koJıuJıll, ı 

M 1 go .. ..;qeb tur. Keşif evrak ile şartnamesi Levazım üdür üğünde '~ 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen J;I ır 
Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesik•1~ 
le 81 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bcr•pr 
13/3/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 

lunmalıdır lar. (İ) (1237) 

J{ .. çiiııf Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasımpaşada u ~ r 
yale mahallesinde Mektep sokağında Abdülkadir çavuş ıııe ,rı· 
bi 1939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere aç•k 
tırma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çcvrilJ11~ . 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli oıan1'6 
lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1 ~, 
1939 Perşembe günü saat 14.30 da Daimi Encümende buJunııı:ı 
dırlar. (İ) (1338) / 

Türk Hava Kurumu 
Büyük PiyangosLI 

E B Ş t N C l K E Ş f DE 

11 - Mart - 19 3 9 r. adı r. 

Büyük [kramiya 50.UOD Lira~ır. 
Bundan · 5 -'>00 • 

8 k 12 ooo Lıralık 
aş a ' [ 1~ 

10,000 kramiyeler ;; 

20,000ve10,000 
L[rahk (ki Adet Mükafat Vardır· 

. b' b"! 1 k . . ,_ . ih11 '
1 

Bu tertıpten ır ı et a ara ıştın .. etmeyı · 1 
etmeyiniz. Siz de piyani"onun mes'u ve bahtiyar!'' 

arnsın::ı rirmiş olursunuz. 

- - -- " ~ 
Galatasaray lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanh01" 
Muhammen M. T. Fiyatı İlk teminatı 

Kilo Kuruş Lira Kr. 

600 75 Ceviz içi 
250 110 Çam fıstığı 
250 40 146,25 Kuş üzümü p) 
500 95 Fındık içi d Jı tı1• 
500 25 Kuru incir (saJ'.I 1 

50 105 Badem içi 
~~· 

Galatasaray Lisesinin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı 01::: dıl' 
ru yemişleri açık eksiltmeye konmuştur .. Bu hususta gere d' 
rum yukarıya yazılmıştır. ·kiiıl c• 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi saat 14.30 da Beyoğlu fstı k111-, 

desi No. 349 da Liseler Alım Satım Komisyonunda yapılaca ve:il'" 
İstekliler ilk teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret odası eter> 

------------- .. .. K . na geJrll ıet sile birlikte belli gün ve saatte sozu geçen omısyo . ı,iSe 
Sahip ve MildO.Q: Ali Naci KARACAN Teminaijar Okul İdaresinden alacakları müzekkere ~l~ dC O' 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı V . .. ek ıcın 
İşl•ri MildUril: M. n...ım ÖZGEN Muhasebeciliğine yatırılacaktır. e §artnameyı gorrn 
Buıldıiı Yer: Son Te!ıırr.f ııuun...ı kul İdaresine baş vurmaları. cl188• 


