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INGiL TERE-SOVVETLER 'Komitetf1 

1. .1 h .. k ~ t. s t R Bulgarlar 
ngı tere U ume f ovye US•, Dobricada silAhh hare-

yadan askeri yardım istiyor .;~";'.~;~:~","d"~~ .. 
.. .. ,,, ....... • 

Sovyetler Birliği İngiliz teklifle
rini kabul ederse iki taraf erkanı Polonya Sovyetler zı~:~~:ı:;;n;~:,tı;'~Y~:ı::~ 

• komitacısı 1i2llce Romanya 

hududunu ıeçerek Dobnca 
mıntakasında silaJılı hare -

harbiyesi temaslara başlıyacak İki devletin mesai birliği Baltık ketlerde bulunmuşlar, netice· 
de Romanya jandarması tara· 

fından yakalanınJ§lardır. Ko • 
mitacılar Köstencc hapishane

sine sevkedilirken muhafız -
lar taarr112.a uğramı lar ve 

bundan istifade eden komita
cılar kaçnıağa tcşebbiis et • 
nıişlerdir. Bunun üzerine iki 
komitacı öldürülmüş, diğerle-

· .. · - · · - · ·' -""......... devletlerine müteveccih olan teh-... "'• ........ ,,.., '" . """""''"' 
Mwova, ıı (A. 

A.) - Diplomasi 
lnehafllinde - İngi-
l.lz - Sovyet müza
keulerl.ne müteal
lllc IUİ tefehhüm 
hakkında aşağıda· 

lı::i lzalıat veni -
mektedir: 

İncil ten bllkU -
DHıti, :M:oskovadan 
lnıiltere ve Fran-
sanın Polonya ve 
Romanyaya yar • 
dnnda bulunmak 
Uzere bir hareket 

kra etmeleri ha • 
llnde ve kendisin
den bir ricada bu· 
lunuldu~ takdir -
de bu harekete 
müzahlr oım ... ını 
istemekle iktifa et 
lllİftİr. 

didi zaafa uğratmaktadır 

J Varşovada resmi tebliğ neşredildi 
Paris, 11 (AA.> - Sarn.hiyettar veccih taarr\lZ ha!!~r;ne ail oldu - ri ortadan kaybolmuştur. 

Fransız melıafiline göre Polonya ğunu hatırlatmak~ncırJar. '-===========:-.~• 
ile Sovyet Rusyanm mesai birliği Şu halde Baltık dev!etlerinin va R•b b t 
Baltık devletlerin? ınüteve<:cih o - ziyeti ne olecağı meselesi kalmak- 1 en rop 
lan tehdidi zata uğratmaktadır . tadır. Salfilıiyetlar Fı·ansız meha -

Diğer taraitan hali hazırda İngil fili, bu me::~lenin hususi ehemmi-

tere il& Fransnnın Moskova ile yap yetini kabul ve teslim etmektedir- Vene d ,. kt e 
makta oldu~u müzakereler Baltık ler. Filvaki Almanya tarafından 
devletlerinin emniyetini ~ttırma- Polonyaa karşı bir taarruz yapıl -
ğı istihdaf etmektedir. ması halinde Almarıya tarafından 

Sovyetler, İngilizlerin son teklif- çevrilmiş olan Polonya •Kori - Al H • . 
1 · · iFr 1 1 1 il' 1 . d - !"ki .. d r d b'J man arıcıye nazırı 
erının ansız ar n ng ız erın or• u guç u ~ rr u a aa e e ı e -

ı teşriki mesa'.si. olmak~ızın Sovyet cek ve Alın.ınlara ka:iı mukave - Hitlerle görüştükten 
Rusyanın dahil o~acnğı şarka ait me~ tertibat ışarki Prusyanın 50 V d"k' •tt• 

. . . • k d .. 1· ·ı· FJ- nra ene ı e gı ı herhangi bır ıtllli ımkarunı ta - şar ın a ya ıı ng• ı>. «nsız ga-

maınile bertaraf etmPmekte oldu- rantisi altında buluıur ayan L!t - Venedik, 11 (A.A.) - Von Rib -
ğu beyanil~ bu tekliflere itiraz et- vanyada vücude getriilecektir. bentrop, Ven~dik'e gelmiştir. Ziya-

m.!şlerdir. Bu itlraı. Baltık devlet- Öğrenildiğine g~re Sovyetler, reti, tamamile husı;si mahiyette -

!erini lst!h1af ediyordur. bilhassa bu hale J,ar~ı Paris ve dır. 
Sa!Ahlyettar Fr:uısız mehafili, Londranın doğruıfan doğruya te - Münib, 11 (A.A.J .- Von RibbeD.-

Sovyetlerin, Frao 
sa, İnırilfıtro ve 
Sovyet Rusya'nın 

arasında milteka • 
lıu taahhütlere ai
rlşmelerini iste · 
nıiş olduklan aöy -
lenmektedir. 

İnıiltere BR§vekili ÇEMBERLAYN 
İngiliz - Fransız guantisinin Po - minat vermelerini istemekte olup trop. saat 9,5 ta H:tler ıle yapmış 
lonya ve Romanya aleyhine müte- (Arkası 3 vııcü sayfada) olduğu görü,ımed~ıı sonra geceyi 
• • - - .. • .. .. • • .,,, Münih'te geçirmiştir. Führer, 

• Berchtesgaden'ded!r. Ancak bu -
Avam Kamarasındaki Fransa Cumhurreisinin münakaşalar mesajı 

gün Münihle tekrar Vo:ı Ribben
trop ile' görilşeceıti tahmin edil • 
mektedir. Londra, 11 (A.A.) - Dün Avam 

kaJlljQI'asında Başvekil tarafından 

Yapılan ~yanatın sonunda ame -
le fırka11 melbuslarından Dalton, 
Halifaksın Moskovaya giderek 
tahsen Molotof ile temasa girme -
lini ve İngilizlerle Sovyetler ara
•ındaki müzakeratı tesri etmesini 

Lebrun kurulması lazım olan sulh cephesinde 
F ransanın istediği vazifeleri anlattı 

----oo---

Hırvat - Sırp 
ihtilafı Paris, 11 (A.A.) - Cümhurreisi •- Namzetliğimi, aünyaya Fran endişe ve izdi~ab :c;iııdt'dir. Geçen-

teklif etmiştir. 
Amele fırkası mebuslarının •ni

çin gitmesin?» diye bağırmakta ol 

Lebrun yeni riyaset devresi için iki saııın i~t!kr~r ve devamlılık ~te- lerde Atlas aşırı ülkeden gelen 
meclise hi'.:.p eden 'll >sajında ez- eliğini göstermek iç'n koydum. İs- yüksek bir sesin de hatırla tığı veç 
cümle şöyle demekt~JİI': tikbal henüz kararsızdır ve dünya (Arkam 3 iıntü sayfada) 

Maçek • Tsvetkoviç müza
kereleri tekrarlanıyor 

::::ıd:~:d~~~~atra:Z~~a:ı:: ~ IJ!llDDIUlllllllllllllllllllHllllilllllllllllllllllm ııııınınıınıııııııııııııu~mınınmıııııııııınnıııımınıııııııııııııııuııııwnınınııunıııınıuıuıııııııınnıııııııııınııııııııııııııııııııu 
diklerini 'bağırarak söy ]emişlerdir. ı 

Çe'®erlayn, bundan sonra ya - e= 
pılacak teşebbüsler için Sovyet § 
hükumetinin cevBJbını beklemek e 
lizım okluğunu söyle~Ur. i[i 

Sovyetlerin ilk teklifler.nin ne a e= 
olduğunu t~h etmeğe davet o - e 
lunan Çemberlayn, cevap vermek- ı 
ten imtina ırtnıi§tir. 

lngiltere . Almanya 1 
LoDdra, 11 (A.A.) - Diln Avam 

lıamarasında Çemberlayıı, İncil - ı 
tere hükfunetinin Almanya ile -= 
miltekalıR teminat teatisine ama- = 
de oldulunu, anuk bu hususun = 
Alman hükdmetine bildirilmediği i 
n.i ve Berlln hilkftmetinin de bu == 
bapta Londraya bir giına tebligat- es 
ta bulunmadığını beyan etmiıtir. ~ 

KAN ÇAN AGU 
auoüN6NCISAVPADA 

Mevsimin En 
HEYECANLI 
Zabıta Romanı 

Fransız gazetelerinin ~ 
fikirleri =: İkdam bugiinden itibaren Londrauın en maruf polis romanı l\Iuharri.ri AGATHA 

i 
CHRİSTİ'nin •Kan Çanefı• adlı romanını, tercUnıcsine bilhassa itina ederek, tefrikaya başla. 

Paris, 11 (A.A.) - İngiliz - Sov- maktadır. •KAN ÇANAÖI• Londrada bu sene çıkan zabıta romanlaTmın en meraklısı ve heye· 
Yet müzakereleri hakkında Matin - canlısı şöhretlnJ kazanmış VE BİRKAÇ AY iÇiNDE BİR l\ıiLYONDAN FAZLA SATIL~llŞ • 
ııazetesı diyor ki: TIR. •Kan Çauatı• ayni zam onda cinayet, hi.&, macera çanağı.dır. •KAN ÇANAÖI• ZABITA 

Londrada söylendiğine göre ye- := ROl\IANINI BUGÜNDEN iTiBAREN 6 ıncı SAYFAl\UZDA TAKİP ETl\IENİZİ TAVSİYE 

E2 

Zagrep, 11 (A.A l - '!avas a -
jansından: . 

§ İyi nıalilnıat aln··akta olan bir 
b:ıembaa göre 27 Nisanda Tıvet -

kowitch il~ \fatch~k ~rasmda ak -
e dedilmiş olon itil'i!ın Sa\'a vilil -

~ yeti ile sa'ı'l vilayetinin derhal 
= 
5 Doubrovnlk ile birleştirilmeı.ıinl 

:5!! ve merkezdfki iktidar mevkiin!n 

~ salahiyetlerinin HıTvafütan eyale

tine nakleciilerek merkeze yalnız 

harici işlerle, mllli miidafaa, dev-

i ı !etin yüksek idaresi işlerinin bıra
kılmasını ve devlet camiasının ye

= ni şeklini Jıazırlall'.ak ve tahakkuk 

~I ettirmek için yeni bir hükfunet ' ei teşkil edilm. esini derpiş etmekte -
dir. 

· Krallık nıyabet meclisi, 4 Mayıs-
~ ta cevap vermiştir. 

5 Bu cevap, Matchek tarafından 
e 27 Nisan ili'ıifını tekrar bahse 
ı mevzu eder addedilmiştir. 
:s Siyasi mehafil, Prens Paul'un 
2 avdet!ni m(;teakip milzakerelere e 
15! kalmış olduidarı noktadan tekrar 
E2 nı Sovyet Hariciye knmiseri Molo- il EDRİZ. 

tDfıln bluat Cenevreye gitmesi -

(Arkası 3 iııırü sa'j/fada) 

ES başlanacağını tahmın etmektedir-

HH•WUIDlmDnU U ınuıwıııııınııu.;i ıer. lllBDUD•mıııuınmmınmmo BUUD m ın (,.\ıkası 3 indi sayfada} 

----: . .::. 

CAÖALOOLU NURCOSl\IANİYE No. 54 

TELEFON No: %3300 - İSTANBUL 

Prens Fevzlyenln Tahranda alınmı~ en son resmi 

Prensesin diğer bir resmi 
[Tahrudııki dlliüne ait, Anaddlu Ajan•ı fotoğraf muhabİTinin 

aldığı resimler 5 inci sayfamızdadır] 

Millet mektepleri 
Harf inkılabmdaıı, yani on bir senedenberi açılan millet ınek • 

teplerinde 2.546.051 lı:işi okuma, yazma öğrenmiş. Yani Türk okur 
yazarlar ordusu en az iki buçuk milyon artmış d"nıek. 

Daha yalan bir mazide 'Iürlı: vatanda~ları arasında okur l azar
ların yüzde yediyi ancak bulduğu tesbit edilmiş iken yalnız millet 
mektepleri bu miktarı yüzde on b4şe çıkarmış oluyorlar, Buna bir 
o kadar, hatta biraz daha fazla olarak hususi \'e resmi mektepleriıı 
yetiştirdiklerini ilave <.dersek menueketimizdc okur J8Zarların 
yfuıde otuzu geçtiğini tahmin edebiliriz. 

Bu suretle millet mekteplerinin yaptığı hizmeti kabule nıttbu
ruz. Ancak ne yazık ki, bu mektepler etrafındaki hiımnet ve gayret 
azalmıştır. İlk sene içinde 1.045.500 kişi yetiştiren millet mekteple
rinde son sene yetişenlerin sayısı 59.206 kişiden ibarettir. Çiinkii 
mekteplerin sayısı aıalmış, propaganda ve teşvik sıfıra inmiştir. 

Halbuki yanıbaşınuzdal<i küçUk milletlerde bile okur ) azarların 
değH, okuyup yanna bilmiyenlerin sayısı yiizde otuzdan aşağı~• 
inmiş iken bizim millet mekteplerinden miistağni kalacağımız se· 
ııeler henüz uzaktır. 

KEMALİST 



SAYFA% lıtDAlll 12 - 'lans 1931 

ey.gam /A. dliye koridorlarında 
24 SAAT 

Musa - lsa - Muhammet Eroin almak icin ca-, , 
lan Banka memuru 

19 Mayıs hayra- ' O .. "1 M ek tep l erde 
mı proğramı s k uda r da boğmaca salgını 

. .. .. .. .. "' '"' ... • 

İSANIN HAY ATI 
-9- Dün vilayette kat'i 

şekilde tesbit edildi Zekeriya, Meryeme "bir kadın,er
kek olmadan, doğurur mu?,, dedi Bu sene parlak bır şekı.de ıcra ı 

ed.ılecek• olan 19 Mayıs şenlikleri 

için dün Vali Doktor Lutü kırda • 
nn başı<ımlığında v.Uyette bır top· 
Iantı ;ı apılıruş ve program kat'i 

Beni İsra le gel..:nce, onlar isıuıın 
peygamber' .ne ınanmadıkları gi

bi •Rııhul..3.h· olduğuna da inan -
ınazlar. Meryemi bakire ıken gay

rımeşnı bır çocuk doğurdu diye it· 
ham ederler Hatta, emaneti hüs· 

nü muhafaza etmedJ, Meryemin 
ısınetinı çaldırdı diye de, ileride 

gôreceğimız uzere, Zekeriyyayı 

öldürmüşlerdir. Yine aynı düşün· 

ce ve iddia ile Isayı kad:ıul etme • 
mişler, ona tAbi olmamışlar, mem· 
lelr.etlerine liOkmamışlar ve .niha

yet onun idamına ı;ebep olmuşlal'
dır. 

Bunlara ait tarih hakikatlerini 
ve tarih maceralarını ve elsa.nele -

rlni sırası geldikçe kaydedeceğiz. 
Dcğlfm.iyen (Kur'an) ın ahldmı· 

na sadakatie beraber de 1:ıu mühim 

ve üç cepheli, üç taraflı davada 

lehte ve aleyhte yazılnuş eserler· 
den de kendimizi mahrum etmiye
oeğiz. Hatti tarihi edyan profe • 

sörlerlnin İsanın mevcudıyetıni 
lnklr eden mütalealarına da ese • 

riınizde yer vereceğiz. Ta ki bita· 
raflığımız tamam olsun.. 

Zekeriyya Peygamberın, Cebra
!Hn müjdelediği gıöi bir oğlu ol • 
m~ ve adım Tanrı buyruğu ile 
Yahya koyınuştıı. 

Diğer taraftan Meryemin de ge
beliği gittikçe meydana çıkacak 

bır hal alıyordu. Bunu ilk önce far 
keden Zekeriyya oldu. 

- O zaman onun ıta b.r çaresini 
buluruz. 

Dedı. kilde le .t olunmıqtur. 1 
Hristıyanlar, bi'.hassa Lüka İn- Buna göre o gün Kadıköy sta . 

cili, l:eryem'I Yusufla PV' gos • liında 5000 talebe ve sporcu genç ı 
tcrdığı ıçın lsanın doğuşunu bir toplanacak \"e saat 10 da Valinin 
k9yun ağılında vakı d ye kayde bir nutkıle merasıme başlanacak .

1 der. Lül<!lya göre (Mıliid) §U su • tır. Bu nutku talebelerden ve spor 1 
retle \"a!<ı olmu~ur: cularclan bırcr gencin söylıyecek· 

Oglıst (Agustos) Roma ımpara · lcıi hitabeler takip edecektir. A . 
torlugu tahtında hükıi.m sıi.rüyor· tatürkün büstüne çelenk konduk
du. Bir parmağını kımıldatsa tek· tan sonra resmi geçit yapılacak ve 
mı! hükümet kuvvetlerini butün . .. .. geçil resminden sonra da idman 
nıedcnı dunya uz;rme harekete hareketlerine ba-laııacaktır. 
g_etirebilird!. Kudretine '"e ~~e- Öğleden sonra ~stadda spor kıs -
tme .mağrurdu. En Ç?k sevdıgı Ji· mını da tafsilatile görüleceği \'eç· 
lerden blrı de çok t!lprağu:ıın aha· hile atletizm Ye futbol müsabaka
füiırln ayısı ile varidatını kaydet
mekti. 

!arı icra olunacaktır. Merasime on 
bin kişi <laYet edilmi~tir. Daveti -

Bütün tebaasının ıizenne tar • yesi olınıyanlar kat'iyyen stada 
ıı~·eceğı yeni bir \"ergiye esas ol· giremiyeceklerdir. 
mak üzere iilkcsinde umumi bir Beden Terbiyesi Genel Direk • 
tahrin nüfus yapılması emrini törlüğü 19 Mayıs bayramının e -
:.-erdL hemmıyetile mütenasip olarak 
İmparatorun bende-. olan Hiro· kutlulanması için bir talimatname 

dl'6in hüküm sürduğ\l Filıslın de gctldecmişt!r. Buna göre §Cnlik 
Romaya t&bidi. Tahriri nufu.; dai· giıniındcn evvel sokaklara bugü . 
resme orası da da.lıild. nii" ulviyetini ~a<le eder vecize-

Beru israilın eski lıdetıne göre teler asılmas•. anıtlara çelenkler 
halk o zaman yaşadıkları yerler-- konması, bıitun sporcuların mera
de deg-U, tledclerindrn ayrıldık - sime iştirakleri, tayyarelerle ,.e . 
lan asıl on iki kabileden hangisine cizeler atılması.. İhtiyar sporcu . 
mensup iseler o kabılenin kendi !arın evlerinde zıyııret edilmesı, 
yerine gidıp orada nufıısa karele- gençlerin hastahanelere giderek 
dilmeleri icap ediyoı'<iu. hasta \'atand~ların Jıatırlarını 
İmparator:ın iradesi •·e kral .Hi · sormaları ,-e hE'diyeler ,-ermeleri 

rcıdesin emri ile uzak memleket - gündüzleri şclırin donanması ve 
!erden çıkıp yolla•·a dökülenler a-' geceleri de ten,;rat yapılması lü
rasında Galıfo kc:'yle.-inden Nası - zumu bildirilmektedir. 
rrlı bir kan ve k~ca da vardı. Bu ooo ---

tetkikler 
Çamlıca Turistik 
yolu islah edilecek 
Öğrendiğimize göre Vali 

enelki gün Üsküdara geçi • 
~inden istifade ederek o ci · 
varda esa'ilı şekilde tetkikat· 
ta bulunmuştur. 

Bn aı·alık Çamlıca )Olunu 
gezmiş ve bu turistik yolu 
berbat bir halde bularak bu • 
rnsının taınıri için icaı> eden 

tetkikatın )apılmasmı em · 
retmiştir. Vali Üsküdar Kız 
cn-ttitüsiinü gezmiş burasının 
inkişafı için lazım gelen fe • 
dakiırlıkları nıütalea etıniş, 

Ünh•er<:ile içtimaiyat profe • 
sörü •·e şehircilik mütehaJSı • 
sı Keslerin bu enstitü ile alil
kadaı· olmasının temin edil • 
mesini alakadarlara bildir • 
ıııiştir. 

Üsküdarda inşası ıııukar • 
rer yeni hükumet konağının 

Pa'."'kaJ>ı<lllda kurulması ka· 
rarlaşınış \'e bu arsa gezilmiş
tir. \'ali bundan ba~ Üskü· 
dar itfaiyesini, Pa,ababçede 
Abbas Halim Paşa köşkünü, 

Beykoz • Pa~nhahçe yolunu, 

Beykoz fidanlığını ve son ola-
1'ak Şirketi llnyriy"nin Kü -
çüksuda yaptırmakla olduğu 
11\ri plaj ve gazino) u tetkik 
etnıi:;tir. 

Vali ve Belediye Reisi Dok· 
tor Lütfi Kırdar dün de Cer
rahpaşa hastane!ine giderek 
hastaneyi teftiş etnıi tir. 

"======·~ 

Bir çok mektepler Ma 
arife müracaat ettiler 
Şehrin, ,z ilk mekteplerinde sal· 

gın halinde boğmaca hastalığı var

dır. Birçok mektep idareleri Ma • 
arif Müdürlüğüne muracaat ede . 

rek keyfiyeti bildirmi~lerdır. Ma· 
arif Müdürlüğil de vaziyt"li Sıhhat 

MüdürJuğüne yazmıştır. Sıhhat 
Müdürlüğil bu hastalıkları takip 

etmekte olduğunu, birçok çocuk • 
!arın evlerinde tertibat aldığını ve 

şimdilik r.~ ktcplerin kapanması,. 

na lüzum görüldüğünü bild rmiş • 
lir. 

KIZAllUK JllESEL~İ 

E\"t'clk.i gün Galatasaray Iısesi 

ilkkısmında bundan bir buçuk ay 
evvel kızamık vak'ası görüldüğü-

! 
nü ve mektebin ancak bir buçuk 
ay sonra kapatıldığını yazmış ve 

hfilen ancak bir tek talebenin has· 
ta bulunduğunu ilave ctmbjtik. 

Mektebin hastalığın zuhurundan 
·bir buçuk ay sonra kapandığı doğ· 
rudur. 

AncaK Maarıf Müdürluğünden 

aldığ;mız malümala atfen kaydet

tiğimiz tek hasta kalmış olması 

keyfi ·etı maalesef doğru çıkma · 

mışlır. Çünkü Maarif Müdürlü • 

Dün mahkemede ağlıyarak eroinin kendisini 
nihayet hırsızlığa düşürdüğünü söyledi 

Dün croın mıibtı>!a.ı bir ıbanka 
memuru hırsızlık suçile Sultanah
met birinci sulh ceıl mahkeme -
sinde muhal<<!mC edilmiştir. 

Kemal ad•nda elan bu genç iyi 
bir aileye w_;nsup ve eroine alış -
tığı için banl<ndaki vazifesinden çı
karılmı~tır. Uzun müddet i~siz ve 
parasız kalan Kemal. Sirkeci ve 
diğer 'bazı semtlerde oturduğu kah 
velerde muhtelif kimselerin palto 
ve pardesü!erini ~almış \•e niha • 
yet ·bir gü;ı yaka!an:ırak adliyeye 
verilmiş ve llk sorgusunu mütea -
kip tevkif dilmiştir. 

Dün muhakeme esna;ında Ke -

mal ağlıyarok va,iyet ni şöyle an
la tınıştı r: 

c- Beni bu hale düşüren eroin 
iptilası.dır. Bugün tamamen sukut 
elmiş, bit11"ş bir adJmım. İşsiz 
kaldım. Ka1ıvelerde süründüm. E
roin bulnmar.ıak oana çok ızlırap 

veriyordu. Sırf bu yf're batas. ze· 
hıri tedarik edebilmek için çaldım. 
Nerede, kimlerin paltolarını çalmı
şım, bunları ayrı F)T' hatırlıya • 
mıyorum, çal.nışım lcjte ...• 

Kemalin ııu acı i'irsfı, tesbit e· 
dildikten scı:ıra a13kadar ve şahit
lerin dinler.ıneleri için muhakeme 
l:ıaşka gün,. b;rak•lm.ştır. 

Otobüs yolsuz- ı Adliyede bir 
luğu davası 1 adam ölüyordu 

Dört şahidin daha 
ifadeleri alındı 

Kalp hastası olduğun
dan cezası tecil edildi 

OtobW: .. ~~-ls..ızluğundan d~layıı Dün adliy~ kor'dorlatında bir 
temyız doraur.cu ı•eza dalresınde bayılma hadisesi cl:nuş \'e bir a _ 
muhakeme >dilrr,ek!e olan eski .. .. .... 

Ü ı dam guçlukl~ olum:!f>n kurtarılmış 
vali Muhittin st:ind~ğ ile mua • 
vini Ekrem & ver·caıı ve rüfeka - tır. 

ğünün hadiseden malümatı yoktu. sının muha'<~mesi ile alakadar 0 _ Salih oğlu HüSPyin adında bir 
Öğrendiğ,mize göre hastaların a- kasap kend sine verilen 12 liralık lup geçen d~fo a•nnd.ıkları halde 
dedi 70 i bulmaktadır. Ancak mek- b l d"" h"d" dalı beledı·ve cez•sını o'"d 0medı·"'-den u unamt)•an orl ~a ı ın a , - ' ı;u• 
(ep doktoru talımatname mucıbin· 
ce, hastalığı giirür görmez Sıltlıat 

Müdürlüğü ile temasa geçmekle 

beraber keyfiyetten Maarif Mü · 

dürlüğünü de haberdar etmesi ik

tııza etmekte idi. İşte bu yapılma

mıştır. Hatta mektep kapandığı 

birinci asliye <XzaJa istinabe bure- bunun hapJ~n info?ı ıçin yakalana 
tile ifadeler: ahnı;ııştır. rak adliyeye get•rilmiş ,.e ilAnat 

Bunlard~n ü.;ü i.htür,dağın va - odasına götürülürken birdenbire 
zifesini suiistimal ettiğin! biline - düşerek bayılmıştır. 

diklerini sôy~,,.ınis. biri de muavin ' 65 yaşlB!"ındE olan Hüseyin der

Ekrem Se•encanın bazı hareketle- hal adliye doktoru Enver Karan 
Zekeriyya kendi emanetine tel· 

!im edilmi§ olan bu genç ve güzel 

kızın brnının büyüklüğünü ilk ön 
celerl bil" hastalığa bir illete at -

fetmlfti. 

ı ........................ ı 
karı koca, köy dJ.!g ri Yusufla BEL ED 1 y E ı K"" •. k H b I ı halde keyfiyet Maarif Müdürlü · 
Meryemdi. UÇU S er er ğüne yine bildirlimemiş , .• ancak 

rinin hata!ı ve yo'suz olduğunu i· 
fade etmiştı-. 

istinabe ~,·rakı A rıhraya gön • 
derilmiştir. 

tarafından muayene edilmiş ve 

kendisinde kalp hn•talığı olduğu 

••e şiddetli bir krh geçiımt!kte bu

lunduğu anlaşılıl'ıştır. Hastaya 

adliye doktoru tarafından !Azım 

gelen tedavi yapılarak aydtıllillf 

ve hastalığının ma.b!yetlne dair ve

rilen rapor muameleye konarak 

Hüseyinin ceıasınL'l infaz! bir ay 

tecil olunı;.ıuştur Vf' ihtiyar adam 

!"Vine gönderilmiştir. 

Bunlar nüfus kı.ttJ.!';üne kaydo - Şubelere yol tahsisatı * Şehir Meclisi Perşembe gü- vaziyeti gazetelerden muttali olan 

Vaktaki booun gebelik olduğu
nu anladı. (Meryem) " karşı bü -

lunınak için yüz mile yakın bir İstanbulda üç -~nelik yol prog· nü bu yılın soıı Wplantısını yapa· .müdürlük Sıhhiye Müdürlüğüne 

Yolu ).·ayaıı olarak yürümek raını için s;;rfı takarrür eden caktır. Bu loplant·d~ Vali ve Be - ·· t ed k k yf' t' 1uracaa ere e ıye ı sormuş· 

mecburiyetirıde idiler. Bunlar va· 3.200.000 lir.•lık tahs'satın 500 bin !etliye Reisi bir ıouluk sö.vhyerek tur. 
DENiZ 

Denizhank kooperatifinin 
zararı tetkik ediliyor 

yük bir hiddete ve asabıyete düJ- kıi kövlü idiler. Fakat damarla _ lirasının tıı•lediye ı;ıwelerine dağı- Meclisi kapıya<'&~ ve bunu .rnüte· " Mektep 8 Mayısta kapatılmış o· 
tiL Onu dö\"II1ek için üxerine yü- rında asalet kanı vardı. Memleke- tılması .kararl~şm' <.tır. Şubeler bu akip bir Ç·l}' \•erı.lecektir. rfldü. lup 16 Mayısla tekrar açılacaktır. 

tin cenup kısmında Beytlehem şeb para ile keedi mıntakalarındaki * Birkaç gündenbe'"i şehrımiz- ---000---
- Bu yaptığın ne ~tir. Ben seni rine mensuptular. Oraya gidiyor· yolları tamir ede<"rklerdir. de bulunaıı Ti<'aret Vtkaleli miis· 

kendimden bile kıskandım. Gö - tardı. İmparatorun iradesi görün - Bu paran•n 900 bi:ı lirası da t~n Halit Nazmı dün akşam An· SANAY 1 
Denizbal'k ko~peratifiııin fev

kalOOe toplac.t:sı 26 Mayısta vapı· 

lacaklır. O zamara lradar koope -
ratifin geç~n senPki hesaplan ve 

zümden bile esirgedim. Bu reza - mez bir el gibi onları o çetin yol merkez fen h~yet"ıe verilecek-tir. karaya dön'T'ü~tü". 
Jeti nuıl 1'ledin ve kıminle iile • boyunca her gün biraz daha ce- Bupara ile toınirat H> bilha.<sa şeb * Topha~cde Deniz.bank yolcu 
dln.. nuba doğru gittL Nihr.yet, Yusuf rin ana caddeleri :ısfalta çe\Tile • salonunda açılan Lrtonya ıhracat 

Diye haykırdı Meryem btiyük büyük bir kaygu içinde ieryem cektir. malları sergısi dün ~k~ani kapan • 

bır '5Ükünetıe: de ölesiye yorgun bir hatdc şehir Mezarların tesbitine mıştır. 
_Ya Zelr.eriyya.. dedi, ned a- kapıs1na ,-aran sarp yokuşu tır - * Dün s.bah Bczeic· ıııde 'ıesif 

sabiyete kapılır ve hiddet edersin! manıiılar. ı;t~hir Jıanına geldiler. haşlandı bir siı; ;ılnı:ış. Şirk 0l Yapurları bir 
Bana kimsenin eli değmedL Yal _ Fakat han !:'endilerınd n daha ev· Şehir içındc Ye 1 m;cindeki ta · buçuk saat .cehhür P işliyebilmiş-
ruz Cebrail geldi ve Tanrı tanı _ ve! gelmiş olan yabancılarla hın· rihi mezarların mülPJ;assıslar ta· !erdir 

fınd cahınç dolmu.,..u. Onlara burada raf • .,dan te,bit cd.'.rliğıni, bunların * Yumurta 'hra0atımız s.>n gun 
an bir oğlum olacağını müj - •• 

deledi. kapılarını açacak bir dost evi de tar. ıi şahsıyetlere eit olanlarının Jeıde gilti~çe artmaktadır. E~·el· 
,•oktu. Asıl feliket Mer•·emin ge- tefrik olut'Jıığunıı ; azmıştık. Be- ki gün bir v~purla yalnız İtalyaya 

Zekeriyya ıhl!A tereddüdde ıdL ' ' · be olmasında ve uzun .volculuk • tediye dünden itih~" .. n diğer me . dokuz firma tarafından ayn ayrı 
(Meryem) in sözüne inanmadı. 

tan sonra da doğum ağrıları tut _ -zarların da numaı:ı:nj işlerine baş mühim mikdarda :t..ımurta gön · 
- Nasıl olur.. dedi Bır kadın, masında id". lamıştır. Bn!ıun i~İ!l muhtelif e . derilmiştir. 

erkeğin mevcudiyeti olmadan na- ı 
sil gebe kalır ve nasıl doğurur. Handa yer bulamayınca, yolcu- ipler 'a · ;maktad" Almanya ve Yunaı istaııdan da 

Meryem: !arın atlarını, hayvanlarını bağ • Belediyeden açıkta kalanlar talepler dev&m etıııPktedir. 
ladıkları ahırda bir yer bulınağı . . . . . * Beled;ye yaz m~\'siminin yak 

- Baruı okuttuğun TeYTat!A Ce- Beledıyedc 9·~9 ı_.uı çesıle bırçok !aşmış olm9.Sı dolavısile belediye 
n_,_ı "Yra'-'-n h•r ı"sted'"ı· ... ye her diliiindüler. memurların açıkla ;;a!acakları ma " k .. d B k B- k k"· K 
.., n ""' • "' .~ Yusuf hemen bu han ahırında • . . -· - .. us u ar. ey oz, a ır oy, a-

k·t kadi ld " zılı d ğ 1 .1 lumduı. Belediye r~ısl•gı butun şu- dık.. K , 1 S k 1 d va ı r 0 u,.u ya e 1 mı. bir koş·· e temizledi \'e Meryem ilk oy, ar:.ı • arıyı;r aza ann a 
v '-- la h · ı belere bir tnmim ysparak münhal • 
~o ..... on nn epsı ya an mı1. oğlunu orada 0 gece dünyaya ge • püij açına\< noeı;eles!n; etüd ettir--
Sen .. "ht" K d h 1 yerlere kin'.~enin tay;n edilmeme· mektedı·r. ço ... ı ıyarsın.. ann a ı - tirdi. 
tıy' aroır. Çocu"unuz olmuyordu. sini bildi.=iştir. Zira bu yerlere * Alemd.·gı· ndJ mevcut metnlk 

" Bu .. Isa idi. Ne kendisine yar • eıa beledi kad d 
İkiniz de akimdiniz. Şimdi bir oğ- dım edecek bir kadın eli ne de yav ~~· ye rosun a açık bir sarayın bclediyf're tamirine ka 
l ld B d . C kalacak 018'' kiııueler tayin ° - rar verilmlşlir. S•ı·•v. ın nıe· .. ·ı·ı·nı"n 
cınuz o u. unu a sıze ebrail rU}'ll koyacak bir yatak bulwınıa· Iunacaklır. " < .-.. 

müı·delemış· ti. Ona inan=orsunuz fevkalade rı;ınası dd.ı) ısile bura-., <lığından onu kendı elbisesinden oo---
da benım çocuğuma neden inan • dan istifa edilecektir. 

mıyor•unuz. 

Cevap hem iskat edici, hem de 
ikna edici idL Zekeriyya başmı ö

nüne egdi "" düşünmeğe başladı. 
Kend.ı;i Meryemin Cebrail va 

sıtasile eebe kaldığını kabul et 

mişti. Fakat bunu mesçil ıçinde 
kilere nasıl kabul ettirecekti7 

- Sakın kırnse duymasın .. dedi. 
Ha:ber alacak olurlarsa sana da ba
n~ da inanmazlar. 

Zanllı Meryemin boynu kasır
gaya uğramı:ı körpe b.r fidan gibi 
büküldü. 

- Zaten, ded., beıı kımi görü -
yordum kı beni gören olsun .. An
cak nasıl doğuracağım ve doğur -
duk!An sonra ne olacağım ... 

Zeke_{yya; 

yırtarak yaptığı bir kundağa sar· MÜ N AKA LE 
dı ve hayvanların ot yediği yem-
Jıldecden birine yatırdı.. Ali Çetinkaya şehrimize 

gelecek 
4te hrıstiyan akidesine göre 

MeryE:m İsayı böyle doğurdu. Hris Yeni deniz teşki~atlo.nnın ka -
tıyanlar !sanın böyle ahırda nunları Meclisten ~ıl·tıktan sonra 
kimsenin yardımı olmadan, her Muhabere ,.~ Münakolc Vekıli A· 
turlü muavenetten uzak bir halde li Çetin Kayanın şehrimize gelece
doğuşunu isanm mi:tevşzi geçecek ği haber alınmıştır. 

Vekil Dcıılz Tic~reti Müdürlüğü 
hayatının bir işarnti olarak a kay-
kaydedcrler. ile Denizb.:ınk'ta tetkikler yapa -

cak ve memı.:rlarl.ı taııı~acaktır. 
İslAm dinine göre ise bu şekil 

--000---
merduddur. (Kur'an) a ıstinad e- GÜM R OK 
derek yazılmış olan d;;n tarihleri ı-------

Esnaf hastahanesine yeni 
bina 

Bu E.>naf cemiyetleri mi:şterek 
bürosu yen; bir hastane binası in
şa elme küzcı·c hukiııne:ten SO bin 
lira tt"berrü toplama müsaadesi aJ. 
mı~ ır 

Bu para esırnflardon aıdatların

dan gayrı ~'.ırak alınal'aktır. Es · 
na[ cemiye!l~·i de Hr mikdar para 
ilave ederek b'na:ıın .,,asına baş· 

lıyacaktır. 

Hazreti İ&anın mescıt içinde veya Sudan ve Hindiçinide küm sürdüğıinden bu memle.ket • 
mescide civar bir sahrada, kuru S _ b le•dcn gelecek çift tırnak'ı havvan 
bir ağaç dibinde dünyaya geldiği· ıgır Ve ası var !arla ,maddPl~rin~n yeni bir tebli-
ni kaydederler. Fransız Uincli ÇbL•ile tngili% ğe kadar Türkiyeye sokulmaması 

(Arkası var) Mısır Sfıdanında sığır vebası hü • dün alakadarlara bildirilmiştir. 

D1Jkuma nizamnamesi 
hazırlandı ıı bin liralık zararın menşeleri Edirnekapı mezarlıklarında 

ŞehrimizJ,• bul·ı•Jan İktısal Ve- tetkik edilwış \'e rapor ha1.ırlan • b• k d' b f d 
klıJetı küç0ik <'Snal müdürü Neca· mış olacaktır. 1 tr ÇQCU C8Se 1 U Un U 
tinin reısl!ğ nde diin el·~ Ticaret o- Bundan başka Denızbank 18.ğvo- Dün Edirnekapı mezarlıklarında 
dasında dokuma:•ların ·~tirakile 

1 
ı~ağı için kooperatife yeni bir şe- kAğıda sarılı 6 ayLk bir kız çocu • 

bir toplantı yopılr.oış!ır. Dokumala-1 kil veri!ec,•k ve tPşk':attan ayrılan ğu cesedi bulunmuştur. 

rın kat'i evJ~fını tı-sbit <'den ni • idare heyeti az3larımr. yerlerine Mezarlıkh oynamakta olan ço • 

zamııame tamamlrnmı§hı. Vekale

tin tasdikinden scnra derhal tat
bik <"dilecektir 

yenileri seç'1~ktir. cuklar otlar crasm ~~ bir paket 

Afyon kongresine gidecek 
murahhaslar 

Cnevrede toplan.•rak beynelmi

lel Afyon kongresinde hükimıeti· 

"Namazgah,, ın tayfaları 
bulunamadı 

görmüşler w; yaklaşarak merakla 

açmışlardır Paketten çocuk cese

di çıkınca hadise Otakrılar kara • 
Bir müdd~t evvel ortadan kay· koluna habor verilmiş ve çocuğun 

bolan ve •'>n•a Silını tah'llerine 
cesedi adliyeye getiriluek tabibi 

adlt Enver Karana m.ı~yene ~tti· 

rilmiştir. Adliye d0klcru ölüm se. 

batmış ·bir h:ılde bulunan Namaz· 
gB.h motöriiııde tttldkler yapan 

dalgıçlar rn'ltörün üç tayf•sına a-
mizi temsil edece~ rlan heyetimiz lam 1 bebinin tesbiti içın' rnrugun· cese • it hiçbir işa"et bu amış ardır. •--
dün sabah Ankaradan şehrimize Tayfaların cesetle•ine de rastlan- dini morga kkldırtm..ştır. 
gelmiştir. Heyet, Afyon Meb'usu mamıştır. ..., 

Hamza Osmaııın re.'sliğinde, İktı • 

sat Ve"1etl teşkilatlandırma mü

dürü Servet Berk'in ile Toprak 

Mahsülleri OfisindPn Süleyman -
dan mürekkoptır. 

Heyet azaları bu akşam Cenev • 
teye hareket edeceklerdir. 

Tutun ihracatımız 

Yine bir mayın görüldü 
Karadenizde Akçakcca limanı 

nın 15 mil kadar açığında arll'u.t 

şeklinde memesi görünen bir mayn 
görülınüştu:·. Mayn sularla Kef -

ken adasına doğru sürüklenmekte

dir. Vapur kaptıınlarına futiyatlı 
davranmaları bildirilmiştir. 

--~ooo---

MAARiF 

Yabancılarla evli Maarif 

Bu yıl tütün ihraratımız 40 mil

yon kiloyu bulm.ı5tur. Bunun, 15 
milyon kilosu Amerikaya, 6 w.lyon 

kilosu Alm~ı:yaya, 1 milyon 300 
bin kilosu Fnlonyaya, 300 bin kilo- memurf arl 

Hileli su satan bir sucu 
yakalandı 

Sırmakeş suyuna adi su kata· 

rak iyi su djye ~atmak suçile Yu· 

suf adında bir sucu } akalanmış ve 

adliyeye verilmişt"r. Yusuf dün 

Sultanahmet birin<"i sulh ceza malı 

kemesinde muhakeme edilmiş ve 
şahitlerin gctirilrresi iç-On muha • 

keme başka güne bıralr.:1mı~tır. 
---00--

Galatada ağır bir yaralı 
Mhmet n:iında biri Galatada 

Zarf sokağı'lda bir gtı el evde çalı· 

su Fransaya, 300 bin kilosu Maca • Memurin kanununu.n 4 üncü mad 
ristana, 50 bin kilosu Romanyaya, desinin .z. fıkrası m• cibince ec· 
700 bin kil,,su Kan.:ıılaya ve 300 ne'bilerle evli ola1'ların memur! • 

kadının şan Beyzad~ ad.ın.ıa bır 
bin kilosu da isveçe gönderilmiş · yete alınmam9ları ve memur iken. 

jiletle sol yanağını leP!ikeli suret· 
tir. Bundan başka Al manyaya il· ccnebil•rle evlenenlerin müstağfa 
hak edilmeden evve! Avusturya adddihnelerini emir bulunduğun. te kesmiştir. Hadiı:c kıskançlık yli· 

1.400.000 ve Çekoslovakya da 400 da'l Maarif Vekaleti bir tamlın ya- zünden vukııa gelmi, ve Mehm~ 
bin kilo tüt'in almışlardır. parak bu g\bllerin vaziyetleri tet· yakalanaral<. Galat& mlh ceza mah 

Bu tütüul~ı· 938 mah>ulünden - ki:lı: olwımn üzere iıhnlerinin Ve- kemesinde ~orguy• çekilmiş ve tev 
dir. kllete bildirilmeeinl istemi!Jtlr. kif olunmu•iuı. 
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!iŞARETLER p 1 
, - Ha;p;e terakki 0 on ya 

Napolyon un Seni • F.len adasın· I .. 
da ölümünii Pari · üç ay sonı11 ha· ı ş erdlı mazJl!ınde b n:a .ıztı • 
her almış. Bugün en çok bir saatle raplar çekmi.§ olan buyuk ve 

.... böyle bir haberi Parisle beraber bıçare Pc 'anya! 1 le yrniden Av • 

SAYPA J 

ve vru a 
Andre TARDIEU 

l·ra lya M aca r·ı stan ·ı ıe Yugoslavya hM ..... c •• e. ·m···ı ... y ;ıı .. 22ı1 ~:.~ü7~i:~:):i::ıt::!~~~ ~:,.~;!;: ~~:~~- g~~:ıü ı:~nlt~::~~: ~tı~ 
' ı ' ı diğer harikalar içinde bu en çok fak teki f etınıştir. .. fetmed ği b rçoıt şeyler old ·ıAskerl sadıyle Alman matbuatı se c bt• 

d k ti ı b' ımayısta toplanacak: göze batanı, fakat en basilidir. E· 1772 de, 1792 de ve 1795 de bu. krediler hususu d.ı korkunç ha - oldu. Geıe ayni zamanca, Danz g 

arasın a Uvve ı ır ı lektrik ve mohir insan hayatındaıyuk devletlerın bır pıLç ~· bı ~ar· sısliğimız oldu. 1933 de B. Daladye po;itekruk mektebı ısyar.. ve Pcı . 
ı Cenevre, 11 (A.A.) - Sov . ı bundan çok daha iistün inkılaplar çalanması.~a m~saade ettıklerı sı- ı tarafı"ldan kabul edl,.en ve İtı:lya lonya torraklannda Alman! rın 

• o 1 i ,·et bükôınıetinin arzusu iize. ı yaptL Çoğunda ve belki ht'psinde ralarda boyle bır talih ondan esı.- tarafında Fransavı k.ıçuk menfa· birçok ayaklanma hareketlen VU· 

Yakınlaşma tesisine Ça ışıyor ;;ne Milletler Cemiyeti kon. ı harplerin .önayak ol.duğuna ~!iphe germist r • • • latıerınden mahrum etmek l!! k - kua geldi. 
ı seyi içtimaını bir hafta kadar ı yoktur. Cıha~ Jl~rbıne kadar, ~a: 1 sadından başka bır şey olınıyan 
ı tehir etmek hususundaki kon- i valarda accmı hır ~·anıı kuş gıbı Çağd<Jilarımızın, haklı olarnk,d."rtJ ki ld \o z;ıman Alman elç!sı uç nokta 
ı b .. k'" aret ~,_. ,_ .. " k b h . t o er pa ı o u. 

' 
• süllasyon müsbet netice ,·er - uçan tayyareye ugun u ces ken""'ıne •uuyu ır e ell'.'!nıye ı İ t b . • 1 ' rdcdir kt Po - ı..:ıü'i'a eden hır nota " or a-N ı"d 112 .. '"tamın iŞ ı ı . . . b" 'k ·ı . h mi f kl . p 1 1 h ' d .. ş e u ~a • .ır tçı apo } e CUZ U - miş olduğundan, Milletler ve emnıyetını, uyu ı erı a .. e- 1 at ettı en o onya a ey L'l ~ soy j lonya 1933 le Rusya ile ve 1934 te ,ya çıkt Polonyarun Almany.ıya 

d ıı Cemiyeti genel sekreteri A. ıı yi vereıı o kanlı h~~p.oldıı. Guzel !emek moda olan şu Versay ".nua. !Almanya ıle bırer pakt lmz ·3d• wremiyreegi Dam.ıgı 1SL)'ilTC_u. ti"rakı"le manevralar yapıl l venol. daha bu a"··~dan Mos san'atlcrden her bırının harpler · hedesinin diriltliklerinden bırıdı.r 
ı ~ ı ğd ğ h kk d k" 'dd' ı d .;:;.:ıridor • içinden geçecek bir Al-• . kovanın bu husustaki resmi den do 0 " 8 ın a ı ı ıa, Daha doğrusu onu diriltentn Fran A manya ile Rusya arasın a 

Roma, 11 (A.A.l - Havas mu - retine büyük bir 'ıyası ehemmı • ı tal<>hini alakadar hükfunetle - i en kuvvetli delillere istiııad et • sa oldug··unu söyliyeceğim. muvazeneyi muhafaza etmek man oto yolu ıstıyordu; sonunda 

• 

B 1 b ı d k d al . d ' da Polonyanın antikomintern pak-habiri bildirıyor: yet atfetmektedir. .ıımn a . era • ı re tebliğ edecektir. Milletler mekt"'.1i~. ve ~mıd.an. ~olay~dır ki, 1919 İngilteresi, filhakika Po • Pilsu > i ı e ıy ı. 
Bugün İtalya Kralı, Yugoslav - ber şuraoı ~ayanı ka~ ıttır kı Bel- cemiyeti konseyinin 22 Ma • ı Mıısolını ılc Hıllerın ıkıde bır harp 

11 
d k na Alman ve Rus menfaatlerınin ta iştirakini istiyordu . 

. , . , . . . . . onyanın mezarın an çı ma.sı p 
1 

b d ı · · · ı . . . . . maru o a ıçın ço gı;yrc sar • 
Ya Kral naibi Mus,olini, Markovlç gradın antıo<ornın1eın paktına il • yısda toplanacağı ıı•m::d

1
e:.ı methiye;ı yapmalarına hak ver -ı . . lm k . . k t tadını tatmış olan ihtiyar mareşal o onya hayır! ceva ını \'er ı. 

ve Kont Ciano, Trieste Kruvazö - tibakı ıhtımallerı etrafında artık kat'i olarak tel&kki edılebılır. mek lazım gelıyor. . .. .. . . artık ne onu ne de ötekini istiyor- MuvaffaldyeUi bir milli müdafaa 
h. b' 1 d bul 1 kt d ı An k b"tü' b h i.k 1 . fettı. Buyuk Paderesewskının bu tik 

1 
B- k _ 

1 
ründe bahriye geçit ıesmini sey- ıç ır ma a unu mama a ır. .. .... •• ••- ca u n ıı ar a ar ın,an- . . , • d ıs raz yapı. ır aç tumen se -
:retmlşler ve bu arada görüşmele - * ...... !arın saadetine hizmet ıçın vücu- merhametsızlık karşısında a,dıgı- ~u maksatla herkesle mu he ferber etti. Ve Berlinde durmadan 
rinA devam eyleır.i•lerdir. Roma, 11 (AA.) - Dün öğleden de getirilmiş değil midir? Harbin ğımı gördüm. İngilizlerin bizim B k Lo dr 

~ • H l S deler imzalıyordu. 1 ec n aya gıtti. Sanıldığın ' görP İtalya, Maca- sonra Venedık sarayında Duçe ile ırva - ırp bin türlü fedaları içinde doğan bu hegemor.yam12 altına girmesin - D İ 
~ • • • aha 31 Martta Çemberlayn n-rlstanla Yugoslavya arasında bir Yugosla~ya Kral Naibi arasında • saadet illetleri yapılan fedakar · den endi{e ettikleri Polonyaya 

yaklaşma lehinde faaliyet sarfında yapılmış olan uzun ve dostane gö- JhtiJafı lıklara \:e çekilen ıztıraplarn değer, hakkı olan ~eylerin verilmesi için 
devam eylemektedir. Buna Yug06- rüşmenin tiç çeyrek saat devam et- mi? Başka bir sual: Acaba insan- Clemenceau ve bcnLloyd Georg'e 
lqvya da muhalif değildir. Fakat mi.ş olduğu tasrih edilmektedir. (Baş tarafl 1 ncidel lar huzur ve saadetleri için attık - karşı altı ay mücadele etmek mcc 

·Bıiyük demukras:ler• !n hatası 

yüızünden hadiseler 1m inkişafı 

güterenin Polonya tecavüze Uğra· 

dığı takdırde yardımına koşaca • 

ğın• ibeyan elmiş olduğu iç:n ko • 
Yugoslavya, bu yaklaşmanın, Ro - Bu mehafil, Slovak halkçılarınm )art bu adımlan harp gibi büy!ik buriyetind~ kaldık. 
ınanya. Macaristan münasebelle- 112 CÜZUfamın İŞfİrakife şefi ve Ayan meclısi rei•i Monsen- bir felakete baş vurmadan biraz 

süratle"l<lird ı . 

1936 da Almanyanın bitaraf nuşma kolay oldu. Bu"un ret cesi 

devamlı ve karşılıklı karakt rdc 
rinde bazı saliıh eseri vukua ge • yapılan manevra yör Korchets'in nikbinane sözle- geç, f:ıkat her halde-daha müsterih 
lirse daha ziyade müEsslr olacağı- rine işaret etmekted'rler. Muma - olarak temin edem02ler mi? 

il · - ekted' N r 1J (AA ) - Yugoslavya nı erı sµrm cr. . . _ apo ı, · · . İ 1 ileyhin hükl!met nPzd;nde mühim Bu suallere verilecek cevap hiç 
Diğer taraftan tahmin edildığı- ,Kral naibi Prens Paul ıle ta. ya .. . . .. .. bir tecrübeye lstinad etııılyecek • 

b ıh A t lu"un ;.,_ K alı n.cns de Piement, Tir - tıufuzu vardı... Kendısı, dun go • .
1 ne göre ı ası;a rnavu ıs .,, r ve n : . , . .. . . tir. Çünkü dünya bizim bı diğimlı 

gallnden sor;a meydana çıkan ba· yeste kruvazörüne bınmışlerdır. ruşmelere tekrar başlanılabılece- tarihtenberi, iki harp ara. ında bi-
zı kom§uluk mese!c'eri de müza - Kendileı·ini kruvozfue daha ev - ğini ve itil~fm her zaman müm· rincinin acılarını unutacak kadar 

kere edilmiştir. velce gelımiş olan Duçt:, karşıla - kün olduğunu, çfir.l<ü halihazırda vakit geçirmemi~lir. Son Cihan 
Fakat temin olundufııına göre, 1 mevzuu babsolan llıtila!larm e • harbi 13 milyon insaıu aramızdan b mıtır. 

yapılmakta olan g<:'rüşmeler,kd'.':- Bir müdMt ~onr~ 112 cüzütamın bemmiyetteı• iri b::lunduğunu söy almıştı n tarihin kaydettiği harp-
hangi bır siyasi anlaşmanın a ı ı· l 1 I · t' lerin en kanlıoı idl. Üzerinden he-le netıcelenmeyecektlr. iştirakile bahri marevra ar yapı - em~ ır. 

Diğer taraftan Hırvat milli he - nüz yirmi sene geçti ve hepimiz 
İtalyanlar, Prem Faulun ziya- mıştır. yetinin itidalk5rane k&ran bir yeni bir cihan harbini eli kulağın. 

Sırp - Hırvat it:lafının yolunu ka· da olarak kabul ediyoruz. 
pamaktadır. Telif hakkı kanunu hazırlanıyor IKDAMCI ---000---

hakkı kanunu projesı hazırlıyacak F C" h • 
Ankara, 1l (A.A.) - Turk n~ - ransa um urreı • 

riyaı hayatında kuvvetli bır ham • ıardu·. . ıın· haklar• • • • - lngı·lter e .Sovyet 
le v in""'af aratacağı muhakkak Bu proıelerde, mue ın .. . . 
b l e .,,,..,b .. Y. Tur" k N-riyat kon ve kitabın haysiyeti ıle muellıfın sının mesajı 

u unan ırıncı ..., • , . . k kadar ( Ba~ tarafı 1 ncidel 
· · k ı Maarif Vekilli- meı;lekı şerefının orunması muht0 meld.•r. Molotofun pazar grcsının arar arı • . . if d . k- un 1 f da ' 

• . •- fı d dikkatle ıncelen- ammenın ısl a esı ve anun (Baş tarafı incı say a J .. .. C ecl bul İngil 
guruz .... ra n an .1. . .1 .. eyyideleri . . , _ , gunu enevr e urunası -
ıneye ve tatbikat sal1asına konul - tatbik kabı ıyeti ı. e .. ~u n bıle, ınsanıarır. mu~o dcfo etmış ve tere Hariciye Nezaretine Sovyet 
inak üzere tc<lbırler alınmaya baş- de ehemmiyetle gozonunde bulu - uğrunda izcirap \'Pkmi~ olduğu Rusyada hakinı olan ·bazı endişe • 
lanm:ı.ştcr durulacaktır beynelmilel huku't kaidelerini ko- !eri izale etmek imkanını verecek-

Teli.f hakkı kanununun bugün - Tercüme hakkı. mahfuz k~lmak rumağa müsait bir blokta toplan -
1 il 1 k ona tir. Bu endişe rnah"ım olduğu üzere ku. "-ti'yo.rlanmw karşılamadığı iuretile beyne m. e. onvansıy mak, hür, sulhsever ve milletlerin 

"' ..., h k d d 1 ektır taarruza k•r<ı teşkil edilmekte o-d bu husustaki kon· ilti a ımız a ~unu ec · istiklali ile muahedelere riayetkar -~ anlaşıldığın an, A · l h kk d .. talea lan cepheye Sovyetlerbirliğinin de 
«re kararlannın hukuk fakültesin- yruklif~eı:e 'eb'l~· ın ~ .m~ A memleketlerin vaz:fcsi iktizasın • iştiraki için İngiltere tarafından 
de al•kadar profesörler ve doçent- ve te . erını ı .. ıı·mesıdıçk nlın- dandır. Frar..sa bıı manzumede 

" t k H k k F k ltesl e a yapılan tekliflerden doğmaktadır. ı .. kkil bir komisyon a· ara u u a u - kendisine dü•,en yeri istemektedir. 
erden muteşe .. . ,. d d · ada b ı ulmn•tur Figaro gazetesi de şöyle diyor; 
rafından ı·ncelenmesi İstanbul. un. ı- ı;ın an a rıc u un ...., · Fransa kavıdsız ve şartsız olarak 

B j h 1 dıkt SOn a a , Londradan haber alındığına gö-ve~itesi Rektörlu"gu"" r.e bildinlmış- u pro e azır an an r - b d tın kt d' 
•v Jakadar resmi dairelerle hususi. una yar ım e .' · ~ ır. re, eğer Sovyetler birliği İngiliz 

tiJ' kkü'II . d t tltik "tal Fransa bu vazıles·ne kara, de • tekliflerini kabııl edene İngiltere · ibe- teşe erın e e ve mu e-
Bu komlsyonlırr esbalbı muc 1'f asına arzedilecektir. nız ve hava ordufarivle, toprağının de Mo.kova ile mahdut genel kur-

ıile birlikte yeni ve tam birer te ı zengin1ığiyle, ahalisini zorla ol - may tema..•lnrma girişebilecektir. 

Çin - Japon 
harbi 

maktan ziyade se,·gi ile kendisine Hozivre gazetesJ de keza önü • 
bağlamağa mı;vaffak olduğu im • müz;ieki mill .. tler cemiyeti toplan
paratorluğu ile, alimlerinin, mu . tısında İngiltere, Fransa ve Rusya 
harrir sana\k!ırlarının fikri kıymet arasında kat'i bir anlaşma yapıla
lcriyle ve n:hayet bzanmağa mu- bileceğinın İngiliz Hariciye neza

Hitler 420 nutuk 
söyledi 

Berlin, 1! (A.A.) - Nasyonal 

Sosyalistlerin bi.bliografi enstitüsü 

tarafından ı: eşred:len bir bibliog • 

Hongkong, 11 (A.A.) - Çekiai vaffak olduğu dostluklarla tesis et- retin.de ümid edildiğim yazıyor. 

rafiye nazarJn Hltler, iktidar mev

ajansı bildiriyor: 
Tienstsln dı~ındaki altı Japon 

· "nü ta askeri deposu cumartesı gu -

t Zayiat 100.000 mamen yanm1" ır. kiine gelmı~ oldul!u tarih elan 30 

İkincıkanun 1933 tenberl 420 nu- yendir. 

tuk s<lylemlştır. Hakikati halde 

hibllografıM aoca.1' 415 ten bah -

sedilmekted•r. Fakat bu bibliog • 

* Loyan,g, 11 (A.A) _ Çekiai a -

jansı bıldiriyor. 

raf! ı Nisan 1929 tarihine kadar o-
' 

lan nutuklnrı lhtıva ediyor. Hal -

tiği mukadcleı atına ıtimat ederek, , Peuple şu mütaleada bulunuyor: 

d t '· t d' SovyetJror birliği olmadıkça kolevam e me,.: c ır » 

Lebrun, burada İngilız dostluğu- lektif emniyet olamaz ve yine Sov
yetler birliğinin yardımı olmaksı
zın bir mukavemet cephesl teşkl

Nazırfar konseyi toplandı line imkan yoktur. Esasen şunu da 

Faris, ıı (A.A.> _ Bu sabahkı ilave edelim ki bugün yapılmakta 

na işaret eyk?Tliş•ı. 

nazırlar lıtonst•yinc''en sonra neşre -

dilen tebliğde. Lebrunun parla -

olan müzakerelerin neticesinden 
biz kendi hesabımıza nikb!nız. 

---000---

Pencereden düştü 

D anzig içın, yukaı ı Silezya 
için, Lemberg için, şarki Ga

liçya ,;latüsü iç:.n, general Herle · 
rin Polonyalı tümenleri için, 191-9 

tedafüi taahhüdü için mücadele et
tik. 

Bizim elı.mizden çıkmış olan Po
lonyanın 28 Mılyon nüfusu (bu 
nüfus bugün 35 milyona çıkmış • 
tır); aşağı yukan 400.000 kilomet-

re murabbaı arazisi; mükemmel 
tabii servetleri, bir milyondan faz 
lası Alman olan 10 milyon yaban
cıya rağmen kendini Polonyalı his
seden mükemmel bir halkı var- .. 
dı. Mickiewicz oradan geçmişli. 

tiğl •koridor• u ve Danzıg husu-

Buna rağmen Polon.yanın t'c&re-

Fhenan mıntakasın. işgaline mu -

saade ~dildi ve İtalya ile bozuşul • 

du. 1937 de Yugoslavya k'1çi.ık an-

laşmadan ve Belçika Fransız - In-

güiz anl"'imasından aynldı. 1938 
de, Anşluş ve Çeko • .Slovakyanın 
parçalanması vukua geldi. 1939 da, 
Pra,gın , Brastislavanm, Memelin, 
Arnavutluğun ilhakı yapıldı. 

Bütün bu iııler karşısında İngü • 
tere ile Fraıısanın \•azıyeti ne olu
yordu? 1924 ve 1925 muahedeleriy
le Çeklere vadedilen müzaheretin, 
1938 Şubat \'e Temmuz nutukları
mız ve kararlarımızla, B. Çember
layn 21 Mart 1938 nulkiyle yapı -

ti denizden yapılıyor, yalnız Dan-ı p olonya. o z.ıman, tamamiyle 
· d d • ·1 f k t bUhass Ko Almanya tarafl'la temayill el-zıg en egı a a a r c -

1 tı. MilleLkr cemıyetindeki azalı -dor. sayesinde bizzat Polonya tara ' 
. . 1 ğını terkettı. Sovyetlerin be) hude 

fından yemden yaratılmış baş tı- t..._d. 1 .. ısı· 'hd f tt! y 1 . . . 1 t.ıu Jt erını ı a e . . anız 
caret merkezı hahne gelen Gdynı- İngiltere ile Fransanın •ahıp ol . 
a'dan yapılıY'Or. dukları sömürgeleri !stedL Bek'in 

P olonya bütün on dokuzuncu Berlin ve Romaya yaptığı ı.lyaret
asır boyunca, Fransa Jçin bir !erle 1934 Leh - Alman muahede

heyecan kaynağı olmuştu. ı sinl t.es'it eti. Bi.ıyük tezalı~rl" B. 
Cümhuriyelçiler her an Louis - de Rıbbentropıı \'(' genç Cıanoyu 

Philippe'i ve üçüncü Napoleon'u 

1 

kabul ettı. 
onun yüzünden harp ilB.nına mec· • • • 
bur etmek istiyorlardı. Clemen • Fakat bır gün geldi ki harıtalara 

ceau, 1919 da, Paderewski'nın ha- bakıldı. 

.rareUi sözlerinı an'anelerle beslen O gün, Polo~a f<rketti ln, Al • 
. . . . manya 1934 <lenbe~ı 100.000 kilo • 

mış bır hey:can!a dınliy~rdu . \metre murabbaı büyümüştür; I.it-
Daha yenı dogmuştu kı, Polon - Sl ky -L ti _. el vanya ve ova a eme e• ıTl en 

ya, Lenın kı!alarının üstüne sal - kendisini ku atmaktadır; 6 mllyo-
dırdığını gördü. Askerleri sayesin- nu Polonyada olan Ukraynalılar 
de, bilhassa .Mıllerand'ın kendisine üzerinde gözü vardır. 

yollamış okluğu Veygandın saye - Ayni zamanda sudetler zama
sinde muzaffer oldu .Ertesı sene nında olduğu gıbi, Polonya tıa,;. • 
bizimle bir ıttıfak muahecl<'si im • fından t.a,zyik edilen Alman halkı 

nın •erefini müdafaa etmek makzaladı ve bu mualıcde l925le bir 

karşılıklı yardım paktiyle tamam· 

landı. 

Diğer taraftr.n Polonya 1922 de 

Romanya ile ittifak akdetmi)tl. 
Belçika gibi Fransanın sistemine 

hır İngıliz • Polonya iltifak. oldu. 

Bu ittifak 1921 Fransız - Leh m.ıa

hedesine mü\'azidir. 

••• 
İngiltere her 

Po1on:·a hepsini 
ğildir. 

şeyi arze~tir. 

kabııJ etmiş de • 

M esela inanmadığı Sovyetlenn 
yardımını Teddetmişlir. Bir 

diğerine karşı komşularından bi -
riyle bırleşmeyi reddetmi~tir. Al-

manya ile hususi anlaşmalar mü-

zakere eımek hakkını ruhafaza 

pacaktır? 

Roma - Berlin mihvenrın gaze

telerı ·büyük demokrasiler• ir. \ a

dedip sözlerini tutmadıklarını tek 

ra:rlamaktadırlar. Çinın, Hnbc İS· 

tanın Çeko - Slovakyamn e k.zıl 
İspanyanın akıbetini hatırlatmak
tadırlar. 

Kısacası, Avrupanın ~ehresı de

ğışmııştır Dün olduğu gıbi yarın 

da kimin daha iyi dayanacağ nı 
bilmek mevzuu bahistir. Sulbü 
muhafaza ıçin harp patladığı tak· 
dtrde kazanılacağını ispat etmek 
Jiıznn<lır. 

Andre Tardieıı 
Gringoire 

•• • 
buki H!Uer, bundan sonra birçok 

nıühim nutuklar ~öykmiştir. Bil -

hassa Memel'dcki nutku, 28 Nisan

da Relchtag'da s~ylemiı olduğu 

nutuk, l Mayıs nutku. 

Ta-Oçing demıryolu boyunca 
mukabil taarruza geçen Çin kuv • 
vetleri 4 saat muharebeden sonra 

Şansi hududun& yakin Hsuling 

şehrini geri almağa muvaffak ol -
muşlardır. 

mentoda ok•macal· mesajı hakkın
da malum~! verdi{! ve Daladyenin 
bugün öğlC'Jcn sonra iki mecliste 
okuyacağı beyanat n ittifakla tas
vib edildi~i bildirilmektedir. 

---<><>-

Dün akşam saat 19 raddelerin - dahildi. Avrupa o zaman Fransa -
de, Sultanmalımut 'Türbesi civa- nın kendisini sıirüklemesini bek -
rında Mahmudiye C'tel'nde misafir ~iyordu. 
bulunan bi~ doktor, otelin üçüncü 

K USURA BAKMAY I N 1 

Eskiden, ıoıcnbı.lmı, du11iiaiia ün ıey/ Odalar.ı aineoı köpek kok11.su.· 
salm~ sokak köpeHeri vardı. Bu na, kllpek ,,,t'Taklılan u:1ıammül e
köpek!er, s"kaklarda, ba§ıbof do- debm,.ıer; gelgelelim, bu ,..,,ık 

laş11uılarına ra~ııen, malıalle, so- 1'enk, boy boy. çP7it t~rtt -en gu· 
kak ve ev köpekled idi. Her eı·. bi,. zell bile bMıc't' sakil!- htmlr!erin, 

köpeği ve hattd biti aç köpeği bes- vakitli r·akitslz ~·!amaları, ilriL
lerdi. Mahalle kö;ıekleri, nnırlarr- meleri en ıakfn 1"nlrll i anlan 

m 4§_amazlaı1dı. Yok.sa, müthi~ bir çileden çıka'7!14ğa h,jı gehyor! 

lngiliz fıf oları Erkanıharbi
yesırıin toplantısı 

Londra, 11 tA.A.) - Daıly Te -
k-graph gazetesinın deniz mıdıar-

* Çiang, 11 (A.A ) - Çekisi ajan· 
sı bildinyor: 
Hupelı vilAyetınin merkezı.ndeki 

Çin kuvvetleri Han·ke İşing yolu 

üzerindeki Topaovang, Loçanssu 

ve Szekangshih mevkilerini işgal 

etm~Ierdir. Japonlar doğu istika-
l'lrı yazıyor .. . metinde çekilmektedirler. Çin kı-
Süveyş kanalının ote tarafında- taatı Han nhrini geçmiş ve do • 

kı bütün ingıliz filolarının genel · ğuya doğru süratle ilrlemektedir. 
kurmay heyc•tkrilc hava müdafaa __ __ _ _ 

topçu Eubayları yak.nda Singapur· de alınacak müdafaa tedibirleri gö

da bır konferans aktedecek'er - ni~ülecektir. 

dır Bu konf ıansa Avustralya ve Daha şimdiden bır harp takdı· 
\'c Zclanda donanma kuman • rinde Pasifik denizine gidecek 
d rının da ıştirak etmesi pek zırhlılar tayin edilmiştir. Şarktaki 
ınuıı emeldir. Bu toplantıda Uz.ık- Fransız filoları tek bir donanma 
lll"l<t~ herhang. bır harp takd,rin· halinde tevhit olunacaktır. 

POLONYA 
SOVYETLER 

kat pencere~inden düşerek ağır su F ransa bir hari~.i tiiyasete sa: 
rette yaralanmıştır. Pencereden hip oldu·ğu• mudde~e, yanı 
düşen, Bal•kesir :.ıtma mücadele 1932 d~ . Herrıot ya kadar,_ Polon -
doktorlarındın Yahya Kemaldir. ya, degışmez surette bıze sadık 

(Bn-. ıaraf• l ncidel Yah K ı. ğ 1 1 k kaldı. Cenevrede Polonyanın a.ı., -. ya eme a ır yara ı o ara ., . 
·· kereler lıtı m~ele Ce h h ~ · k ld ıl bakanı B. Zelskı den daha emın 

dalaşma ba§.ardı. Hayı·aıılnr•n kal;oiuti yok. Beıı, 

•iındiki muı.ı • ~0 • rra pasa a,.arf'sıne a ır • 
• f b 1 ki d dost tanmıadım. Bizzat biz ken • n in halline ınatu u unma a ır. mıştır. 

Me§nıtiy"t ilan p.:iifirı<e, şokak 1,.ı: -~ · 
1 

• d b 
1 j • ,_. sayg ız .,,ı, ,.,,.,tp.t?>tıı e u uyo-

köpekler dniıı nıeden bır •e,.ır ıçın . . . . . . . 

dimizi terkettiktroı sonradır kl o 
t bl · v Doktorun, pencereden n<' suret-ResmJ e IQ da bizi terketrneye ba !adı. le düştüğü tahkik edilmektedir. 

Varşova, 11 (A.A.). -. D.iin aşa-

ğıdaki tebliğ neşredılmıştır: 
k · l•-Memur aranıyorSovyet Rusya Hariciye omıser 

muavıw Po.emkin, Biikreşten P·y..,,ayı tan,r emniyetli 
Moskov&ya dönerken gayri reı.mi pliisyelerl' •lıtıyaç var Orda-
olarak Varşo,·aya ıığraını§ ve ayın lıkla çalı~acaklard.r Tercü • 

ıo unda Hariciye Nazırı lkck ta- meı hal. kefıl ve•ebilecckleri 

rafından kabul edilmi~tir. zatler, bı.l•r fo•oğıafl !sta'l-
Ayui giın öjil<·den sonra Potem- bul 743 pvs~a utu u adres ni' 

kin, Jlfos~ ornyn duı;ru yola çık • ;, azılmns ı . 
mışt ır. l Li.ı:i::::ı:==::c:a:iôil:ı;ı:::.;;aı;ı;m::aı•lll 

••• . . . t k"I ettiği•e mm. Hıçbır kımsezıc, kendı zetk· çırkın. bır -:ııan2'ara e~ ı ı • • • . 

Fransa mevcut olmayınca, Po - pek lıaklı olarak- Joaıor ı·erildi ve len, keyıflerı i ııı. lıoi~alarını ra-
lonya"·n vaz'iyeti müskülleşiyor- İstaııbıılun kÖ'Jl"klcrl Huyırsmıda- hatsı;:. etme!,; hakkı c~:lnıcmıştır. 

1 du. ya sürgün edildı • B.ı yazımı ho§ g-:i"'ııyen. belki 
1 Bır yanda Rus kutles.; öte yan- · istanbul, J:opek deı·ı!ıııden kı.r • de hiddetle kıırttht•an ı·ııtandıı§lar 
1 da Alman terd:di: Sıkı davranmak tuldıı mu? Hayırı Kopekler, ıo - ı owaktır. Ktı>'Urumu, bent 3CVfi li 
15.zımd.. 1932 Haziranındanbc:ri, kaklordan kvı:ulunrn ev!eTe, ve kopek'mnin lıı,.fomnlorile roJıa • 
Pe>IC'nya FraTlSayd güvenmekten apartımanla a ktı>'Ulı!u!ar tımdan tedirgin eıti1<1M"ine bağ!{· 
vaz geçti \'e Jırden geldiği kadar Ed~ ney c. fakat apartın.an - lasınlar. 

yoiunu arom,y.ı ko)·ıılıl.ı j lardc. kope" l>cslt!nm si. -luk8 ta·ı 
Bu dewed<, Polonyanın bıu uf l rnf1 rla ror .ır be h'- iğrenç bir Mahmut Yesari 
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SATFA t lıtDA.M 

1 Piyankoda kazanan numaralar 
1 

O tö41 2038 28489 39689 2'870 

ALTIN AVCISI 
-8- Çeviren: M. Y. 

G a>.ah:ı ka"-ar badıselerinı Karınız, bir za'fı dimağı geçirdi. 
ece, s · · bebln" bilmiyoruz. 

k 'lde c~ı·wan etmi~ olduğunu, Hastalığının se ı ne şe ı • ç, · ı k nlık rse bel 
kendi kendime düşündüm. Şöyle Bu maraz1 unut. a geçe ' 
lahmin ettim: Ben, Venezüelladan k!, 'bize anlatabıllr. Fakat. hafıza
hareket edin~e. l<J<'<ançlığa kapı- sını, hiç toplayamaması ihtimali 

L · • h tal·· na aldırmıya- de vıudır. Yalnız, bu maraz1 unı.ıt-lan ouıs., as .gı hh . ·· inde 
k b. t tlamış arkam kanlığın, onun Sl! ati uzer ra • ır ayy!lreye d , • -'-

p · '-ı· Otelin adresini hıçblr marazi yok!ur. Buna, """""' sıra arıse ge•m ~· . . . 
bıldiği içi:ı, gelirgelmez anahtar - olabilırsın!z. 
Jarı istemış, ~daya gırmi§. Hiçbir şey öğrenemiyecek miy-

40,00 37256 1807 200;3 

Ura kazanan 100 Lira kazananlar 

19603 
15,000 

Lira kazanan 

3917 
2,000 

Lira kazananlar 

23654 

32919 23493 
30420 749\1 
3~ 30141 
39685 244• 
10589 2339:! 

26760 211M 115555 
32548 22949 22696 
27868 380115 24210 
89G9 14697 23061 

50 Lira kazananlar 
35301 8851 204'>0 16502 ?54 

977 38663 10161 12750 34351 
30828 12872 36G8 37211 903ll 

Bırkaç dakıka sonrıt , Charlotte diın? Boğulayordıım. Loulse, ba-
gelmlş ve Lo•ıise kapıyı açmış. İki na, sonsuz bir se,•gl ilf' dolu, ~a- 1,000 
kadın arasıııda ne geçmiş? Char •

1 

sum nazlarla bakıyordu; ellen -

12026 17621 33027 77 27246 
18427 10621 13010 28367 37925 

2031 31423 27760 31871 33640 
Sonu sıfır, üç ('l, 3) ile bitenler 

amorti alacaklardı•. 

lotte, evli olduğumu. öğrenince, mi avuçlan içine alarak: Lira kazananlar BUyUk ikramiye 
buhrana bpılmış ve kendisini bal - Sevgilim, de'!!. Beni aramıya 8211 265 79 Hlçbır keşide yok ki Nimet ah· 
kondan aşali.ıya atmış olacak. geldiğin için neka:iar bahtiyarlık OO l" k I lanın sattıiJ. biletlere piyango isa· 

Louise b!itün rece uyudu. Sa- duyduğumu bilmeL~in. Beni, biraz 5 ıra azanan ar d B ğ 
bah nöb~tler içinde uy&ndı ve be- seviprsun llemel<? Bundan sonra, 1070:1 3364) 233q2 19200 14957 bet etmesin. Bu sefe

9
r
603

e 0 az 
1
-

, · 1 · ·· · • · kesende oturan ve 1 numara ı nı tanımadı. Hasta halınde.' yo cu- senden .. hıç şuphelenmıyec-:_gım. 150 Lira kazananlar biletin sahibi Bayan ~ıuzallere 
luğa çıkmanın ceza~ını çekıyordu. Bana, boyJ..c baktıl:!ına teşekkur e- ı . . 

Onun gel'şi ile kaza arasında bir derim. Senin tifoya yakalandığın 14203 983 31013 33853 12570 40.000 !ıra vermıştır. 
münaseb~t ar:ınılarağı, düşünüle - zamanı hatırladıJrr:a Eminim. , ırtı_._,._,._,.._., ... ._,._,._,._,._,._,._.,.._., ... ._,._,._,._, 
ceği vehm'ü, onu, otelde yatır - Elimi, çilkük ve morarmış yana- r;:- MAKIYAJ SIRRI HALLOLUNDU 
maktan korkuyor.~um. Bin müş - ğının üzerine koydJ. 

külatla onu giyd.L-dim, ve koltu~~ Tifoya yakalanc!ığım zaman! O - s 
1 
z o E ~ B u N u N 

na girerek s1kağa çıkardım. Ölu nu bütün bütün "Unutmuştum. 
halinde idL Taksiye binerken, ken Kamp, beni bir vebalı gibi tecrit 

dini kaybetti. Bir an •. kafamdan etmişti. Beni, fedakôrlık ederek K A o A R G U Z E L 
caniyane bir fikir geçtı: Ondan, Louis kurtaırmştı. 

büsbütün kı;rtulrrorııın tam zama- Madende altın eradığım zaman G o R o N E B'IL'IRSINIZ'" 
nıydı. . ldı beni besliyeıı ve ba'la yardım eden ı ı ı 
İnsan tar~fım galepe ça ve 0 olmamış mıyıd? Yanımda toprağı ~ 

bu cinayetten beni m~nett!. Loui- k d ? 
.... d.. azmamış n!ly ı. 

se'i, bir sağlık yurJuna gotur um. 
O d b . . de geldi"iın!Zİ O, valdlerinl tutmuştu; hem de 

ra a, ızıtr, nere-, P ıs •
1
. 1 ki o la 

bilmedikleri için, müziç suallerle bol bol ve ." ıcenap ı a... nun 

t 1 d . Doktor bir pazarlıgımız rm vardı? Evet! bızi rahatsız e me• er ır. , 
· ı ,_ ·. buhran ge- G<>nçlikten, güzellikten ve aşktan muayene ettı ve ac ~ıı 

· iş oldu "ı.:nu sövledi. Kalbi, hisse bek!iyen ve f'lkat etrafında çırm ô • • ... 
zayıf atıyo~du ve tnnslyon'u art - yalnı~ sefa:ct, cına~et ve ezıcı. ~ 
mı tı. Bununla beraber yakın bir ler gören bır kadL'l~an ne bekliye-

ş bilird' • tehlike yoktu. on· 
Bir sabah ııaı.etesi, meş'um ha - Gözlerim birde.,tire açıldı. 

vadisi, uzun uzadıya yazıyordu. Kamp satıcm Lu:ılse, fakir bir 
Charlotte'un cesedi, hüviyeti tes - adamla evlenmek istemiyen dil · 
bit edilerek t>vine gt'türülmüştü. ber, sevimli Char!ctte'dan daha 

Genç kız, .ı.htap1arını ziyaret ni- cesareteli çıktı İflas etseydiın bile 
yetile saat on dörtte evinden çık- Louise'in beni terl<Ptmiyeceğine i

mış. Bu oU!lde. ne işi vardı? O - nandım. Ch•rlott~'la bulunduğu -
nun, otele girdiğin! gören olma -

muz zaman, o.~kın, an~ak servetle 
mııı. Charlette'un altıncı kat salo- husule geleceğini zannediyorduk. 
n1;na girdt~" zanr~'11iyordu. Gü -
nün o saatiı:dP., orada kimseler yok 
tu. !.caba l'1tihar miydi? Buna, 

Ben. iki k.ıdını alçakça aldattı -
ğırnı, ıztıraplı bir hicapla anla -

kat'!yetle hüküm vermek te ka· dım. Louise"., vefakarlık vadetti -
bil değildi. Bütün tohminler, onun ğ!me göre Charlotte'tan vazgeç · 

biraz hava ~lmak :çin balkona çı- meliydim. Yahut Lo,1Jse'in teklifi
kıp parmokl:ğ3 dayanmış bakar • 
ken gözleri kararıp düştüğünde 

toplanıyordu 

* Bu tahm;nler, cnun aziz hatıra
sı için, elbette iyiydi. Fakat ben, 
hakikati öğrenebiımek için, ken -
dimi yiyord!lr.ı. Fil.kat, ne çare! 

Bir gün. Louise'in ~klı başına 

gelece'k ve ;-.nna, hakikati söyliye
cektL 

Onu, sağlık yurduna yatırdıktan 
sonra, ben dP ote'i değiştirmi§tim. 
Louise'i sık Jtk yoklıyordum. Çö -
1:ük yüzüne ve. çııkura batık hum
ma ateşi ile y~na'l gôz!E:rine ba -
karken, onu, boğmak istiyordum. 

Ben Charlotte'u nasıl çılgınca 

l'eviyorsam, o da, beni öyle çılgınca 
gınca seviyo:·du. O. beni, çirkin bir 
pazarlıkla 3.'.ltın a ~ml!;tı O, benim, 
sevgilimi b.•r,den calmıştı. Eğer, 

biraz kendis' ne gP!se ona, fazla 
ıztırap vern•~k içi.ıı. gbzlerirtin ö -
nünde intıh~r edec">ktim. 

Biraz aklı başwa geldiği zaman, 
kendisini Hayıp Pq•ise getirdiğim 
için, tekrar k~ekkür etti. Kahkaha 
ile gülmek i~tiyordn. Bu, iğrenç ve 
gülünçtü. s~brım tiıkenerek. ona, 
sua!Jer soruyordum. Verdiği ce -
vaplar, biribirini tutmıyordu. Ha -
kikaten mi bilmiyor, hatırlamıyor
du? 

Uzun uz;,ır. düşündükten sonra: 
- Hayır! dedi. B'r şey, hiçbir 

şey hatırlamıyorum. Sen, gittiğin 

gün, kalbil?' kcpanlır gibi bir acı, 
seninle berat•er buJurtmak için, çıl 
gın bir arzu d:ıyd .. m. Bundan öte· 
sini bilmiynı-um. 

Doktorun fikrini ~ordum. Kan -
mırı sihhati t.ckk•ncia endişe etti -
ğimı sanara< ben : tPm;r_ etti: 

ni kabul etnıiyerel: &Hından fera • 

gat etmeliyJ'nı . B5vlece biraz al -
tın, azacık aşk ve çok ta kan kaza
nırdım. 

* Louise ile ben, Guyanda ikamet 
ediyoruz. Yeni bcr köy meydana 

getirdik. Madenci:erP, serbest ka
lan kürek mahkümlarına, bütün 

sefil ve feliiketzet!P1ere daha insa· 

ni bir hayat teminine çalışıyoruz. 
Servetimizin bütün gayesi budur. 

Bazan Chcrlotte'u düşündüğüm 

zaman, anlatamıyacağım kadar a
cı, ateşli ızhraplar h:ssediyorum. 

Ooh, ne olurdu, o zamanlar hakild 

sevginin ne )!duğunu bilseydim! 

Aşktan, knndan ve altından en 
hakiki olanı aşk imi§! 

BİTTİ 

İzmirde tütün rekoltesi 
İzmir, (HJsusi> - Geçen sen~ 

tütün satışından faydalanarnıyan 

müstahsildc:ı bir k•smı. bu sene 
tütün ekmekten vazgeçmişlerdir. 

Bu itibarla 939 rekolteı;inin düşük 
oJaeağı an1.a~ılrrtakhd:r. İzmirdeki 
bir Amerikd:ı firnıası, tetkikat yap 
tırmış ve p•ıntakamt?.da ancak 24 
milyon kil'l ;stihsa!M ;1apilabilece
ği neticesine varmıştır. Maarnafi., 
rekoltenin d~ha fazla olması da 
muhtemeldir. 

Samsun - Ordu yolu 

• 

• 

-
MYRNA LOY M. G. M. Y 1 LDIZI 

~IAX FACTOR Renk ahengindeki makyajın Holivutta 
10 yıldız ırra,ında 9 u tarafından kullandığı ancak. M~ 
FACTOR Holivut müessesesinin ilan edebileceği bir bakıkattır. 

Siz de güzelliğinizi bu yeni ve mücerrep usul ile bu

günden itibaren tecrübe ediniz. 

Türkiye, hususile İstanbul halkının son derece rağbetini 
kazanmış olan ve resmini yııkarıda gördüğünüz MYRNA LOY, 
güzelliğini muhafaza etmek için yalnız l\IAX FACTOR'un du
dak ruju, pudra, allık ve diğer makyaj müstahzaratını kullan
maktadır. 

Holivnt yıldızları gibi, ve rengınızın ahengine uydurul -
1 muş MECCANİ bir makyaj yapılmı:nız için sureti halisanede 

sizi davet ederiz. 

l\IAX FACTOR müessesesi resmi makyaj fenni muallime· 
sinin bu MECCANİ makyajları yapmak için hazır bulunacağı 
mahaller ile saatler aşağıda bildirilmekte olduğundan, bu ma· 
hallerden istenildiği yer için evvelden bir randevu almak Ü· 

zıındır. Mayıs 15 Pazartesi ve 16 Salı ,günleri saat 10 · 13 ve 
15 • 19 a kadar Beyoğlu İstiklal caddesinde Ağacam.isi karşı
sında ·SARAY• ıtriyat mağazasında ve Mayıs 17, 18 ve 19 un· 
cu Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10 · 13 ve 15 · 19 
Yorgi Vayatis, Gifzellik Enstitüsü (Eski Mıınel) salonların · 
da, Beyoğlu İstiklal caddesi No. 120 - 1. 

Bizzat makyaja gitmeye vaktiniz yok ise, ilişik kuponda 
sorulan suallere renginize göre boş yuvarlak yerleri işaret ede· 
rek H. V. İstok ll•lefleri Galata posta kutusu No. 1272 adre • 
sine gönderiniz. 

Şahsi makyajınıza ait tafailitı •Renklerin ahengi• ve MAX'. 
FACTOR tarafından telif edilmiş olan •Yeni Maky!lj san'ati• 
isimli 48 sahifelik bir risaleyi MECCANltN alacak>ınız. 

isim : ---

Adrea: --

ÇEHRE RENGi GÖZ RENGi SAÇ RENGi-

Çok açık . . o Mavı .. ...• o SARI 

Açık . . .... .o Boz (Gri) .•. o Açık O Koyu O 

Süt beyaz . . . o Yeşıl .. . . o KESTANE 
Orta (naturel) . o E a ...... o Açık O Koyu O 
Kırmızı . . o Ke1t•ne .... . o SIY~H 
Soluk . . . o Sıyah ... ." . o Açık O Koyu O 
ç.m .. . . . o 

KiRPiK KIZIL 
Mat ..... . o Açık.O KoynO 
CiLT Kuru •. o Açık . o 

Saçlar kır ise O 
Koyu . o 

Yaıtlı . . . . . o evvel'<i rengı de 

Tabii . . . . . o YA~ yukarıya yazınız 

1 

12 - Mayıs 1939 

ANNIBELLI IMERIKADA 
Fransız yıldızı Tyron Powerle 
ilk filmini çevirirken sevişmişti 

(Dürıkii. sayıdan devam) 
c- Bana artık ne filmden ,ne 

kontrattan, n~ de senaryolardan 
bahsetmeyir.iz, diycrdu. Mes'udum 
ve böyle k.ı.lmak istiyorum.• 

G<>nç kadın iyi oldu. Yeni bir 
kuvvet kazanmıştı ve san'at onu 
çekiyordu. 

Annabella için ikınci bir çıkı~ 

yükseliş başladı. Genç kadının İn
giltereye gitmsi kıı:-arlaştı. İşte bu 
ilk yürüyüştür Onu birçok seya -
hatler, nihqyet Holivut takip etti. 
Bu seyahat:er kocas:ndan bu sık 
sık ayrılışla·dır ki iki mes'ut insa
nın saadetini yedi, yuttu. Hattl 
genç kadın her basamak çıkışında 
kocasından biraz daha uzaklaşı -
yordu. Eğer dediği gibi bir zaman· 
!ar hülyasını kur0.uğu biiyük bir 
bahçeside çevrili " küçük evinde 
kalsaydı belki bütün bvnl&r olmı
yacaktı. 

Jean Murat ilk ;cyah:üinde Ber
line kadar ona ref•kat etti. Ondan 
sonra Ann3bella 1ngil~creye git • 
meyi kabul dti. 
Artık FraDJada kü'i;k €Vin ka -

pısı kapalıyd•. Büyck bhhçede ga
rip bir hüz}:ı vardı Dökülen yap· 
raklar eşikl~ri dolduryordu 

Annabella İngiltcı-Pye bir yıldız 

Annabella Ameriltayo 

hareket eltili sırada 

te,yicileri ara11nda ya

nındaki Jean Murattır 

Annabella Tyron roverle 
•et1iıtifi Süveyı filminde .• 

gibi değil t.• talere gibi girdi. İn· yetlerin, istikbal için hazırlanan nörlerine biraz fa~la iltüat etmek 
gilizceye çalıştı. Bunanla beraber parlak projdcrin. n•hayet dolgun belki itiyat cdind'l\i tır şeydi, fe
İngilteredeki stüdyolara girme - yüksek kontratları'l ve bütün bun- na bir huydu. Amma Annabella i
den cKırm~:ı 'El~ ise., cSüvari• !arın içinde ycpyPııi bir alemde' le aralarında o!an ~PY öbürlerin -
filmleri ile kcnd·ne oldukça bü- yabancı simılar arasında geçen den çok b:ış!--a çok derın bir alA -
yük bir sükse yapmış bulunuyor- bir hayatın geçişi hafızadan sil · ka idi. Bu l:>ir saman alevi değildi. 

mesi ve uzakta kal'llış bir kocaya, Genç adam Annahella'nın nihayet du. 
Fransaya ~vdeti'1de yine birkaç bir yuvaya karşı artık bir omuz serbest okiuğunu, Rio - de - Jane

film çevirdi. Bu küçük fP\"imli, in· silkmeğe bir liikayrl' ge.tirmesi pek rioya hare'<rt etrr,ek üzere bulun· 
ce yüz, zarif, cazip bir kadın ol - tabiidir Bütün bunlardan sonra da duğunu habPr ald·ğı 1aman derhal 
mak için ne 15.zımsa kenô.ınde top- insanın kar~ısına Tyron Po\ver gi- bütün kontratları, yı:ıni filmleri ve 

lıyan bu genç yıldız rle·lıal Ame - bir Amerikanın gözdesi, en meş- herkesin s5ylediğı Holivutun en 
rikanın dikkatini ~Lkmfkte gecik- hur yılıdız!arın kapışamadıkları güzel yıldızı ile NorMa Sharer'le 

, medi. Bir ay sonra Holivut tara • genç ve güzel meş!ıur bir adam çı- olan flörtiınü terk~derfk derhal 
fından teklif l a~şısında kaldı. Ve karsa... asıl sevdiği kadın l ıniıH\ki olmıya 
altı ay için Parisi terkcıierek A .

1 

Annabella Holivuta gidince ona gitti. Zira 0 d?. bu kadın için 0 • 

merikaya l.areket etti. Sonra bu en seçkin h:;lk tarafmdan e~ faz~ nun yaptığı şzkil.de htr şeyi terl<.et· 
altı ay bir serıe oldu. Bir sene ise 1 la tutulan p:ırtönürler . ver.ilmcsı miye hazırdı. 
şimdi bütün bir hayat olmu~ bu· kararlaştırılını~tı. İlk {ılmmı Ba· * 
1 Or ronez ve Uş:ğ1> n w;lliam Power 

• unuy . ·· 1 · b ] 
Annabella .A.mrrika toprağına ile çevirdi. Bugun ev enmış u. u~uyo_r -

ayak bastıkt:ııı sorıra çok şe~' de .1. Genç, güzel Fransız bu meşhur ı lar. Califorrıııdl d~, gızlı bı~ koşe
"i ti. Genç kadın ~~ ıaııoanda ora-; aktörü de oldukça sar~tı Fakat a-1 de bal aybrını geçırmektedırler. 
:: çok daha cazip ,.c zarif bir ka- • ralarında kL'çük bir flörtt.en b.aş.ka j· Bütün sinema aleM; bu yeni aşk 
dı Jdu Yalnız bn mu? Artık o

1
· bir şey olınad: Ar.nalı~lla nın ıkın- hikayesi ile şaşl'J•ı bır halde, her 

n ° · Jd ı k • "k' 1 h"dl büyük bir yıldız beynelmilel birici filini içııı e erkP.lr yı ız o .ara. \ yerde onlarJ ait "' aye er, a -
··hrette oln.ustu. Simdi ise her Tyron Powe;·'i seçl.ı'rr. Bu otekı ıseler anlatı'ı;> duru 1.uyor. 
~ FransadJki küç;\k evin kapı • J gibi olgun d:ğild!. (,'cı.k genç çok Bütün bunlardan s mra i~sa~ın 
sının artık biı" daı:a ~çılmamak ü· sevimli oldug:.ı s0y!cnıyordu. Her aklına det-h"l şu sualler gelıyor. 
zere kapan·hğmı go~teı iyordu. film çeviriş inde Por•0ncri genç ka· aklına derh~l şu 

_ Annabclla'nı'l ııa~ıl Fransaya dm yıldıza nıı;hakl--•k tutuluyordu. Annabella, :Ik sa?d~tıni yine bu 
gelip Jean Mur;ıt'tan ayrılarak Birlikte çev;rdikled filmden s~n~ bu sinema alemi :çınde kaybetme
avdet ettiğir:den uzun boylu evvel- rn Tyron öbürleri'le olduğu gıbı miş miydi? Onu yuvasından alıp 
ce ourada batısettl/l'miz için bun• Fransız yıldızına Ja tutuldu. Fa - götüren HoUvut değıl midir? 

kat bu sefer mesele ciddi görünü-
Böyle okkğuna ecre bcşanıp ay-

YQrdU. rilmaların bir dakika meselesi ol· 

!arı geçiyoruz -

* Annabelh.ı, geçen ~('ne Fransaya 
b il • ·~ d m Ty dug· u büyük sine'!"& merkezi aca· Şimdi Anna e a r.•n n.a a - avdetinde yeni film: çevirmeye ve 

. ron Power o'mada'l bir müddı!t ev boşanma m?selesı~i iıalletıniye gel ba bu yeni çifte nasıl bir iııti.kbal 
ve! Fransadan biı çocukluk arka- diği zaman hPyecınlı, yeni, ateşli hazırlıyor? 

daşına yazdığı m~ktuptan şu par: bir aşkla d~lu gö•!erınde daima -=============-
çaları berater okuyalım: bir başkasının hayali gızli bambaş-

• ... Amerikada hkbir dostum ol· ka bir Annabclla ıdL 
madığını bll'yorum. Sunja Henie Tyron P'lwer . ıvraııc Antoinet' 

1 beni kıskanıyoL Lordla Youııg te. filmini çevi.·m:'.k üzere yeni bir 
bend~n nefret cdi."cr. Norma Shea- kontrat imzaladığından Amerika
rer saadetimi çnlmı~·1 her an ha · 

1 
da kalmıya m~bcur olmuştu. Fa -

r7ı:~:;:~·;;~ .... ı 
tEK - • • : Kadın ve Deniz 

MELEK : Çifte Nikah 

zırdır. Fak.<! bunlarıııt'J.Jkb ... gia kat iki sevgi!ir.in ~limi bir muha,- SARAY 
zırdır. Fakat bütün hunkrın ne e- •bere ha!inıi~ o!dukları söylen>yc;ır- ÜMER 

1 hemmiyeti var? Tyrt•n '. se,•iyo • du. Bu arada •Mar:e Aııtoinefüıt :AKSİM 
rum. Yalnız onunh m~~·ut olabi- filmini çevirrliği sır~da genç aktö- ALEMDAR 
lirim. Onu!'b dürv3n•n öbür ucu· rün güzel p3rtönörii Norma Shea· MİLLİ 
na gideL\ôlirim ve nihayet onun i · rer're aşık clduğe ~öy lendi. Buna TAN 
çin hiçbir ınman Fraııs~ya avdet da pek şaşrnorr.:ılı. rünkü bu havai SAKARYA 
etmemiye hızırım.• a<lamm itiyadı, dPim~ böyle bera· HALE 
Mektubu:ı bu po:·~alerından da her film çevirdiği gi.izel yıldızlara 

genç kadının Tyron'a ııe ciddi bir aşık olmak eleği! miydi? LALE 
şekildr bağlandığırı a•ılıyoruz. Derhal H1Jivutt2 ve Fransada ALKAZAB 

İlk yll\·ao:ı>ı il1< 2şf:ın' ne çabuk dedikodular aldı, vürüdü. Herkes 
t !·~ .. l . d" AYSU unuttu. diye :el:sin:?o Fllkat bu ha· cAnnabella lir.il U c•U oy e IDl l • 

yatta· .. Bilhass2 arht!crin hayatı .. yordu!. Dcr1ck Tyrnn bu genç AKIN 
Onlar :laiır.J kocalarından ayrıl - Fransızı da öbiirleri gib; bir tarafa ı 

: Arsen Lüpenin 
dönüşü 

: Siyah gözler 
: Ordunun kızı 

: Büyük caz 

: Rasputin 
: S ü veyş Fedailerı 
: Kasırga 

: Kadınlar hapis 
hanesi 

: Kalpazanlar 
: Büyük caz 
: Uçan valsler 
: Asi generalin 

emri 
: Gaspa.ron 

aoıı 

- Karın•z!n, hafızasını tarnami ... 
le kaybett'ğini de. etmediğini de 
'<at'iyetle söylemek doğru olamaz. 

Ordu (Hu•.ısil - Ü'nye - Terme, 
Ünye • Fat•~ yolunun 105 bin lira
lık kısmı mü teahhıde ihale edil -
miştir Bu büyük kısmın inşasın · 
dan sonra S·msun • Ordu yolunun 
mühim bir kı~mı b.o stne içinde 
bitmiş olarJktır. 

Pl.AX F ACTOR e HOLL YWOOD --• 
mıva, laimı :·uv2larınd~n. uzak'\ att ı..o FERAH 
bultınmıya T.trbu~dmlar. Böyle .. ~.ayır, yanıh;orlardı. Genç ak .. ·İ AZAK 
clduğura ~'j :c de •·er ı muvaffakı· torun f!lır. çcv•rd•pı sırada parto- Yıldıa 

: Marseyyez 
: Kırık bayat 
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Arizonalı Zenci 
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DUnya orta s ı klet şamp iyonu Lewis 
lnoilferede, kör olmaktehlikesine maruz 

bulunduğu için bokstan menedildi ! 

J. H. Lewis 
Son gürulerde Avru,pa ve Ame

rika matbuatının spor sahifeleııi. 

dünya orta siklet bosk şampiyonu 
H. Lewisin İngilterede kör olaca
ğı endişesile boks yapmaktan me
nedilınesinin dedi lroduları içinde 
çalkanıyor. Zira bu karar üzerine 
boksör Londradan kalkıyor ve bir 
nevi karar ile Parise iltica ediyor. 

Hadisenin ehemmiyeti boksörün 
tam Len Harvey ile yapacağı ve 
büyük gürültülerle ilan edilen ma
çın arifesinde vukua gelmesidir. 

Karar şu suretle verilmiştir. 
Londra doktorlarından ikisi, bir -
~k diğer boksörler gibi Lewısin de 
devam ettiği takdirde kör olmak 
tehlikesine maruz olduğunu işaret 
etmişlerdir. 

Parise gelen maruf boksör etn
fını çeviren gazetecilere İngiliz 
b()ks federasyonunun lisansını e -
li:-ıden alarak binnetice boks yap
masına mani olacağını hiç tahmin 
et.nediği bir anda hadisenin başı
na ge1diğini söylemiş ve şunları 

ilave etmiştir: 
- Filvaki görüşümde gayet ha -

ııf bir bulanıklık var. Fakat dört 
buçuk senedenberi vardı ve ıbenim 
şimdiye kadar'boks yapm~ma ma
ni olmadı. Gene bu esnadadır ki 
şampiyonluk ünvanını kazandım. 

Kanunusanide Joe Luis ile karşı -

!aştığım zaman esaslı surette mu
ayene edilmiştim ve Nevyork ko -
misyonu boks yapmaklığıma müsa
ade etmiş ve lisansımı vermişti. O 
halde. Londrada ne oldu? ! 

Olan şu ki rki doktor muayene 
_etiiler ve kör olacağı kanaatine va
rınca fazla teferrüata girmeksizin 
sadece adamı boks yapmaktan me
nettiler. 

24 y~ında fevkalade bir vücu -
dü olan Lewis, bu Arizonalı zenci, 
bu vaziyeti tevekkülle kabul edi
yor: 

- Halbuki ben kör değilim, boks 
yapıyorum, gazete okuyorum, fa
ıkat bilmem niçin ringe çıkmağa 

bırakılmıyorum! 

Samsun yerli mallar . . 
sergısı 

Samsun (Husus1\ - Beşinci yer 
limallar s~rgisini'l hazırlığı bit • 
miş gibidir. Sergi 19 Mayısta açı
lacak ve 7 .Hazirana kadar devam 
edecektir. Gen'ş ·re zengin bir is
tihsal bölgesinin merkezi olan ve 
Karadeııiz;u işlek bir iskelesi bulu 
nan Sam<>un serg. günlerinde bü -
yük faaliyet ve kaynaşmıya sahne 
olacaktır. 

lerektenBk 

Allhazreti selimlıyan İran muhafız alayı -- ........ 
' 

Tilrlı: bayrajı Tah tandan aynlırlı:aı. 

Allhazretin ıeim .. inl beldiyen VaWıazreı ve brdetlerl 

uudutta kıt'aınızı ve heyetimizi bekltyeııı İran muhafız al&Tl bay. •rail 

-ıwııt ' ıoıı: ' • :rıJt ııı ~lllii!W; ~· fü :~ 
t 

İran süvarilerinin akrobasileri İran süvarileri geçit yerinde (Olfer resimler 1 mcı sayfaüJ 
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Cazım bey, •bu aşk ejderhasının çük kanadın sürgüsünü çekti. Pan- dı. Göğsünün uzun, sık kılları ka- ta vücudünden iğne ucu kadar kan dini, hem hasmını_ İkisi de yere 
kolları arasından anasını ayırmak- curun dörtte bir kısmı çılıdı. Cam ba sakalına karnımış, yaban ada- akmadığı idi. Herif hasmının e - devrildiler. 
la namusu aileyi kurtarmış olacak kalkıktı. Yavaşça başını soktu. mını <1ndırır tüylü, kalın, kaba !indeki silahın rbütün ateşlerini Döşekte sapsarı kesilmiş hanım
mrydı? Hayır .. fübarnamede ya - Tekmil vücudile süzüldü: İçeri bit vücut, suda yılan görmüş gibi kusmasına meydan vermeden ar-. efendi halecandan ölrqemek için 
zıldığı g"bi bu aıhlilk tefE)ssühünün- girdi. Yataktakiler ya pek meşgul banyo halile d~ıırı fırladı.. kasından lki kolunu birden çem - yel'paze gibi mendil sallıyarak ağ-
konaktan harice yapılan taaffün - veya deriıı uykuda idiler .. hiç" bir Bu manzara Cazımı bitirdi. San- reyiverdi. Cazımın elinden rövoL-
lerini ancak kan temizlerdi. Bu şey duymadılar.. lci yıldırım isabetile beyni yandı. ver sarktı. Adnan Şem'i Paşaza -
!eve kandan başh leke sabunu o- Günahı kebairin en müthişini Başı döndü. Gözleri karardı. Ö • denin silahı muattal kalınca şimdi 
lamazdı. Kimin kanı? Her halde saklıyan bu örtülü döşek gözleri nünden her şey silindi Yalnız di- ağzı açıldı: 

zına hava vermeğe uğraşırken 

gümbürtü akabinde oğlile ~ıkı -

nın yere düştüklerini gördü. A • 

koyun, kuzu, tavuk, hindi kanı de- önünde bir cehennem künbedi gibi' mağında, sabit ve hakim bir fikir - Kaba sakalına köpekler yes- caba ikisi !birden mi öldü? Hangi-
ğil... Kendi kanı.. anasının kanı... duruyordu. Cibinliği açıp Kara - J vardı. Zihninden o çıkmıyordu. O, tehliyesice mel"un sen annemin 
baıbasının kanı .. vekilharcın mur - gözün hamam oyunu cavlaklığın - odaya ateş ederek öldürmek için, koynunda ha?. 
dar kanı.. veyahut o anda konağı daki vekilharcı kulağından tuta - belindeki kamaları cani bi>r kalbe - Ne yapalım ... Ben Paşa baba-
1utuşturmalıydı. Kolera zamanın- rak kaıba sakalile validesinin agu- saplamak için girdiğini unutmu • nın ihmalini itmam ediyorum. A
da yangının yaptığı (dezenfeksi -·,şundan dışarıya aldıktan sonra o- yordu. Rövolverinin birini çekti, nanın imdadına yetişmesem ka -
Yon) gibi bu kirli ev ta kiremidin- ~a ~çüzlü fanusur. önü~d_ı ~ünya-j Siyah, ~ehirli, boğucu bir dumanın dıT,cağıi ya aşçının kolları arasına 

sinin ölümü kendi maşuka veya 

ana kafüine teselli kaobul etmez bir 
yara açmış olacaktı? 

Kadin, hizmetkarlarından birile 

irtikap ettiği cinayeti sevdasından 
do1ayı oğluna karşı pürhicap ve 

vurulan hangisi? Öyle bir gümle -
yiş, öyle bir devriliş iti yere yu
varlananJrar bile kendilerinin ölüp 
ölmediklerinden haberdar değil -
ler. Fakat gecenin sakit havası 

içindeki barutun iınbisatı konağın 
her tarafını öyle i.llletir ki kendini 

döşeğinden atmıyım insan kalmaz .. 

Silah hangi odadan patladı? Ha -
nede intihar mı var? Hırsız mı? 

Yoksa bir kaza mı oldu? Fakat 
hanımefendinin yatak odasına ya
kın odalarda yatanlar gümbürtü

nün oradan geldiğini teminen söy 
!erler. Konak h~lkının büyük kıs-

efendi döşekte yan bayım... İçe
ride o tarrakadan .sonra bu mezar 
sükutu devam ettikçe dışarıdaki -
!erin merakları bü9bütün büyür. 
Heyecanları artar. Yerde yatan • 
!ardan evvelA vekilharç davranır" 
arkasından Cazım bey .. Hanıme -

fendi bu kıyamı badelmevti garip 
bir memnuniyetle döşeğinden sey
reder. Elhamdüli.l.liıh ölen yok. "Fa

kat birinin sağ, ötekinin sol baca -
ğı.ndan kanlar akıyor. İkisi de saf

rası yana kaçmış duba gibi birer 

kalçaları üzerine çarpık duruyor

lar, ikisinin de çehreleri şiddetli 

den temeline kadar yansın kül ol- dakı hesapların en derınını sor - kesafetı ıçınde bunalmış, hır ce - düşecek, ;ıra Ayvazın. 

sun ... Bu ipek cibinliğln örttüğü mak, dehıjetine tahammül·olunabi hennem sahnesine, bir günah ale- Vekilharcın bu.pek küstahane 
Cinayetln günahkarları kavrulsun- Jir bir müvacehe değildı. Ya ne mine, bir hedef görmeden, bir isti ceva,bına karşı Cazım nasıl etti et-

mı oraya dolar. Kapıyı güm güm birer ağrı işmi'zazlarile buruşuk. .. 
uğrattığı feUket sebebile sevgi - Dışarıdan isti'rhaınlar gittikçe 
!isinden mahçup döşeğinde ağlı - vurarak sorarlar: 

- lar, kara kütük olsunlar.. yapmalıydı?· Rövolveri cibinliğe kamet tayin edemeden, namua:ıı - ti elinden sarkan rövolverin teti -
Açmak için pancuru sarstı.. Fa - doğru çevirip: Dan, dan, dan çek- yen bir boşluğa doğru bir irk' el ğini ç~kebildi. Kurşun tuhaf bir 

kat kanatlar kapalı (ispanyolet) meliydi .. Fakat o anda birdenbire boşalttı. Fakat kw-şı.ınların nereyi istikamet taktbile ikisini de ba -
gayet sağlamdı. Açamadı. En alt cibinliğın ipek kanatları hır sıtma- deldikleri belli olmadı. Muhakkak J caklarından yaraladı. Cazım bir 
Yaprağın arasından elini soktu. Kü- lının gömleği gibi titriyerek açıl - olan şey vekilharcın ölmedii:i, hat- 1 taşla iki av vurmuştu. Hem ken-

yor. Biribirinin · kanına susamış 

bu iki mütehevviri ayırmak için 
ortaya fırlamasın mı? Ah ne yüz 
ile? Galiba artık kan döküldü. O
lan oldu. Fakat can damarın.dan 

_ ffanımefeııdlmiz ne var? Ne 

oldu? Açınız kapıyı meraktan ö

lüyoruz ..• 
Kapıyı kim açacak? İki yaralı, 

yahut ölü yerde yatıyor. Hanım • 

perdesi yükselen bir ısrarla de -

vam ediyor: 
- Hanımefendimiz Paşa efendi

mizin başı için olsun açınız. 
(Arkası var) 

• 
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Poiret ç' fakat, sipariş Üzerine 
cinayet ihzar edilemezki ,, dedi 

ikdam G1zeteai Vazı lşlcrı lı1ii. -
dürlügiine· 

[İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet l\liidürlüğünden aldığımız 

1935 senc.ı Haz ruı:: •yı içınde dondu ve şışey. bana uzattı. mektuptur:] 
altı ny kalmak ij·~e İngı'lt-ey~ Mu"tehayyirdim, •i&ev. i aidım. / 

~~ " • • • 10/5 939 günlü sayın gazetenizin 
gittim. Btiti;n diygr :n&anlar gibi Okudum. ikinci sahife 4 üncti stitununda 
biz de cihan buhranı~ tesirler:n- cReninıt. - Saça t~bti rengini ve-. (Haklı Değil mi• Mektep kapatı!
dcn Azade kalamamıştık. Ben de rir. - Renini!, bir boya değildir. dı. Fakat hastalık 0 tııl\ten sonra.) 
Cenubi Amrlkadakı çiftliğimizi Beş renkte y~pılır: Gül, kesta~e, Başlığı a:ltındaki y.m okundu. 
karuna e?ra.let crlerok bazı şahsi Venedık sar ~ını, kestane ve sı - Galatasar<ıy Li,~esıni'I Ortaköy 

işlerimi .h~!!~tmelt üzere Avrupa - yah. . ilk kısmın:ia NisD.nın on beşinden 
ya ge!mıştl'lı . . - Poıret, saçla-.:-ızı boyuyor bugüne ka:l.;r (3> Kızamık vak'a-

İlk ziyaret ettild~rimden bınsi- musunuz? d'ye haykırdım. 
n!n de eski dostum Hı ucle Poirct - Nifıayet. anlad:nız. 
olduğunu söyleme.ıte }.acet yok - - Saçlarınızı İngılteredeki son 
tur. ikametim esnasında olduğundan 

Kendisi, •~n derece modern bir. daha siyah bulmamın sebebini tim 
UslQpta yepyeni ~lr evde möble dl anlıyorum. 
bir apartıro:n kiralamıştı. Kendi- - Evet öyle. 
ılne takılırıak mak•adile bu apar- Duçar olduğum hayretten kur -
hmanı tama.'Tlile 'ıeııdes! olan hat- tularak: 

sı görüldü. Bu ara.la oahi seyri ga
yet hafif olup ihtJUt göstermeyeıı 
ve ihbarı mecbur! ha:.talıklardan 

olmıyan Rub~ol (Knaroıkcık) de -
nilen hastalık h>şgöstermişti. Bu 
vak'alann her çı 'ctığı zamanda 
fevkalade bir tedbiT ilıtıyati olmak 
üzere mektep ve s:nıf:ı..rda ve hat
ta musabların evl0 rinde ıcap eden 

lan sebebi!E> kiralamış olduğundan - Bir daha gelı~imde sahte b:ı- tedabiri fenr.iye w 1, ırirat lazime 
dolayı muabaze ettim. yık taktığmm göreceğim galiba ... iiaedilııniştir. Mayıs :ı:ıtidalarında 

- Aksini iddia 0 tmiyorum, dos- Belki de şimiliden 'l'azırlığınız var- Rubeol valc'slıırı •zalı.ıAı kanaati 
tum ... diye !tirat E>tti, ve-: dır. hasıl olmuş iken Mayll'ın se.kizincl 

• Bu ten°•uru nahoş mu bulu- Poıret, s-Jratını a-tı. Bı"lhassa - - ' günü birkaç Rubeol vak aınnın iÖ-
yorsunuz? ~!ye sordu. müftehir olduğu tı)nğı meselesin- rülmesile hastalığ: 1 d~vo.m etti~ 

Ben, kend• zevkimce, bu apartı- de ötedenbe.i alın.;aı: davranıyor- anlaşıhnış, t.ıthiratm ilah esaıslı 
manda pek fula rofu;takim zaviye- du. Sözleri~:, kend"$lf'C dokundu. ! . . bir surette icrası i~in stanbulda 
!er görmekte cldu~u söyledim - Hayır. azızlrr., hayır ... dedi. bulunan Sıhhat Yüce Vekaleti müs 
ve eski bir lAtifeye telmih ede- O gün, daha çok nalı: ... Öyle ü - teşannın da tensip ve muvafakat -
rek bu oteld~ tavukların dört köşe mit edlyo:um... Sahte bıyık mı ..• lerile mezkftr şube nlr hafta müd
yumurta yumurCayıp yumurtla - Aman ne ığrenç şey. . . detle tatil <>:illere'!< uaslı tathirata 
madıklannı sordum. Bıyığının hakikaten kendısıne başlattırnlmı§tır. 

Polret, meınnurl_vetle gül~ü: ~t ol~u~u bana teınln etmek 1- Yukarıki yazılatdan da anlaşı _ 
- Ah ..• Mmek bu lAtıfeyı hfill

1 
çm elıl~ fid:lctle mva~Jadı: ıacağı veçhile meku-1 in tamam bir 

hatınnızdan çıkarmamıpınız. - Mükemmel, <ledım. surette tath!ıi için :·ezr! bir tedbir 
- Maat•el':ISU1 hayır, ilim, tavuk - Öyle değil mi ya! Londranın ittihaz olunrr.uştu• Volrsa hasta _ 

lan halihazırın zevkine uygıın ıru- hiçbir tarafında ırdsli yoktur. Böy- lık tatill icap edec2k bır şekilde 
rette hareket etme~e ikna muvaf- le oldu#undon dolayı içimden ken- olmadığı gibi bu humsta uzun bir 
fakiyetine nan olamamıştır. Ta - di kendimi l<'brilı: ediyordum. Fa - muhabere de cere ;•qn Etmemiştir. 
vuklar, her zaman olduğu gibi boy kat dünyanın bütün altınını ver- Keyfiyetin sayı~ gazetenizin ay-
boy, renk renk yumurtalar yu - seler, fikrimi söy!iyerek Poiret'yi 1 hlf ""''t d t 'h b 
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n sa e ve ;,u unun a avzı u-
murtlıyorlar. incitmek istemezdhn 

yurulmasım saygı1a ,,.,la dilerim. 
Dostumu şöyle bir gözden geçir- Başka bir mevz•ıa temas ederek 

dim. Kendisin! pUr sıhhat buldum. kendisine ar:ll'ıra mesleği ile işti -
Son ayrı!ışımızdar:ben pek okadar gal edıp et~ıcınek•~ clduğunu sor- A. Rıza Bayruıı 
fazla thtiyarla~ıış değildi. durn. 1.rtanbul Sıhl.at ve .t~::ınai Muave-

- Polret, tıhhat fışkırıyor gibi- - Malfun yR, bır k•ç sene evvel nı<t Müdıir:l 

siniz, hattA genç!ı•,m'şsinlz. Hatta tekaütlüğün>izil ih~lynr etmiştiniz. 

mümkün oluydı, kn saçlarınız eıt- - Eevet öyle ... LahM ekip biç- Pamuk rekoltesi 
kisinden dana az dlyecekt!nı. mek için tC'l.oüt olmu~tum •. Fakat 

Polret'nin yüziınde bir teıbes - enteresan b:r dnPvet oldu mu, zi-
ıüm bellrd;: raat, falan hl'psinln canı cehenne-

- Neden "'.Ilüm.ıün olmasın? Ha- me ..• Hiç şüphesiz lx'nı mesleğinin 
klkatın tA kendisi. sonuna gelmiş ol.. ve veda tem-

- Demek saçlanx ızın ağaracak silini bir dejtil, bE5 dejtil, bir çol 
yerde siyahlaştığını iddia ediyor- defalar veren, tek'.Pr veren, bir 
ıunuz? Primadonn~ya benzetrceksinlı. 

- Evet. Kahkaha ile güldüm. 
- Fakat, bu, ftnnen kabil bir - Benim için hakıkaten böyle 

ıey değildir. oldu. Her işten S'lrna: .!şte artık 
- Kat'iyy~ıı öyle oeğil. bu, son!• diyordum. Fakat her de-
- Herhalde bu Udise, bence fasında <h yeni b'• cinayet ortaya 

fevkalAde bir şey .•• Hem de ta_ çıkıyor. Bur.den şı1<5yet edecek o
biate muhalif. lursam haksızlık etmi olurum, 

- Azizim Hasttrıgs, her zaman 
olduğu giol ıafdila:ıe bir düşfinü
şllnüz var. Seneler, sizi bir türlti 
değlştirem ·y"r Eir hadise, sizi 
hayrete dllşüyor, slz bu Mdi~e -
ılln ne oldu~nun farkına varma -
dan derhal lı.ahta bulıınuyorsunuz. 

Hayret içinde kendisine baktım 
Blr kelinı.ı söylemeksızın, yatak 

odasına gittı, elir.d bir şişe ile 

dostum ,bunu itiraf ederim. Dima
ğın hüceyrc;eri i. lemı:•ecek olur -
sa pnslanır. 

- Anlamıyorum. ılemek siz d 
onları itidalle işletly<•rsunuz. 

- Evet .. Bir iş intihap ediyo -
rum. Bugıiıı Hercvle Poiret, cina
yetl!"rin yalnız t"1I özlüler! ile işti
ga! edıyor .. 

(Arka.ıı var) 

Ege mıntakasında 
14 bin tona baliğ oldu 
İzmir (H"«susi> - Pamukları -

mız.ın nefaseti ve ambalajlarının 
intizamı için İzmir Ticaret Odasın
da yeni ve es~slı !.azı kararlar da
ha alınmıştır. E/{<' mıntakı,.;ının 

938 pamuk rekoltEs; H bin tona 
baliğ olmuş~ur. (93") de bu rakam 
10 bin tondu. İstihsalitt, gerek kali
te, gerek m;kdar, gerek luyme~ 

noktasındal' ,ı;;ttikçc •rtmaktadır. 

Buna da seb~p. h3kıimetin pamuk 
istihsaliıtını artırmak, tohum cinsi
ni ıslah etm••k ve ~ı!tı:iye tohum 
dağıtmak lıususurd~ bir kaç sene -
denberi tak!p ettiği· çalışma siste
midir. İstihsali arttmrken hariç 
piyasanın aıakasını da fazlalaştır
mak i.ı;tiyen ticaret C<lası, bilhassa 
şu cih<'lin trminin' kararlaştırmış -
tır. 

Tayyarelerimhin Tahrana ıelmesini bekllyen heyetlmb 
Tahran tayyare meydanında 

İki kıt'a komntanı bin1ılrini ııelimhyor 

RADYO 
Ankara radyosu 

~ 
Dalga uzunluğu -

1139 m 113 Kco. 120 ıı:wl 
A.Q. 19.7' m. 11195 ıı.e1. ıo ıı:wı 
.A.P. SJ.78 m. H05 Kel. :tO K-j 

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

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müzlii - Pi. 
Saat 13.00: MemlC'ket. saat aya-

?l, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (kar~ık 

ı>ı·ogram - Pl.) 

Saat 17 .30: İnkdAp tarihi derıı

leri (Halkevinden nak1en). 
Saat ı&.30: Program. 
Sııat 18.35: Müzik (N .. 'eli mü-

ı:Jk - Pi.) 
Saat 19.00: Xon"'ma. 
Saat 19.15: Türk mQzlji (fa -

sıJ heyeti), Cem Tok> .. ve arka
datlarL 

Saat 20.00: Memleket ııaat aya.
n. ajans ve meteoro1oj1 haberleri. 

Saat 20.15: Türk m(lzJği. Ça -
!anlar; Zühtü Baroaltoğlu, Cev -
det Catıa, Refik Fenan, Ken\al 
Njyarl; SeyhUD. Okuyan: Mü -
ı.eyyen Senar. 

ı - llicazı hiıınayun peşrevL 

2 - Arlt beyin lıleaz fSTkı (Tas
di edeyim). 3 - Sadeddin Kay -
nağın hicaz farkı (Hazan ile geç
ti), 4 - Ukrünün h.icaz. p.rk.ı 

(Sevdamı dillin anlatamaz). 5 -
Ke.11al Niyazi Seyhun. Kemençe 
taksım!. 8 - Arif beyin hicuk!r 
şarkı (Bır halet ile sfudü). 7 -
Osman Nihadın hicnı.kar ~rkı 

(Ellere uzaktan bak), 8 - Hicaz. 

kfir ""' •emalsi. 9 - Dedenin ııü
lizar şarkı (Bi vefa bi çeşmi bi -
dal). 10 - Dedenin ıüliıar şar

kı (Nazlı nazlı sekip gider). 
Saat 21.00: Konuşma. 

.-

Heyet Rei&i B. RANA TARHAN hudutta kıt'a kumandanının 
elini ııkıyor 

Ta:yyıırelerimizi beldlyen ııllbaylarımn İran ıübaylarile bir arada 

Alihanet geçit yerinde 

Hudutta veda 

TEFRiKA NUMARASI: 68 

ıı•ınıınııınıınıınıın•llllllll1l111lln:mı!Illıınıııııı nnıınııu Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: 
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M. IHSAN 

ııınınını ııııınıııııııııuıııınoıııııııuıınıııının 

- Fakat ben burada nasıl otu - Nihat, büyük b!r kararsızlık i -
rurum. Şimdiden rıasıl korktuğu- çlnde ve ktmEesiz kadının nasıl hi
mu bUmezsın NihR1! .•. Ya birisi mayeye muhtaç oıdui,umı sezerek 
gelirse? tekrar ellerini tutt·J, nktı: 

- Kim go>lecek?. Senir. burada - Müjgan, dedi. F.m;nol seni yal 
olduğunu kim biliy(Jr kı ..• Böyle nız bırakmak istemem. Mutlaka 
çocukluk etme. Aiaiı•da ev sahibi gitme, derseJJ gitrılyeceğlm. Fakat 
var, istersen sana ona gcinderi - bir lahza düşün; bugün, yarın ne 
rlm. Yahut üşümemen için sen yapacağımızı bu odnrın içinde ka
onun odasın• in. Faknt aklında ol- rarlaştırab;J'r miy;ı• 

ırun. Edirneden gelrn k;,rı koca ol- - Hayır ... Bilıyorum... Fakat 
duğurnuzu sôyliyeceksin. Orada' neden bilm?m. kcırkuycırum .. 
dükkanımız vnrmış, mal almıyal - Yalnızlıktan, k·m.esiz!ikten 
gelmişlz. Sen biroz hastasın; o - , korkuyorsun. Böyle hır ye,de hiç 
nun için scıl;.ağa çıknm.vorsun. An-1 bulunmadığın için korkuyorsun. 
ladın mı? 

1 

Fakat mera';< etm<'; hıe bir şey ol-
Müjgiin biç cev •P \"trmedı. En- maz. Alışı:s n, zakn ~"Ok kalarak 

dışe ve ızlırap yfıztinde ve uçuk. değilim kı .. 
bembeyaz bir rerık alan dudalı:la - - Evet, fakat bızım yazıyeıi -
unda okunuyordu He'e aşkına ve mızdc kaçıp gizlen!ne('<· mecbur o
kalblne güvenerek her şeyi göze !unca, bır müddet solrni!,a çıkmıya
aldığı bu adamın ,ımdi orıu büsbü cal!Jnı, burıd:m dJla\ ı ihtıyat bir 
tün bırakması al"St cntinde göz • paraya muhla~ olcluğurruzu da sen 
lertnin yaşır.ı glıç tutuyordu. sciylemlştlı>. Şimd., hemen beni 

yalnız bırakıp sokoga fırlamak is
tiyorsun. 

- Yavrum, onu söylediğim za
man elimlzd< avucumuzda on pa
ra kalınıyaeı>ıtını tahmin ediyor 
muydum? ş;mdi ba,kd ~are bula
madıjtım için bir r~rP bulmak üze
re çıkmıya lüzurr. gorüyorum. 

- Yani her türn tehlikeyi gö
ze almıya ... Ya sen' yakalarlarsa!. 

- Hayır, ondar as,a tndişe et -
me. Beni saıayda Halil ağa olarak 
tanıyan ve bilenler n~ ı.c dışarıda 

zaptiye ol•nıar d~ ôylerlir. Onla -
rın elinden kurtulmak kolaydır; 

kaldı kı her asla 1anımıyacaklar 

da. 
- Ohnlde evyeice kcırkuı~a ~ -

bep ne leli? 
• Bır y<'rde çalışm~K, para ka -

zanmak mevzu bahsolunca iş de
ğişir, bunun için insanın kUnycsı
ni, hamidiye •ezke.eı;ın, &ararlar •. 
Belkı t"'ıkıkat tn yaparnlar ... 

Dünyada'! haber olmıyan Müj
gan bu sôzlere ina'ldı. Boynunu 
büktü. Nihat, ciddi bir J-,Qmi ve 
nafiz bir !.şık tavıile cnun yanak
lannı ve elıerir.i o1'şıyı.rak 

- Çabuk gelirim ~<Iüıgan ... De
dlğim gibi istersen seni ~~ağıya ev 
sahibınin oıiasına götüreyim. Bu
rada il§Urs'in. 

Müjgan yalnız l<almayı tercıh e
dınce Nihat v~da etti. 

* Öğlf ezam okunalı iki saat ol -
mu~tu. Ort.lık kararmıya başla -
mıştı; ki B·bıali l o 1·uşıından yu -
karıya yayan çık3n N•hat Şeref e
fendi sokağının l:öşcs ndc birden
bire durmıya mecbur cııdu. İki a

ğunu da farkedinc" •ereddütsüz ğilmiş, inlıye inliye ilerliyordu. He 
geriye dönd'i. Yolı:uşa ooğru yü - men ihtiyar kar§lladı, eğildi: 
rürken kendi kendine: - Vah k5mürcü Lab• vah ..• Yo-

- Vay J..t.fir fe1'Ah; dedi. İşini lun daha uzun mu? 
gücünü bırakıp pe~ınıize takıldıJ!ı Diye sordu. 

yetmiyor g;bi bu rokağa da demir Kömürcü ell'e Şe:ef efendı ao -
atmış; bizi nekliyor. Hay hınzır 'kağını göstererek' 
herii... • . . 

. . . - Sokagın içinde, lAtlf efendi -
Hemen İran se•qret•ı;ın yanın • nin evine götürüycıum' 

dan saptı. A•k" ta•a!tan dolaştı. Dedi. 

Buradan yine Şer<ıf <lendi soka - Hemen ccketi'ni çıkaran Nihat 
ğına çıkılıycrdu. Fakat nasıl çıka- 1 1 . . · çuva a yapış ı; 
caktı? Sait ağaya görtinmeden gı-
deceği eve varması r.ıümkün müy-

dü? Ağır nltt• yürürken bir çare 
düşünüyor, tehlikPnin yakınlığın

dan, kcndfs:r.ı bir kurt gibi bekli-

- Dur, dedi. Senin yaşında a -

dama yardıın etro~k sevaptır ... 

İndir şu çuvı.lı da buradan öteşinl 

de ben götürcyln, 

dım ileride bir ara·~a duruyordu; yen Sait ağaya he~ adı-rda yaklat
dikkat €\t ; h9yv:ıııları görmediği ıfıakta!l en:li~~ etmiyerek yürü -

ve arabayı a.-kasınilJr. gördıiğü hal yordu. Tanı Eoka~n başında dur -
de tanıdı· Bu sara,,,. iiç arabasın- du. Arkasırdan s:rtıl'cla bir koca 
dan birisıyJ• Arkadaki pencere - ,çuval ile bir kömi"rc;i göründü. Bu 
~lnrlen bır hdrPma~.sın 'l oturdu-! ihtiyar bır ~d~mdı. JJıl büklüm e-

Kömürcü bu hayırı;eve:r adamın 

gayretine §~trdı. Adetfı emri vak! 
karşısında kalmıştı Sırtından çu -

vah alınmış, yere indirilmişti. Doğ 
ruldu, biraz nefes aldı ve bu bü -
yük kalp!• delikanlıya hayret 

dikkatle halılı. TerlRi koluyla si
lerek: 

- Evelfıt; sen lıu yükü taşıya-
mazsın. Bır:ık, biraz dinleneyim 
de sonra ylne bana yiıklersin. 

Nihat güld;'l Çuv9!ı lki ellle ka -
pınca kaldU"-!ı. Sonra tekrar bıra
karak kömürcünOn su·tındaki bot 
çuvalı ve c~ketinl omuzuna yerleş

tirdi ;yere çömeldi. Kömür çuvalı· 
nı omuzundan çeıı:Prek sırtladı ve 
sanki sırtında bir §ey yokmuş gi
bi hafiflikle ayağa kalktı. 
Sırtındak! bu§ çuvalın uçların -

dan istifadn etti. Bt!P.'arla yüzünü 
kapattı, eğJdi: 

- Haydi baba, srkarr.ılan gell •.• 
Diyerek yürüdü. Tereddütsüz, e

min n sa,ılam adırnlarla Şeref e

fendi sokağa~a. sajfı Eaptı. Sapar
ken :val' goz " araba ıın •olda h~li 

duidugu~u gö:dü. 
1 Arkası var) 
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İZMİR PANAYIRI 
Behçet Uz'un İzmir panayırı mÜ
nasebetile İzmirlilere hitabesi 

20 Agusto ta açılıp 20 Eylll.lde tıekıimüle vasıl olacak bu işde lllı: 

kapanacak İzmir Enternasyonal adımı atmakdan ibarettir. 
F'ran•ada bir (İzmir) pavyonu tesis Bununla beraber, bu ilk teşeb • 
edilecektir. Bu pavyonun ifade et-. büsümüzün de mümkün olan mü· 
tiği rııevzu Belediye ve Fuar komi- kemmeliyetle. meydana çıkına.ııı 

te i reisi Dr. Behçet Uz tarafından hususunda aziz vatandaşlarımızın 

'hazırlanan aşaf:ıdaki beyanname- İzınire olan sevgilerine güveniyo-
de izah edilmektedir: ruz. 

Aziz yurdda.şlarım, , V<Jtandaşlardan ricamız şudur: 
İnkılılb senelerinden eV\·el, u • Elinde İzmir şehrine ait :ı;•t:da 

zu., .müddet ihmal edilmiş bir va-1 yazılı vesika ve malumat bulunan
Zİ.}'dte bulunan İzm!rimiz, Cüm • lar, bunları lutfen İzmir belediye
huriyet hükumetinin ve büyükle- sine muvakkaten ,-,,ya bedeli mu
tinüzin yükseok himaye ve yardım- ka!bilinde versinler. 
larile yık!an yıla imar, tezyin ve 1 - Miladdan evvel ve Miliıd · 
tefaha kavuşmaktadır. dan sonra, İzmir şehrinin kuruldu-
Başda vatan sevgisi ve kaygusu ğu yerleri ve şekilleri gösterir ya

olmak üzere, bütün milll duygu - zılı malumat, krokiler, haritalar. 
larımızda ve işlerim,zde topluluk- mahkukat ve meskukat, resimler, 
1 fot.oğraflar vesaire. a, birlikte, şevk ve gayret ile gös-

2 - Izmirde icrayi hükUnıet e -
terdiğiniz hassasiyet ve faaliyet denlere ve İzmirin rski ~akinlerine 
h ç şüphe yok ki memlekelımizin ait her türhi vesikalar. 

lzıııir Belediye Reisi Doktor 
BEHÇET UZ 

büyük döne dolap. bu sene, fuar 
sahasına K:iltıirp:•rk'an ayrılarak 
yeni ilave eılilen 9 Eylıl! meydanı 

iKDAM 

'
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ANKARA 
11-11·839 

KAPANIŞ 

1 Sl'l!..ı.JN S.93 
100 DoLAB 126.6525 
loo FEANK 
100 LİRE'l' 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORIN 
100 RAYİŞMARJ[ 
ıeo BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
ıoo LEY 
100 DİNl..B 
100 Yl:N 

1 100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

Esham ve T•hvll6t 

1938 % 5 ikrami-
yeli 
Ergani 19.-
Sivas Er· 
zurunı 1 
Sivas Er-
zurum lll 
1938 % 5 Hazine 
tahvili 
Reji 

19.-

19.53 

19.67 

44.• 
1.125 

3.3550 
6.6625 

28.4725 

67.9375 
50.825 

21.5625 
1.0925 

1.56 
14.035 

23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.545 

23.9025 

19.05 

Sl!BZE FIY ATLARI 
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GONON HADİSELERİ KAAŞISINDA' 
·f.\.• -;; _.,.-r~,., "' ,. ~ ' ., ~ : ~ l 

MAii~UAT 

'izlanda Adası Almanların mı oluyor? 
• 

Buz memleketi olan lzlan-
da' da Almanların taktiği 

Sovyet basını 
da üçürcü ·:nperatr,rlağ.ın YilZ•Ve- leı cNeş'e kuvve~ rıembaıdır• na· 
tini envai rPnklc•'c ta vır <tmek-ımındakı Alınan faş.st spor ~•şe~-

İ . . . . te ve Izla. fa. ile Almanya 1 lk•- külü cMutel<abil çalışroa ve bır 
c zvestıa• eaze~es:nın 26 Nısan .. · k d' . 
. . . . nın ırkan aynı old•ı~'~•ını. soyle- dostluk teslS1> ıç -ı en ı .za.arına 

• tıırihlı ı:.ısıı:ısında .rz!anaada Al-, . · · ı t rı· . . mcktedırlc•. Bu ra,L,t ı.ıar .• a; genç Iz'.andaya bırçok s~yQ!l.;I er e ıp 
n1an desıselcrı• bas'ığı a..Lında neş- . . .. . 

. . . . lıge daha fP?la ehemm?yet 'ermek etmekted r Faşıs. c5.J;mler. gaze-
redılen bır Jazıda ezcumle şoyle k b 

., . t dirler. A'n•anyad~r. gelen husu- telerde makaleler reşrederr , u 
denamektcrlır· ki" k ı 1 rd l ı ş· • k si .Eru;pektcrler• a1ada spor · up ma ·a e e c z an~~nın • ı'I\a, ır -

cAlman !~şizmi lzl• ·daya kar- 1 isb 
ve teşekkü l~ri kL,rmakta \e bura- !arının vatar.ı oldı•t."mu• ata 

şı son zan'a'llarda csı arengiz bir 
yamahalli g'n~lerı celhclm<.ktedir- çalışm&ktadırbr. entll!'es izh:ıı- etm :<'e .. 111·. Bu ada 

Alman .Tu,.istler'nın •. «i.lımleri -
nin• \'e tsp-;rtme. ıer:ııin. en se -
vir•i bir z-y..,rd mahsllı olmuştur. 

Yugoslavya hangi tarafa meylediyor? 
Daha geçen:e,.de bu adanın payi· B I ya hangi tarafa mPy!edecekt!rT. 
tahtı oian Reyk'ya' ık şehrine U gar basını : Muharrire göre Yugoı;Javya, bôy 

Metoz. n>rı:ıııda hir Alman harp 1 le bir hal kurşıs:nda bitaraf kal-
ı Mit' gazet€siııde'l· 

g · · A kt·k ı mayı tercıh edecektir Esasen Ver-em1.sı ugrn·r.ı~ ve r ~ ı su arın- İhtiyar !l!:ı .... aro~ .Yugosla\J'~ . 
· · · . da bulu a 'im b J k ·ı . . · sav ını.:ahedrsi Yugoslavyaya ıddia 1 ıstanbul Beledıyesl Merkez halınde . . 11 n ·"' an. a 1 çı gemı e 1 hangı tarafa me ·~edıyLr?• başlığı • 

r ı muh faz ı l '- ettiği bütün a: aziyi ·:ermiş bulun-toptan sahlan yaş nıeyva "'' ! ın .' .. a · c .r.'la.ıesıy c .-ır altında ncşreWği b•r makalede 
sebze fiatleri \haylı muddet kalmı~tır. ı Yugosla\•ya B> vtkili Sinsar l\1ar- maktadır. Bu itibarla Yugoslav • 

Cin.si 

Sakız kabağı 

A fasulyesi 
Bakla 
Araka 
Bezciye 
Semizotu 
Pırasa 

Ispanak 
Taze yaprak 
Kereviz kölr 
Enginar 
Hıyar 

Marul 

.Nor\'cç l'!anınd m tercüme ed.~-ı kov ç'in Veoedikte ~ok hararetli yanın ve halta Bl!lı;ıar:stanın da u
Orta dıkte Izlanc'a - cP;.:z ır.cmlcl<etr• bir .:urette ıstikbal edilmesi hase- zun müddet v• mü:nkün ol.d~ 

emsali kuruş demek olt:;:ı. mes.l>~ı sathiı'<»i biyle Yugo.> '• vaııın an'anevi si - kadar bitaraf kalmalar• lazıındrr. 
kılo 13 103,3 bııı ki'or.ıctre mı.rabbaıl'cia-,yasetinı bır.ıkarak Berlın - R a Tu" r k ,. ye yenı' bı'r 

• 30 dır ,.e Büyük fü 'tan yadan sonra mih\·erın .,. ~l ıeıı ıği ı.~kkrıda ir 

• 2.50 Avrupada ~inci bi;v(.ik adadır N - \('lfıkkt hiısı oldL nu. Bulgaris - Balkan paktı teşkı'lı' 
, 5 fusu ,e 125 l>in k•şi r lup, bu ııda- tanda da bu •ekL:ie b· kanaat 

' 8 1 nın bil has'> >ahi! m nt2kaları mes meydana b Jd . ı.i, ~"'1 Z~'Ila"lar- "anaatı' ndedı' r 
, ıı kılıırlur. iz landa r• sır.er; meşruti da g.•·ek Sı"Pl~rın ,.e gerek Hır - I' 
• l b'.r kralıyet ~lup, D~nimarkaya ta-ı ,.atların Bcrlın "" R ımanın tak - Dnes gazetesinden: 
• 1.50 b.ı _bul~nmaKtarlır. !ılar.danır ha·ı dirlc kar-.h• ''ca~ı şrk.lde dürüst Gazeteye A.nkaradan bildirildi -
• 13 rıcı muna::.batı ')~.n:mHka Ha • hareket et'.kle in:. bununla bera- ğine göre politik Tiirk mahfilleri 
• 3 riciye Vekaloti tarofı.ıda'l temin e-J ber, Yugo_,l,v milelın n malik bu- tam ve hakiki bir Balkan Birliği 
• 3 dilmektıx!or ,., &cndL'!e mahsLs lundugu bı..tün rr.ezıyetlere rağ - meydana getirllm~~i için faaliyete 
• 15 ordu ve l:!oôu r!~ yokt~r Belçika' men, küçük bir millet sıfatiyle geçilmesi !iltrindedır. Böyle bir 
• 1.50 veya İs\·i,rn {!ibi c:)aıt? .. ı bitaraf, keııdısini harpten uzak bulundur- birlik 90 milyon nüfusluk bir man-
• 25 bir devlettir. mak ınecburıvetil'de kaldı)!ını yaz zume meydana getirml~ ve her • 

. ' 1 2 Alman faşistlerhin adadaki fa. dıktan sonra ~u cümleyi soruyor: hangi bir yab~ncı tsıre karşı kuv-
-.40 aliyetleri Iz:anda hqJJ..ının fe\•ka - - Bir harp vukU1ında Yugosla\'· vetle muka?ele e miş olacaktır. 

• 
• 

her tarafı gcbi, İzmiri de daha çok 3 - Muhtelif devirlerde. İzmir-
güzelliğe ve terakkiye lıial decek dek i miınari tarzını göster ir her 

ne\'i vesıkalar. 

Yeşil salata 
Pancar 
Maydaooı 

Dereotu civaruıa naklolunmaktadır. N 
ane 

S<!rgi sarayı ile ::çıi< hava tiyat- Taze soğan 

-.50 • lıide rahatsızlığmı mu_..,, olmakta - ============================ -'.40 dır. Gerek halk. gerek matbuat, bir • 
• İstanbul 4 Ü'lCÜ İcra Memurlu-tir. 

Bu azimle çalışırken, bizden ev

velki nesillerin yaptıklarını öğren

n1ek ve bizim yaptıklarımızı da 

4 - İzmire ait tarihi kıymeti ha
iz el yazısı ve basma kitaplar, risa.
Jeler, muhtıralar. 

rosunun ve J. eni t•} un yerinin in - Taze sarmısak • 
1 harp vukuunc1a A 1manyanın tzlan-
1 ğundan: 

dayı bir hava ve eteniz üssü olarak 

raz etmeı "• bir • y içinde borcu 

ödemezseniz ipotek utı:acagı !l.i -
den hız v~rılm!ştir. Kırmızı turp 

• -.75 k 11 Galata Errrıeni kiritesi <'•vnrın- nen tebliğ ve ihtar C'lıınur. 
kilo 

u anmak fihim!c bulunduğun -Sergi Sal'lyı ile açık hava tiyat- Elma Amasya 38 da Kaval sck1ğındn 10 numaralı 
dan husule gelen ~corkuıarını ııoıt- 1 

bizden sonraki nesillere göstermek 5 - Czak ve yakın eski İzmire 
suretile hedefi..ıniz.i daha güzel ta- ait ve eşyası, ziynet eşyası; elbi -
Yin etmek ve bir taraftan da ter - seler, vesair eşya veya bunların 

rosunun ve yt.,ni '"'yun yerinin in

şaat faaliye,ine y~nidton hız veril

m~tir. 

Elma Gümüşaruı 
Malta eriği 
Çilek yerli 

• 
• 
• 
• 

13 
redememek!P<iil"le•. Bu gibi tah- hanenin ikinci kalmda berber Ha· İstanbul Asliye ,,itıncı Hukuk 

7~ minler, !L:ıftganz, namındaki Al- ralanbos yanında ik>r. ha,i•ınzır i . Mahkemesinden: 

Muz yerli 
Diğer tar~ftan nPbatat bahçesi Limon yerli biyevi bir htzmet yapmak imkan- fotoğrafları. 

·arını elde etmek istıyoruz. 6 - İzmire ait şiir, destan, halk 

50 man hava kumpanyasır.ın Alman - kametgıihı meçhul bulunan Eli - Davacı: Mdek 'ekili avukat 
100 aded 170 ya ile Amerika ar,,sında munta • savet ve A!eksanc!ro•'.: Hayri. 

100 aded 110 zam bir hav,• yolu :eı:ı•i için adada Sotiri oğlu Yorgi Zaharvadise o-
0 1 

E ô .... 
Bu maksatla, bu sene de mutad türküleri, güfteler! ve besteleri. 

e>iduğu veçhile 20 Ağustosda açı - 7 - Bunlar ve bunlara mümasil 
•acak İzmir Enternasyonal Fuarı - kıymetli vesikaların nerelerde ve 
lla yetiştirmek üzere Kültürpark kimlerde bulunduğunun bildiri! _ 

de çok zeng:n bir ş:·Jn!d~ hazırlan_ Lhnon ecnebi 
b. h ·· .. ·· ~ t• k h ı · ava o undn rver zşener: .n.o. 

Sahasıııda bır pa,·yon tesis edece- mesi. 
ğiz. 

Muvakkaten teslım Prl''en eşya 
makbuz mukabilinde alınacak ve 
1939 İzmlr Enternı.syonal Fuarın
da hususi pavyonda 1-e~hir edildik
ten sonra şahibine iade edilecek • 

(Dünkü, bugünkü, yarınki İz -
mir) adı ile mevzii mahiyette açı
lacak bu pavyonda, geniş bır tari
hi ehemmiyeti haiz olan şehrimi -
Zin, Mi!addan evvelki zamanlarda 
ilk kurulll>'undan bugüne kadar tir. . 
g"'~rd·- · ı·h le! t b .. tt· . Eşya ve vesıkalar Fuar açıldık· -~' ıgı ıs ı a er e aruz e ırı-

lecektir. I tan sonra da gönderilebilir. An -
Bu mevzu etrafında bilhassa 

1 
cak bunların vaktinde tasnif edile

dünkü İzmiri canlandırabilmek bilmesi için mümkün mertebe 
içın, İzmirin uzak ve yakın eski Temmuzun 15 ine kadar gönderil -
hallerini bilmeğe ihtiyaç vardır. mesini ayrıca rica eder, bütün aziz 
Bu itibarla, en eski İzınirden iti - yurttaşlarımızı İzmirli kardeşleri 
haren, şehrimizin umumi vasıfla • _namına ·bu vesile ile 1939 İzmir 
tını, ~ehireilik noktasından husu - Enternasyonal Fuarına davet eder 
•iyetlerini ortaya koyacak eski • ve sevgi ve saygılarla selamlarım. 
den kalma plinlar, resimler, ta.b • fu, Behçet Uz 

hılar vesair vesikaları toplamağa İzmir Belediye Resi 

maktadır. Z'raat VekıllPllnden ge

len tahsisa:l:ı, bü!ün memleket 

mahsullerini şamil olmak üzere in-

şasına başlanan ziraat müzesinde 

faaliyet arthılmı>tır. Miize, bu se-
neki fuara y~tiştirilecekt:r. 

Fuar kor.ı tesi, fuar dahilinde 

gerek yerli nı0essPselerimizin, ge

rekse hariçtrn işt r k ~decek olan 

rnüessesele•· ;J her nevi satışlarının 

artırılmasını ve bu ~ur( !le fuara iş 

tirakten daha ziyAde faydalandı -
rıhnalarını <temine ça!ı.şmaktadır. 
Bu sene İzn•ir fuarı, geçen yıllara 
nisbetle dara çok zengin, daha çok 
alakalı olac•ktır. 

Çalışıyoruz. Şehircilik bir bakım -
dan da şehir halkının yaşayı~ıle a· 
l&kadar olduğundan, eski hayatı 
canlandıracak elbiseler, ziynH ve 
ev eşyası örnekleri de işimize ya
tıyacaktır. Yine ayni mahalde es
ki İımıirli şairlerin eserlerine, İz
lnirc aid halk şarkılarının güfte -
l•rine ve notalarına ihtiyacıma o

Devlet Domi.ryoll~rı ic!aresi, fu
ar ve ziyaretçileri iç.:ı tarifede ge

çen seneki gibi tel'.:zilat yaptığını 

: bildirmiştir. Bu nıPyanda, fuarın 
: de\•amı müddetince, Ankara. İzmir 

Fuar hazırlığı arasında her gün vatakit vagon iş-

laeaktır. 

Fuar komıtcsi, h•ı sene, fuar mev letilecektir. 
siminde oyun verı::ıPk ıstiyen muh
telif ecnebi tiyatro ve operet trup
larının müracaatbrını tetkike baş 

----000-

Çankırıda park .yapıldı 
lamıştır. K(lınite c•as itibariyle, Çankırı {Hususi) ·- Hükumet 
fuarda her nevi eğlenceyi bollaş - binası arka3·ndak! büyük bahçe _ 
tırmak ve ziyaret ;il~ri, daha zen- Jiğin etrafı e\'\'elki yıllarda beton 
gin eğlence müessr.e ve vasıtala • dıvarlarla çe1Tilm'ş ;·e ortasına bir Şu suretle, muhtelif devirlere 

~it eski İzmir ve eski İ:ııınirli ha -
y \ rına ka\'UŞturmak istemektedir. de küçük havuz yapılmış, ağaçlar a ı yanyana getirilerek güzel b;r 
mukayese ~·apmak imkanı elde e- Ecnebi müc.ıseselcrden bu husus- dikilm~tı. 
dilocektir. ta talepte bi.ılunanbr pek çoktur. Bu yıl hı; bahr,' g2zel bir şe • 

Portakal Alanya 64 paket 500 ır ava u•sı.: vucı:ue t;e .rme u- r lan (400) l'ra borcunuz için birin· ı .. . 
susunda gcçı>nlcrde vuku bulan tek . .. . 

1 
, saray Gurab.ı Hus~vın ağa mahal-

80 paket 425 cı derecedP potek gostermış o du· . 
lOO paket 300 lifi ile de tocyvüt etmektedir. Iz- leaı Imam Murat S'lı:ak 23 No .. 

• • 
• • 

1 d h .. k, t'b t · ı·r· dd ğunuz Galat~dl Sdtan Beyazıt ma 
80 bağ 300 an a u um 1 u eı<:.: 1 re et - Davacı Melek tarafır.dan davalı 

100 bağ 900 m~tir. hallesinde Topçula• caddesinde es-
• Rize 

Rize - Enver aley!ıfne aç .lan boşanma 
Mersin yaf861 Izlanda halkı aJanın stateı'tk e- ki 137, 139 ve yeııi l:J7 sayılı oda· 

• 
• davası için davalının 18/5/939 Pa· 

120 sandık 900 hemmiyetini pek iyi takd;r etmek- lı kağir dükkanın 2/6 his•esınin da- . .. . 
10 

d hk 

=============- ı' · · • . " zartesı gunO saat a ma eme· tedır. Bu ada Şımalı Bırlesik Ame- iremızın 3~/13,7 sayılı dosyasıyle I . . 

iKDAM 1 

Abone Şartları 

DAHİLl HARİCİ - - -- -
Senelik 1200 Kr- 2300 Kr. 
6 •ylı.k 600 Kr. 1650 Kr. 
S aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

i LAN 
TEK SÜTUN 
SAN T İMİ 

Birinci Sahile 400 kıuuı 
İkinci Sahife ZSO kuruı 
İç sahifeler 50 kuruı 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kunıt 

Bütün b!r sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

rikadan 2.6oa mil ve f;ıı. t;and se _ paraya çevrilır.esi yoıuyle takipte ınizde hazır b~lun~a~ı !uzumu ilt.
vahilinden de ancak &00 mil bir bulunulmuş ve ta•pim edilen öde- nen tebliğ edilme6ı urerıne mu -

mesafede bulunrrıaktadır. Izlanda me emirleri yukarıda yazılı adre· maileyhın o giın gelmemesi nya 
· GQ!fstrcn'in akht!ı yol ıizeı ınde bu sin ize tebliğ ~d'in.ek istenilmiş ise bir vekil g6ndern Prn<->ir>e mebni 

lunduğu için l!mar,ları hlçbır za • de gerek mJb•şir ve gerek zabıta hakkında gıyap kaurı iıtihaz olun 
man buz tutmama'<tadır. Adada ga tahkikatındnn halen orada bulun- muş ve imi! kıl•ran bu karara ait 
yet çok liMa .. ve kJylar ,·ardır ki, rnadığınız gibi halihazır ikamet -] lhbarnamen:n bir rıü,h.:sı da mah
bunlar derin olm•lr.a hea\-er dağ gMı adresinizin de meçhul olduğu kemi! divarhanesiııe asılmış ve 

!arla gayet iyi muhafaza altına a- anlaşılmış ve İstanbul İcra hakim- keyfiyetin nn be~ giln ı~inde illnı 
lınmış bulun:nakta ve bu ~ebepten 

liğin. ı·n 5/5/939 tarilıll kırariyle de ı'çın· •ahkı'k•tın 2n/61939 Pe-· denizaltı g":nileriyle harp gemile- ., " v ·..--· 

ri için fevkalıi.c!e bı• üs o:abilirler. rehinin pa•aya çevrilmesi yoluyl• be günü saH 10 l'I bııakılmasına 
';:.ınu da bJtırla'T.ak lazımdır ki, takip talepb~'.ne •it ~deme emri· ı mebni tebl~ yerlr.e geçmek üzere 
Alman aske~ı melıafüi 1914 hami- nin bir ay n·uddelle ilanen tebll - Ulnen teblt.11 olunur. 
nin arifesinde Izlandada bir aske- ğine karar verilmiştir. Binaena -
rl deniz ÜS5:t olaral· istifade etmek 1 h · bu ilanın neıri tarihinden l-
teşebbüsüni·' bul·<nrnuştu. ey lf . . 

1 
b 

00
. 

tibaren hır ay ıç ııle orcu • -
cBaltimorsen• Aır.erikan gazet~ . . 

· · b'Id' , .• · ·· 1 d ·meniz ve takip taleb!ne bır itırazı· 
sının ı ı.r-aıgı uz~re, gccren er e 
kanatlarında haç iş.ıreti bulunan mz varsa teUiğ tar'hinden itiba
bir tayyar• adanın cer.ııp kısmın. ren bir ay zarfından bu itirazınızı 
da görühnüş ve bu tayyare uzun istida ile •;cya şifahen icra daire
müddet sav.ıhil üzerinde ehemmi- sine bildirip beda·;a vesika alma· 
'ye~iz bir yükseklikte uçuş Y•prtll§ nız lazımdır. Bu miiddet içinde iti
tır. Şüphesız ki bu bir Alman tay-l •========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i j 
yaresi olup adanın fotoğraflarını 
çekmiştir. lstanbul Halk Tiyatrosu 

eTAKVIMe 
1358 HiCRi 1655 RUMi 
Rebiül 'evvel Nisan 

22 29 
5 üncil AY HIZIR 7 

S E N E: 1 9 3 9 
v .. aıı Ezani 

GOnq MAYIS Güneı 
4 47 9 31 
Otıo o tı' 
ıı 10 

12 
4 S5 

lııındl lkiodl 
16 06 8 50 

Akıam Ak,am Bu geniş ve güç mevzuun brr Bunlardan bazılaıının şartları mu- kilde çiçek ve çimen tarhlariyle 
ha ı · rosuna müracaat etmelidirler. ki 7 ede başarılması hiç ~üphe Y?k vafık görü!mektedir. Fakat müra- aY_I"ılmış. bir park haline getiril - Adres: İstanbul, Ankara 

Guctemlze illn vermek b· 
tiyenler ya doğrudan dof • 
r uya ıazetemiz idar.,hanesi· 
ne veya Ferdi Selek ilıin bü-

Alman faş'stlerh~in taktiği, Iz -
landa halkıııı cAJ..,,.anyanın kuv - ı 
veliyle• hem ilrkihmek hem de 
kendi .Dost:ılk hi9lerini. teşhir 

etmekten m.iteşekki!drr . .raşist a
janları işte bu maksatla lzanda • 
da konferans ve nutuklar vermek
t~. ve bu ı..~nferaıua \'& ı:utı.ıklu- ( 

Cwna akşamı 
tl'ıküdar İnşirah 

bahçsinde 
D EDE 19 16 

y. tı 
ı2 00 

Yat11 

1 tnk:Ansızdır. Onun ıçın hızım caa!ların arklll!ırun alınması bek - mışhr. Vali burar.ın bir halk par- caddesi 
9911 

Adalrt han No. 
~~dilik yapacaıi'ımız, seneler geç-! lenmektedir. kı haline eetirilmesiııe çalışmak • 3 • Telefon: 20807 

"">'9 noksanları telılfi edilerek Geçen sena eptyce alaka gören tadır. 1 ,_ __________ _ 
komedi, 

Büyük eser 
4 perde 
Aynca 

varyet., holdc:abıu 

'11 03 Cuma 
1 48 

1 ...... lmn-< 

2 46 7 30 



SAYFA 1 

ÇAPA MARKA 
HUBUBAT UNLARI 

. SIHHAT 
VE 

' KUVVET 'l\ Kaynağıdır. 

................... , .............. .. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cinsi miktarı Muhammen 

Lira Kr. 
~ 

B. % 7.5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. şekli 

Çıralı kalas ve 82,426M3 1459,17 109,43 Açık eksiltme 16,30 

• taıhta 

I - Yukarıda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye kon-

m~tur. 

II - MuhallU1len bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hi
zalarında göaterilmi§tir. 

ill - Ekı;iltme 18/V /939 perşembe günü Kıtbataşta Levazım 
iUbesl Müdiriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin ekailtme için tayin edilen gün ve saatte %7.5 

g!ivenme paralarile mezkür komilsyona gelmeleri. (32.43) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Açık eksiltme ile 17.000 adet galvanizli a>kı telı halkası, 215 

adet galvaııizli askı teli cıvatası, 420 adet g•lvani21i aPk! teli kene

di, 22ll adet galvanizli lente gergi mekiği, 6500 adet galvanizli tir

fon vida, 1400 adet galvanizli direk ayağı ve 2000 adet kutu dirseği 

No. 7 için ~omun 20X5 m/m alınacaktır. 

Muhammen b~del 2162.50 lira muvakkat tem.inat J 63 lira olup 

eksiltmesi 19/6/939 Pazartesi günü saat 15 te Müdii rEik binasında 

yapılacaktır .. İsteklilerin mu'Vakkat teminat ve kanuni vesikalari

le ogün o saate ka1ar Komisyona miiracaatları. 

Şartname ile nü:niineleri her gün Levazım amirlizinıiıde görii:le-

bilir. (3035) 

1 ~ ...... ıs .. ta .. nbu __ ı __ ee .. led .. iy .. esi_nd.en ..... _I 
Muhammen bedeli 170 lira olan Floryada 9 num.lrniı dükkan 

940 senesi Şubat ~.onuna kadar kiraya verilnıek üzr.re pözarlığa ko

nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürülüğünde görülebilir. İs

tekliler 12 lira 7~ kuruşluk ilk temint makbn \eya mektubile be

raber 26/5/939 Cuma günü saat 14,30 da Da.mi Eıwür.wnde bulun-

malıdırlar. (B) (3252) 

* 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık a~an belediye ve hususi 

idaredrn r:,üteşekki! mahalli idare emekli ve öksiiıl"r:nin 939 sayılı 

birinci al!ı aylık yokJamaları 12 Mayıs 939 d~n itiharen başlamıştır. 

2 - l\ıbaş sat.iplerinin yoklama ilmuhaberlerini cturmakta ol

dukları Nanive Mudürlüklerine tasdik ettirdikten s<ıwa resmi se

net, aylık cüzda".lı ve nüfus tezke elerile birlikte Mayıs 939 sonuna 

kadar ait oldukları belediye şubelerine müracaatla yoklamalarım 

yaptırmaları ilan olunur. (33~0> 

-·~~--~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlu, Şişli. Feriköy ikinci kısmı mahalll'sinin. Hacımansur so

kağında kain 25 miikerrer eski, yeni 41 sayılı apartıman (7500) li
rH muhammen !nyl1'etle ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış 

bedeii nakden ve peşindir. Mezkur apaı>tımanın 935 '1.fı 938 vakıf 
' icaresi borcu olan (112) lira (44) kuruş ile b;ı:a · \re bulıran vergisi 

,-e fener '":' çöp resminden borcu olan (991) li~a (56) kuruş müş

teriye aiti'.!. lhale 29/5/939 tarihine müsadif Pazartesi günii saat 
1430 da y:>.pılacaktı:. Taliplerin % 7,5 temirst mak~uzlarını havi 
tek!i! mek'cplarını 29/5/939 günü saat 14 Clc kadar defterdarlık 

Milli Emlak Müc'ci•Hlğünde müteşekkil komisyona lt>vdi etmeleri. 
(3313) 

İKDAM 12 - ;il'" ıs 19:1!1 

~ıı .. TUHÇAY GiŞE.Si 
Bu tertibin ilk keşidesinden itibaren en büyük ikramiye eri dağıtmaoa başladı : 
19603 numara ile 40000 lirayı Çanakkalede Bay Yusuf Gelgeçe ve üsküdarda Feride . 

39017 ·ı 15000 ı· BUyükada Nizam Caddesi Çamlık sokak ı numarada 
numara ı e . ırayı Bayan FAHiRE AKAR'a TUNÇAY gişeşi kazandırdı 

TUNÇAY~dan bilet alan mutlaka kazanır. 
ADRES: İstanbul Sultanhamam Caddesi Mısırçarşısı kapısı 

SERBA YI M. HAMDİ BAKIRCIOGLU 
karşısında No. 50 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Eks1:ra. Oiln.lilk: Tereya.ğ:ı 
Halis ve hakiki T R A B Z ON T ER EY A G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
-------• Slp•rlfler derh•I yerine kadar gönderııır. -------llİİ 

Tayyare 

LALE 
PİY ANKO Biletinizi 

G ES 1 nden alınız. 
Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 
Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale sineması yanında Lala gişesi 

Sahibi: F. AHMET TOPÇU Bıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...me 

1111 11111 il 

Çünkü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu' 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EB ~ 
sına dikkat ediniz .. 

lstanbul defterdarlığından : 
SeneHk Kira müd-

Tophanede: Necatibey caddes"inde kışla al
tında 345 sayılı düllin. 
Tophanede: Necatibey caddesinde kışl<ı al
tında 357 sayılı dükkan. 

Tophanede: Necatrbey caddes:inde kışla al
tında • 337 sayılı dükkan. 

Büyükçamlıcada: Setler kahvehanesi. 
Maslak civarında Zincirlikuyuda Levent 
çiftliği müştemilatından Büyükdere yolu iıze
rin<J.e 252800 metıre murabbalık arazi. 
İstinyede Balaban derede 5870 1<12 tarla. 

muhammen 
kirası 

Lira 

200 

72 

MO 
600 

400 

18 

de ti 

3 sene 

3 • 

3 • 
3 • 

1 • 

a • 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizala -

rında yaztlı müddet ve muhammen senelik kıra bedelleri üzerinden 

kara verilecektir. Senelik kira bedelleri nakden ve peşinendir, 

İhale 29/5/939 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
% 7,5 teminat akçelerini vakti muayyen.inden evvel yatırarak 

mezkur gün ve saatte defterdarlık Milli Em!ak Müdiriyetinde 
müteşekkil komisyona nıüucaaUarı. (3312) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Açık eksiltme ile 2120 adet Boru ·başı kenedi 3", 4:40 adet boru 

başı kendi dvata~ı. 1000 adet kablo dirseği p15n Nı:. ro 7, 1000 adet 

galvanizli tevzi kutusu dirsek demiri No. 7 \·e 600 adet d<'mir örgü· 

lil çubuk 8 1/2" alınacaktır. Muhammen b~del 1415 lira muvak

kat teminat 107 füa olup ekslitmesi 19/6/939 Pazartesi giinü saat 

15,30 da müdürlük binasında yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat te-

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 1 ~mııııııııımıı~ııııu ... Ferdi Sel ek -.nıınuıınmn'.'\ :i:ı;:r~.e k:.nani vesikalarile o gün o saate k&dar kcmisyona miira-

Deni:ıı Haatahaneai cildiye ==ı t L A N T A B f K L ı ş E ~ Şartnan.e ile nümuneleri her gün Leva.zom amirı;ğimizde görü-
:ııühreoiye mutahauıaı = • . • l!!!i!! 

Telefon : 23899 E! lebiliT. (3036) 

--- ı I .. şleri Bürosu ;; 
~ lstanbuf Sıhhi Müessese fer Artırma va Çocuk Hekimi -.

1

= ~= 
En modern ilan şekilleri - En. temiz tabı ve Eksiltme Komisyonundan : 

Dr. AHMET klişe işleri FRRDİ SELEK bürosunda yapılır. : Nümiine hashneleri için lazım olan 3.000 kilo birinci nevi tıb-
AKK QVUNLU I= ADRESE DiKKAT: lstanbul, Ankara Caddesi 1 bl iamu;k~~;~ee~~~!%~ec1:~~::iş~:~ü saat 12 de Cağaloğlunda 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

9 9 • 1 Adalet Han No. 3 ~ Sıhlıat ve İçtimai Muavenet Mildürliiğü binasında ku•ı:lu komisyon· = E3 
§ TELEFON: 206 O 7 A da yapılacaktır. 

~llOOffillllffi lllllllllillilllllllllllllllllllllllmllllillll!UlllllUllllOJllllllll!ITillnılllm!Unlllllllllllnlil Ullllffl!llP" 2 - Muhamm<'n fiat: Kilosu 110 kuruştur. 
..,, ... ... ..... ... ... '"' .. . 

Sahibi ve Nesriyatı İd~tre Eden Baı 
MuharriTi: Ali Naci KARACAN. Balll

dığı Yer: Son Tela:rtıf Basımevl 

3 - Muvakkat garı;nti: 237 lira 60 kuruştur. 

4 - İst~kllleı· şartnameyi her giin kcıınisyondan alabilirler. 

n - İstekliler cari se:ıeye ait ticaret edası veeikasile '"490 sayı• 
1ı k:anunda yazılı veslkslar ve bu işe yeter muvaıkk:t garanti malı'.· 
buz veya banka mektubu ile birli.kta ıbelli g11n ve &Patte komisyo-______ .. ,,.,,.. .................. ..,. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE KO'rEH:AşsISJ 
Divaızyolu 104 

na gelmeleri, c2932. 


