
.... 

.... 
~·_ .. ___ _ 
-

e' -·· . . - -... _ . 
~--. -·-
- - -. - -··-. --,... 

-. =""'---·-·._ .. -

- SALI - 11 NiSAN - 1939 

HA LK. GAZETESi 

-----~"'.'§: ------------
-·-------·-::--:-

--- ".J!"'--- - - -- -- . -·::-:----= =-·· -· - . ·- ·-:-:--: 

--....:--. -· - .. - -

~! TEstsı: 18H 
""1l'lct n:stst: 1939 

SAYI ı 87 
YIL : 1 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 
CAG.ALOGLU NUBUOSMANlYE No. M 
'l' ELE FO N: %3300 - iSTANBUL 

ltalyaya, İngilterenin Yuna~ topraklarına bir 
taarruza müsaade etmiyeceği ihtar edildi 
Vaziyet daha az gergin, fakat BASVEKİLİMİZİH MÜHİM BEYANATI 
vehametini muhafaza edi~or BüyükTürkordusunadayanarak 

istihdaf edilen nokta Sarki Akdeniz ve Uzaksarka her te~I.ik~yi ve teca~zü berta~af 
A • il il ' edecegımız kanaatınde oldugu-

hakım botun Balkan mıntakasıdır muzu söylemekle iftihar duyarım 
Bir tek nefer gibi ! 

1 r==============================~ 
Bu kargaşalıkla· önünde .... Elverir ki iyi niyetle-

Atatürk • Tek başı ma kalsam bi le mP.mle

ketin son kayası üzerine çıkar, oradan 

mücahede ederim• derken edebiyat yap

mıyordu, Anadolu Türkünün türküsünü oku

yordu. Bugün yine her Türk ayni turküyü her 

an hızlanan bir hiddetle mırıldanmaktadır 

retmiştir: 

Elen milletıne, 
Hükumet, Yunan efkarı umumiyesinde her türlü endışeyl izale 

için. memlehtin istiklal ve bütünlüğünün kat'i surette temin edil· 
miş olduğunu teyit edecek vaziyette bulunduğunu beyan eyler. 

Elen milleti, hiikümetinin kendi emniyet ve 
surette nigehhan olduğundan em ın bulunarak 
mesaisine huzur iç;nde dtvam edebil ı'. 

şerdine müstemir 
müsnlemetperver 

-;-ıua: Jan M~t"kEas -.., :_ Yunan Ba§vekili METAKSA~ 

Cümhuriyet Hükumetinin bü. rimiz ve bütün devletlere 
yük küçük bütün devletlerle 
ayni samimiyet ve dürüsti 
ile dostane münasebetlerini 
idame etmekte bulunduğunu 
ve bundan sonra da idameye 
çalışacağını söyleyebilirim. 

karşı beslediğimiz samimi ve 

ı l dostane bitaraflık doğrudan 
1 

j doğruya veya bilvasıta ihlal 

l 
edilmek teşebbüsüne maruz 
kalmasın! 

Bu suretle, §imdiye kadar inşa. 

nakliyat ve muhabere işlerini gö
ren Nafıa Vekfileti, yalnız inşaat -
la meşgul bir vek3let haline geti • 
rilıniş, münakale ve muhabereye a
it olan hizmetlerle İktısat Vekale
tine bağlı deniz nakliyat lflerl a -
bnarak .Münakale ve Muhabere 
Vekaleti> ihdas olunmuştur. Keza 
ticaret ve sanayi lşlerıni gören İk· 
tısat Vekaleti, yalnız sanayi ve 
maiıdin işlcrile meşgul olmak üze
re bırakılmış, iç ve dış ticarete ait 
vazifeler toplanarak .Ticaret Ve
k&leU. teşkil edilmiştir. Bu veç • 
bile vücude gelen vek3letlerle !da· 
re ve teknik bakımından işlerin yü 
rümesinin daha kolay bir hale ko
nulduğunu ve Vekillerin de daha 
yakından işlerini takip ve kontrol 
edebileceklerini ümit ediyoruz. 

Vekaletlerin i~ programında bir 
değişiklik yoktur. Kabinenin prog
ramında olduğu gibi. Vek3letlerin 
I§ programlarında da Cümhuriyet 
Halk Partisinin programı esastır. 

BAŞVEKİL REFİK SAYDAM 

Cümhuriyet devrinin en muvaf • 
fak prensiplerinden biri olan denk 

(Arkan 4 üncü so.yfada ) 

Kral logonun reddetti~! 
ltalyan talepleri, Ama· 
vutluğu daha fena hale 

koyamazdı! 
Tuan, 10 (A.A.) - Berat tehrl 

dün İtalyan kıt'aları tarafından iş
gal edilmiştir. General Guz.ıoni 

dün Draç'a gitmiştir. 

* 
Görlce, 10 (A.A.l - Görice şeh-

rinin garnizonlarından teşkil edi
lecek olan İtalyan müfrezesi, bu· 
gün hava yolile buraya gelmiştir. 

Arnavutlar çekiliyor 
Usküp, 10 (A.A.) - Kral Zogo • 

nun kardeşi Prens Celal dün karı· 
siyle buraya gelmiştir. 

Bir çok Arnavut subayları Ala
sonya civarında İtalyanlarla aon 

( A;rkası 3 üncü sayfada) 

"BE HAT,, 1 ALDILAR 
G' 

o 
.r 
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[Arnavutluk haritaslle son laarr uz sah.,s: etrafında Balkan devlet
lerinin vaziyetini göste-ren bu tlikkate değer haritayı Jo'Tansızca 

•Paris • Soir> dan lktiba~ ediyoru1] 
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Adliye 

_, ~~_ .. :, . - ~. . ... . - . ~ 

Musa - lsa • Muhammet : 77 
...... . .. . ... 
Musanın Hayah 

Tanrı, Beni İsraili 40 yıl Tih sah
rasında kalmakla cezalandırmıştı 

Gürültü ile 
mücadele işi 

Belediye şubelere şid
detli tamim gönderdi 

işçi 
.
1 
. "/İstanbul-Edirne Sokakta karı kocaya 

sag ıgı ' yolu kısalıyor saldıran sarhoşlar:! 
Sıhhat nizamnamesi Tren seyahati 11 den 
tebliğ edilmek Üzere 9 saate indirilecek 

Evvelce gürültü ile mücadele İş kanununa ait sıhhat ni -
1 

15 Mayıstan itibaren Avrupa 

Kadına taarruz etmek istediler, kocas:nı da 
jiletle yaraladılar ve y&kalandılar 

etmek için Dahiliye Vekaletinin :r.anınamesinin Sıhhat Vekı\- trenlerilı>, Edirne hattı tarifelerin-
Bu rivayet ve hikayeler arasın-!nun şerrınden ve tazyik;nden kur- vilayetlere tebliğ ettiği kararın leti tarafından yapılan tet • 1 Evvelki gece saat yirmi üç sıra-jdibine sıkıştırıp dövmeğe ııaşl•' 

da en marufu şudur: taran, selıimet ve saodete erişti_ k·kı · bi 1 "'' 1 de değişiklikler olacaktır. O ta - larında Küçükpazarda misafirlik-ımışlardır. Kadın f~ryat ederek et· son günlerde iyi tatbik edilmediği ı crı tmişt r. ..,,zaınna - - ~ 
Ave ?!dükten beş ~ yıl sonra ren ad~.ma.. Tann. peygamberine görülmüştür. Birçok vatandaşla _ me bugünlerde alakadarlara ribten itibaren konvansyonel tren ten dönen bir karı koca beş altıiraftan imdat isterken diğer sar· 

ve Me!Hc ~ehmen devrınde Şat ıl'- karşı gosterdıklerı ıtaat.;izlığın ve rın yaptıkları şikayetler bunu tebliğ edilecektir. Nizanına • leri sabahları 6.45 te ve Semplon sarhoşun tecavüzüne uğramış ve lhoşlar kaçmışlar Cemil ile tııs•" 
m~ğı . ~erme bir köprü yapıldı. nankörlüğün cezasını çekmeğe gö:;term!ştir. Belediye ~ehirde gü- ıne ile bütün iş yerlerinde iş- •

1
· ekspresleri de 7,22 de Sirkecıye zavallı koc~. fena halde dövüldük- da ceplerinden jUet '>ıçakarı çıP' 

Koprüyu su aldı. Ne kadar bağla- başlıyan bu kavim ilk acı olarak rultü ile mücadele faaliyetın' 1. ı·vi çilcrin sağlıi':ı için lüzumlu . varacaklardır. Akşamları da kon- ten sonra Jiletle yüzünden yara - N , t• .... d ıaınıştar· k · 
1 

, 1 2 35 
rıp eş e ı yuzun en yara 

ma ıstedi erse de durmadL Bu - açlığı hissetti. bır kilde tatbik ve takıbe karar bütün tesimt yapılacak ve : vans.yone 2 . te, Semplon eks - lanmıştır. dır. 
nıın üzerine Melik Behmen elli a- Beraberlerinde getirdikleri yl • vermıştir. Ayak satıcılarıııır her tedbirler alınacaktır. presı de 22 de hareket edecektir. Sokak ortasında ker.di hallerin- . p0l!l 
raba .ve yüz. çift öküz gönd:r~i.lyecek!eri tükenmişti. Açlıktan kıv yerde ve her zaman bağırmaları \ıı ,f jB.ugün 11 saat süren İstanbul - E- de yollarına giden bir kan koca. Kadının fery~~na .. yetışenakatı· 
Avenın tek hır kaburgasıın getırtıp ranmağa başladılar. yasaktır. Gıda maddeleri satan dırne tren seyahati de 9 saate ine- ya tecavüz cesaretinde bulunabl • memurları bu ıkı kustahı. y 
köprü eyledL Bu köprü Nuşlı·evanı ! - Ya Musa. dediler Bıze çare ... seyyar satıcıların mallarını yük • BELE D 1 YE cektlr. len sarhoşlardan iki adam yakalan yarak adliyeye .. ver.'."işlerd:· )ı~d:· 
Adil zamanına kadar kaldı ve Hazreti Musa dua etti. Sahrayı sek sesle satmaları ancak sabah • Memurların adresleri __ mış ve dün meşhut suçlara bakan Maznunlar dunku celsed . diJ 
halk onun üzerinden geçerdi. Ve kaplıyan dikenlerden bir nevi leyin sa11t 8 den akşam saat 20 ye Sultanahmet üçüncü sulh ceza/se ile alakadar lmadıkannı ıd r· 
her yıl onu yüz yük .zeytin):ağı ile merva Msıl ol.du. Bu nıeyyaıun a-I kadar kabildır. Bu .sa~ıcılar yalnız ff sbit ediliyor KÜÇÜK HABERLER mahkemesinde muhakeme edil -ı etmişler ve o saatte kahvede 

01~er 
yağlarlardı. Vaktakı Nuşu-evanı dına Terencebın dedıler. Beni İs • sattıkları 'eylen blldirecek keli • ~- - . -~ mlşlerdir. .du.klarına dair bir takım şahıt• 
• 1 ' Büıün belediye memurlarının ı ·· · ı 
Adil hükümdar o.ldu, halk ona: rail kavmi açlıklarım sade bu mey mderi sarfotıneğe mezundurlar. icabında çağırılmak üzere mensup * Çatalca Belediyesi 27 bin ll- Hadise şöyle olmuştur: gostermış erdir. h'l 

- Ey Adıl Melik .. dediler. Senin va ile giderme"e mecbur kaldılar, Çıkaracakları ses te hiçbir zaman ra sarfile bı·r elektrı'k santı·alı yap Neş'et isminde bir adam karıslle Muhakeme bu şahitleri derl"r· 
A 

s oldukları daire şeflerine sarılı ad- " 
.dil devrinde b~c~ h~kın ö~üş Aradan bir müddet geçtı. Teren- bağırma_ derecesine çıkmamalı~ır. resleruıı bırakmaları dün kendi _ mağa karar vermiş fakat hiç kim- b~ra~er Küçükı;azarda yaptıkları celbettirerek dinlemiştir. BUP ,h· 

hır insanın ken:ıgı uzerınden koırjsebinden bıktılar: IBel.edıye, . bu . emırlerın yerme !erine bildirilmiştir. Memurlar enıse talıp çıkmamıştır. Bu iş için İs- bır zıyare.:ıen gece saat 23,5 sıra. dan bir kısmı Cemil ve İhsanı k·dt 
rü diye geçmesı ayıp dl'ğıl mı?. · - Ya Musa .. dediler Bu dikenin getırılmedığını, esnafın sabah ak- yakın telefon numarasını da bil -1 tan bul Belediyesınin tavassutta larında donerlerken beş altı kişi- vede gördüklerini söylemişlerse 0 • 

!iuş'.rev~n .. bunun üzeı-W bu ke- meyvasından bıktık. Et istiyoruz, şam. avaz avaz bağırdığını tcsbit dirmeğe mecbur tutulmuşlardır. bulunması istenmiştir. 'lik sarhoş bir kafile ~'e karşılaş - hadisenin vukubulduğu saatte İi • 
mile kopruyu yı~ırdı. Yerıne de - etın hasretini çekiyoruı. etmıştır. Komşusıında telefon bulunanlar * Aksarayd 45 . . .Ik kt mışlardır. Sarhoşlar Neş'etin ka- lup olmadığını tasrih edeJnl?Ill 
mir bir köprü yaptırdı. Bu demiri Hazreti Musa yine dua etti. 

1 

Belediye memurlara gönderdığl bu numarayı bulunrruyanlar en için yapılan , a. b. ınc~1
1 

Kme .. ep nsına evvela ağızla sonra dA elle !erdir. .il 
k" • " p · şah bu cıni d ş· le de kted · ' J em ına 1 e aragum • 1111 l opruyu ervız ın zamanında Tanrı selvi kuşları gönderdi. Bu r e oy me ır: ı yakın karakolun telefon numara • rük orta mekt b. . . 1 b. sataşmak istemişlerdir. Neş'et pek Neticede muhakeme Neşe • 

1 
• • .. .. . . B. . 'f . . e ı ıçın yapı an ı- .• . . bıt8 

ru arın goturduğu men·ıdır. kuslar 0 kadar çoktu ki beni İsrail •- ır memurun vazı esını ta - sını bırakacaklardır nanın bütiln k 1 d t tabu olarak karısını mudafaa et - zündeki jilet yaralarının ız • 

* 1 

· kıp etmesi için o emri t ·ı · no san arı a amam- 1h tor f9 
boyuna tutarlar, pişirip yerlerdi. .. n eyı ve Dilenciler yine bolla~tı lanmış olduğundan diın Maarif meğe kalkışınca sarhoşlardan - kıp bırakınıyacağının dok.. bl. 

Musa peygamber, Ave'yl öldür- Bu cihette .Kur'an. da bir fıyet- 1 tekrarına_ !uzum yoktur. Her me- Y !tesellüm edilm' f çe san ve Cemil adlarında olan iki ki- porile tesbiti için başka g:ıne 
dükten sonra Beni İsrailtn yanına le müeyyettir. Seki. halen Mı • ".'ur aldıgı emrı, aksi bir emir ge- Şehir dahilinde dilencilerin git- ış ."· . . şi adamcağızı yakalamışlar, duvar rakılmıştır. 
döndü: 1 da . k b l k klik !inceye kadar takibe Vf' ;erine ge- tikçe artmakta olduğunu gören * Ankaraya gıtmış olan Maarif 

sır yo un \e ço u tınan e . . M"d" ·· T · .. . . 
- Haydi gelin benimle bera- gı·b· b. k .1 Et· d• keklik ti tırmege mecburdur• belediye dün bütün teşkilatına bir u uru evfık Kut dıın şehrımıze , ı ır u~ ur. ı c e .. d.. ·· t"' 

ber .. dedi. Artık korkunuz kalma. ne benzer. Bu selvi kuşu hakkında Belediye herhangi bir mıntaka- tanılın yapmıştır. Bu tamimde be- onmuş ur. 
dL. Ben, Allahın izni ile Ave'yl öl- rivayetler muhteliftir Bir kısmı dan ş\kll.yet vaki olduğu takdirde yan olunduğuna göre dilenciler * 6 - 12 Haziranda Dresten şeh-
dürdiim B ld d 1 B. k Ç 1 oranın iimirini teczıye edeceğini bususile akşamları mahal!Atı taciz rinde toplanacak olan beynelmilel 

• c ı ırcın• er er. l.I' ısını u -

Teyzesinin 61 
altınını çalmış 

M: ÜstündağıJ1 
• 

muhakemesı 
Beni İsrail cevap verdiler: luk. derler. Bir rivavette de erke· bildirmiştir. etmektedir. Bunların polis görünce ;buğday kongresine memleketimiz 

Y M Se 'ttikt ~- d ... d b .. yük. · 1 h k kendilerine bir iş adamı süsü ver- de davet edilmiştir. B '} . Adi' d d f .,. - a usa.. n gı en son- ,;ı ışısın en u o an er uşa . . u para ı e zeytınyağı ıye e elli en ,,. 
ra biz Mısıra ve geri dönmek is •• Selvi• denildiği mezkfırdur. V 1 LA y E T ~~n ve bu sur~Ue . zab_ıtanm * Alman bandıralı Fon Ştuben • • 1' 
tedik. Yola çıktık. tl'ç gün üç ge- Beni İsrail. otu da eti de bulduk- gozunden kaçmak ıstediklerı ':° · vapuru yarın şehrimize 400 Al - tıcaretı yapacakmış la şahit dinlenece 

yürüdük.. B·· d b k ık k. k 1ann b.. .. . Köy bUtce lerı'ne spor !aşılmıştır. Buna meydan veril - man seyyahı getirecektir. . . f~· 
ce ı. e a t ı bu- tan sonra arşı a en uvuk ih- 1 _,. 1 •• d lar bild. "-'· 0 .. S lt h t b. . 1 Ih Eski Vali Beledi o.·;ı ı 
1 

· mem.es ......,... ar a ır~ - * y 1 ,. k" . un u ana me ırınc su ve ye ""' , 
unduğumuz yerden uzaklaşmamı- tiyaç olarak su çıktı. fahsı'safı tir ugos avyanın us up şehrın- ahk . d te . . h·t n tün. d ğ' t .,;, ıııalı 

H k 
· · · · d t lan k 1 be 1 ile ceza m emesın e yzesırun san- ı .ın us a ın em, - dB f!Z. are etımıze nadim olarak sa- Susuzluktan kırılıyorlardı. e op aca o an yne m 1 va- .. . . ıresill 

lltih k t k . ted k. B f Am M s s Beden terbıyesi kanunu, mahal- Temizlik tetkikatı g nakli t k . memle- dığında senelerdenberı sakladığı kem.esi dordüncil ceza da ı · 
n.a a e me ıs ı u se er - an ya usa.. u... u. kontım· ya ı ~nt~reskınetm k üz altınları aşırarak kendisine bir cereyan etmekte olan otobils yots· 
senin gittiğin istikamette üç gün Diye yalvardılar. Musa yine Tan li idarelere mahalli ve esaslı mü- B ledi ıs vlnl LQtfi e ız namına ış ıra e e e- da 
üç gece yu··ri}dük. Yine baktık ki rıya yalvardı: kellefiyetler tahmil etmektedir. e ye re mua . Ak- re Devlet Demiryolları dokuzuncu tüccar hüviyeti vermek istiyen bli' suzluğu muhakemesi esnasdın_ıeJI. 

soy temizlik işini tetkik etmek ü- · l t tanb ld b h ·tı ·n ıw 
hep aynı yerdeyiz. Şimdi biz öyle Tanrı Musaya nida etti: Valiler köy bütçelerine vilayet u- . . işletme mildürü Nusret ile Anka- genem sorgusu yapı mış ır. u a azı şa ı erı .. 
htildeyiz ki olduğumuz yerden bir - Asanı taşa çal!. mumi meclisleri kararile münasip zere Avrupaya gıtmış . o~anlardan rada tahsilat reisi muavini Cemal H~d'..se şöyle ~eyan etmıştlr:. melerine lüzum gö~ülmüştu. esW 

yere ayrılamıyoruz. Muhakkak Ce- Bu emre itaat için Musa, elinde nisbette spor tahsısatı koymak alınan raporlarlı şehrımıze gel - dün ııkşam şehrimizden hareket ~uçukaya.sofyada oturan Hanı • Bu hususta temyız mahk.ell'I jrld~ 
nabı Hak bize gücendi ve gazab et- asası 0 beyaban içinde taş arama_ mecburiy~tindedirler. Dün bu hu- miş olan birçok mütehassısların etmişlerdir. fe ~~ıyar .~ır ~adındır ve. k~ kar· den .. vıtki ~lan talim~t daıre:tı~t' 
ti. Sen bilirsin ya Musa, Tanrıya ğa çıktı. susta D•hlıyeden vılayc>t.• Lır ta- İ.stanoulun temizliği hakkında * Yüksek Deniz Ticareti mek- deşının Huseyın adında Y'"':.ı ya.ş- bugun aslıye blrincı ceza ııı ide~ 

. . . . · l · t· K.. d . larında bır oğlu vardır. Huseyın mesinde bu işle alaJrndar eli 
yıne dua et te bızlerı bu haletten Burada hıç taş yoktu. mım ge mış ır. oy i areler'.nın verdikleri raporları tetkike başla- tebınde yapılmakta olan kaptan, 

1 
. . . k k 1. 't . 1 ün9ııe 

kur 
· 1 · . t· k . b 

1 
. . . • . . . . eyzesının evıne sı sı ge ıp gı - fazla şahit dinlenecek ve s rı· 

tarsın... _ Tas bulun .. size su çıkaraca _ spor ~ erıne ~ ıra nıs et eri im- mıştır makınıst ve diger denızcılık terfi k•-d· . . . ·tadele 
• k' ı · t· 1 . . 1 b ... lm. k Ank me "' ır. suretile tesbıt edılecek ı . 8 Musa peygamber bildi ki bu ğırn. anı ve esas arına ıs ına ettiri - DE N 1 Z untıhan arı ıtırı ış, evra a B' .. H if d kk ı·•reSıP • 1 1 k ş - . . . ır gun an e ev e yo en temyiz dördüncü ceza c .~ 

knvmın bu hnli Tanrıya kendi du-, Dedii-' için bütün halkı dam! - ece tir. ehir ve köy gençliğinin • • ıraya gonderilmıştır. Hüseyı'n teyzesinin sandı"ını aç -
nd "tü .. d"" . d . " o• sıhhi ınkişaflarına ait tedbirler de a· se t 1 .. UldU * B be 1 . t b .. b. 6 gönderilecektir. 1 an " ru ur, yıne ua edıp dılar. Taş aramağa başladılar .. bu- lr rserı Orpl QOr er r er _çernıye i ugun ır mış ve içinde buldugu· 61 altın lira ---<:>----

b d B İ 1 . mahalli idarelere kanunla tevdi e-ura an <'nl srai ıle çıkmak is-• lamadılar. Karadenizde . (toplantı yapara)< idare heyetinde- ile 45 lira kağıt parayı alıp savuş- • , • idi 
tedi. Fakat duası bu defa kabul o- İ•te bu esnada Harun, dilen vazifelerin ifasında azami Midye lim~':° ki üç münhal yere yeni azalar se- muştur. Adalar tarıfesı geri k3 . 
1 n ad • hnsasiyet gösterilecektir. Uuzunkum mevkıındc serserı bır kt· .. .. t •l:>i): 
u m 1• _Ya Musa .. dedi, senin cebinde • çece ır. Hanife evine donıınce yıllardan- Dnizbank'ın 15 Mayısta 8 kP1 

Gökten bir nida geldi: f k b. A Yol parası borçları varis- torpil görülmüş ve alakadarlara * Belediye İstimlak Müdürlüğü beri biriktirdiği parasının yerinde edeceği Adalar ve Anadolu ya • 
y M B . İ .1 k k u a ır taş parçası var.. caba o h be ılm· . S .. f bıl's 

- a usa... enı sraı ır olmaz mı? lerden alınmıyacak a r ver ıştır. eyruse ere teh kadrosu dün tebliğ edilmiştir. Kad yeller estiğini görmü~ ve bunun İlkbahar tarifesi 29 Nisana et 
sene burada kalacaklar. Kırk sene likesi olan torpilin imhası için dün 

1
roda yedi memur, 3 mimar ve bir Hüseyin tarafından yapıldığını he- kılmıştır. Kış tarıfesh!dekl ı;eferl 

tamam Olmadan buradan Çıkmayı Filhakika Musanm cebinde el Kend·lerı·ne vol parası tahak k d 
b

üv. üklükte bir ' ' · - Evrene romörkörile Karadenize avu at var ır. men anlam~tır. şimdilik kiıfi görülml<ştür. ? 
ben onlara haram kıldım. kadar taş parçası kuk ettırilip te bu para tahsil e - · vardı. bir tahrip müfrezesi gönderilmiş • .. * Istanbul Vilayet.ne. tabi hü _- Hanife polis~ mü:.aca~t etmiş -= =- _ .. =-- - · pB" 

* Be · t lt· 1 ak k k Bu taş parçası onun cebinde na· 
nı sra ın ceza o ar ır se-

k 1 ğ b h b hr 
'dl sıl olup ta bulunuyordu. ne a aca ı u sa a ır sa a ı . 

Adına Tih sahrası derlerdi. Bu, bir tesadüf eseri değildi.. 
Burada ne ot biterdi ve ne de Bu taşın da bir hikmet ve bir 

su vardı. Her taraf diken içinde hikayesi mevcuttur. 
ldi. Ve Musa Peygamber, Tanrının Bu hikayeye göre cMusa Pey -
cezasına çarpan günahkar ve Is - gamber daha Mısırda iken halk a
yankA.r Beni İsrail kavmi ile bir· rasında bir dedikodu hasıl olmuş-
likte bu sahrclda kalacaktı. tu. Herkesin dilinde: 

Kendilerini zulümden, Firavu - (Arkası var) 

M 1 111 R o m a n : Tefrika No. 30 

•ını111111w1111 11 D11B1111uu11m•mııanımınınııım 

dilmeden ölenlerın varislerinın ta- tir. tun kaza kaymakamları ıle beledı- ve bunun üzerıne Hu<eyın yakala- maktı. Bunun ıçın de aldığııJI dl' 
kip edilip edilemiyeceği hakkında ye reis muavinleri yarın vilayette narak Adliyeye verilmiştir raların bir kısmı ile cvvel.3 )>eli O' 

hasıl olan tereddüt üzerine dün a- Valinin riyasetinde bir toplantı Dün birinci sulh ceza mahkertıi!· me bir elbise / 'ptırdım. TücC3 ~yil1 
liıkadarlara bir tamirtı gelmiştir. Çefinkaya şehrim:ze yapacaklardır. sinde yapılan sorgusunda Hüseyin lan bir adamın elbett~ tcıniı gıpa· 
Buna göre yol vergisi bedeni ve gelecek * Son toplantısında hararetli meseleyi inkar etmemiş, yalnız mesi lazımdı. :rı~aret ycparak p8 • 

M .. nak 1 M h be V kili' münakaşalarla geçen Belediye ko- şöyle bir izahta bulunmuştw-: ra kazanmak ıstıyordu.,.,. BU 
şahsi mükellefiyet vergisi olduğu u a e ve u a re e . kt • 

operatifi yıllık kongresi yarın sa- c- Ben sandıktan 6l değil 35 al- raları sermaye yapaca ım. J;1ü#' 
çin bu borcun varislere geçme - Alı Çetin.kaya bugünlerde şehri - at 14 te toplanacai<tır. Bu celsede tın lira aldım. Annemin sandığını H!ltiın suçunu itiıaf eden e•· 
mesi iktiza etmektedir. Bu gibile- mize gelecek, Denlzbank ve Deniz umumi heyet tarafından seçilmiş da kırarak oradan da 19 altın lira yinin tevkifine karar verlJUŞ ve et· 
rin varislerinin takip edilmemesi\Ticareti Müdürlüğünde tetkikler olan hesap müfettişlerinin raporu bulup aldım. Maksadım da toptan rakını müddeiumumiliğe ıade 
alakadarlara bildirilmiştir. yapacaktır. okunacaktır. zeytin ve zeytinyağı ticareti yap - mlştir. ~ 

TDlbSDMD 
HUseyln Rahmi G 0 R P 1 N A R 

muımınnmıııı ıııınmıııııınıımıınııımmnınınıın•nnııııııamın --J 
" - Beyefendi geçmiş olsun.. ğır bunak çabuk aldanır... 1 Kademhayır - Çatlarız da ne sa boş dönmüyor ... Fakat Pervine cek kadar büyük bir tedbirde mi miş, bitmiş cinsi asfer gibi kirli sa- hamet Aliciğim .. Ateşinle yanı~ııi 

Zevcin hakikaten gitmiş olduğu- Hanım - Ya bir aağlam kulaklı yapalım gece böyle içeriye sizin ait sevdasında tılsımın bu kuvvei bulundu? Ne oldu? n bir renk alm~tı. Çukura kaçmış riyorum. Gel bir dakikacık .ıJl"' 
na kanaat getirebilmek için kadın gencini getirirse.. gibi erkek misafir alır eğleniriz... teshiriyesine nailiyetten müstefid Pervin in gömüldüğü derin esra- gözlerinin bütün ıztıra~ile .. oğlana tün bütün Kerem gibi kül 

01~a-· 
elbiseleri içindeki zampara odanın Kademhayır - Gencini getirir- Aman kadın misafir istemeyiz ... olamıyordu. Kalfa Hanımla geçen ra benziyen bu habersizlik devam baktı. Nazarında kaç gundur çek- - Hayır yaklaşma bana .. e ;,;!'~ 
her tarafına gö~ gezdire gezdire dı- se senin için daha iyi ayo... Çok dedikoducu oluyorlar... çatıarası patırtısından sonra ma-1 ıt·k Aı· B k. . k k h tiği elemleri tercüme eden sakit run Vallahi seni .. Sen ne hald 8ıri' 

nl
. d k te e ı çe ı e ırın ıza arşı e - . . f k·nde 

garıları di ıyerek: Ali Bekir sırtın a ı ntenell Ali Bekir iç çamaşırını ters giyer. cera üçü arasında bastırılmışa ben- .. t 1 . ed·ı . 1 kı lakin öyle derin bır serzcnış vardı ben onun beş derece e 1 tel' 

G . Is blı'.I ık t k Y k 1 - . . . nuz a mm ı ememış o an aş ı· B k. k d d ··ro·ğ·· b 1 .. d . Ba a merhaıııe - eçrnış o un... zu ç arıp a ara : a a ıgını çarpık ilikler, kırava- ziyordu. Amma o gecedenberı bır 'dd ti . .. .. d.. .. ki A ı e ır a ın a go u u u er ıçın eyun .. · n 
K d mh ko 1 Ü d t b k k 

şı e enıyor, gozu unyayı gor - h ki h 1. k d. · d... ı ben h. arn a e ayır nso un zerin e - Anlıyamadığım birşey var.. ını ce ıne or. Bir hokkabaz sür'a- hafta geçti. Ne ihtiyar halayı tan, _ ıl d. k dın- pek a ı a ın en ı geçır ıgı ız- m yene ıç acım ··•. l>'"ıı 
kalmış bir kadeh konyağı korku Hanım - Nedir güzelim... tile karmakarışık elbiselerini böyle ne Pervinden hiçbir ses çıkmadı. muyor, 1 sımın ığer . a. tırapların kat kat fevkinde olduğu- - Ah canımın içi Aliciğııı' ı~ıe 
bastırmak için ağzına döker göğsü- - Bey niçin bu akşam böyle va- vücudune geçirdikten sonra Ha- Kalfa Hanım kızı korkuttu mu? !arı tutan efsunundan ıstıfa- nu anlamakta güçlük çekmedi. yanıyorum. Sen yanıyorsu11·:1 ı"' 
nü uğuştura uğuştura: kitsiz geldı? nımla, Kademhayır ile birer veda Yoksa Ali Bekiriıi aleyhinde ala- de etmek istemiyordu. Onun Kadın bir müddet sakıt, serzeniş- iyi ya gel sarışalım .. Birib:rı-

- Cümlemize geçmiş olsun... - Efendım onlar beş on kişi top- pusesi alıp vererek sokağa iırlar. bıldığine dil uzatarak kızı ondan kalbinde, gönlünde, zihninde • kar ve müsterhim göz1erile genç ateşine su serpelim... s< -~ 
Ali Bekir büyük bir te!Aşla: lanırlar. Şehsuvar Beyin konağın- Yokuştan ~şağı su gibi akar. Alt teneffüre muvaffak mı oldu? Ve ki artık hep Pervindi. Bu ateşle sevgilisine baktı, baktı. Sanki için- - Ben yanıyorum anım~ ,,., 
-- Ben hemen bir ilci dakikanın da (poker) oynarlar. Anlaşılan bu başta üç k~iye rastgelir. Derhal yahut ki işi Hanımefendiye başka orada, burada mahzun, meyus do- den birdenbire parlıyan alevin acı- için değıl mankafa karı .. peı' ~. ı.· 

içinde giyinivermeliyim... gece bizim bey çabuk yutulmuş 0 • tanır .. İki doktorun arasında Beye- şekilde anlatarak küçükbeyin müs- laşıyo'., gece döşeğinde sıcak göz- sına tahammül edemiyerek sarıl- çin.. Pervin... Pervin... pcı; , ' 
Hanını - Telaş etme cicim. O lacak ki para a!mıya geldi... fendi .. O gece (poker) de kaybet- takbel odalığını sıkı bir baskı altı- yaşlarıle yastıklarını ıslatıyordu. mak için oğlana saldırdı. Lakin A- Zavallı kızı ne ~ aptın? Bır .;~n· 

gelınciye kadar nasıl olsa seni bir - Bey pokere meraklı mıdır? tikten sonra karısının sancılanma- na mı koydurttu?. Haremin Per- Ali Bekir bu iftirakın had bir li Bekir Kalfanın bu nagihani sav- mı kilidledin? Sincap bile ıııc) 11,u! 
tarafa atlatırız ... Fakat ben rolü- - Ah pek mübtelasıdır ... Allahın sı kederine uğrıyan bedbaht a- vine ait sükutu okadar derin idi ki devresinde bir gün selamlıktaki o- Jetine, .onun arzudan tiril tiril tit- da yok. Hayvancağızı tıoğduıı dı/ 
mün en mühim kısmını şimdi dok· her gecesi kumar.. Kumar .. Ku- dam... Sincap kedi bile tamamile namah- dasının penceresi önünde çenesini reyen kollarının iştihayı tazyikine Konaktan sürgüne mi gönder 
tora karşı oynıyacağım.. Bakalım mar ... Eve daima sabaha karşı, ba- 20 rem bir kadın hayatına sokulmuş dirseğine verip derdine bir derman karşı kendini şiddetle müdafaa e- Söyle... ıtı~· 
ha talığıma beyi inandırdığım ko- zan da gündüz ortasında bitap ge- Ali Bekir tılsımın hariçteki tec- dışarı salıverilmiyordu. Ali Bekir düşünmekte iken bir pıtırdı oldu. dere~: _ İlahi Pervinin de b<>Yn.ıı_ .:i de 
la~·lıkla doktoru da kandırabilecek lir. Söz söylemeğe mecalsiz yata- ıiibesinden muvaffak döner. Mace onu kafes aralıklarından gözetli- Başını çevirdi. Odanın ortasında - Üzerime gelme ... Bana dokun- da kalsın kedisinin de. Ik· 
miyim,. ğa düşer .. Biz evde geceleri Kadem- ralann sonlarında biraz üzüntülü yor gözetliyor, 18.kin görmeğe mu- yeldirme ve baş örtüsile boylu bo- ma ... Sürtünme .. . İstemem. b . i ' erin dibine gir•UI··· / 
K~demhayır - Yine .g~r:n guıı- hayır ile iki kişi ic sıkıntısından karı~ıkl'.1'lar zuh~r .etmekle bera- vaffak olamıyo'.'du. Kalfa Ha.mm yunca Kalfa Hanın_ı.ı ~ördu,. . . Kalfa en enindar sesiyle: ge ers n y <(/lrkM' <"'f 

ku ihtıyar doktoru getırırse o sa- çatlarız... ber elını herhangı bır kadıııs uzat- tılsımın kuvvetıne karşı gelebıle - O kuru kadın butün butUn en- - Halimi görmüyor mısın? .Mcr-
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Ferdi er ve milletler Son:,."i,Haberler . 
-· ' -· . - ,- . .- -~· . . . ·. ... -~ arasında muaşeret 

Bir Fransız muharririnin Arnavutlukta yaptığı bir röportaj 

Cesur ve mağrur bir halkın yasadığı 
kurunu vustai bir memleket! L adabı 

ondrada dü~ yapılan! u~iıin·d;; ·iı~in .. cu::::ilm:==~t ~:=~~p~::~:r~=~ 
ğe Jlaşlarsa bizim bildiğimiz 

muaşeret kaidelerinde büyük de-

ğişiklikler yapması lazım gelecek· Bu seyahat, sanki nakil vasıta - YAZAN: cMiridit. !er. yani kahraman, ce-

1( f y · kd · · d + k ,.. f r1 b · 1 er tir. ıarının devirler esnasındaki teka - Robert F rancoı;-ı sur ve mağrur insanıardır!. 
'(~~:~İ~ta:: y:;r:~:tıny~r~%Ui~j~a aJı~:aS~ ı as en eu ır ı ru:::~ ;~:: !~::.::ı~:a'.'8za~ ;u~llerini gözden geçirmek gibi ol· il~ · j Burada, hala, Avrupanın hiç b ir 

• d db" } b" d"Jd" t ı b ı d yıflara gösterilen nezaket, hür. S bah k d İ al h met ettiler. Daha sonra, ateşin ya- tarafındanolmıyanpederşahirej im 
ıcap e en te ır er tes ıt e J ı a m 1 ya a s a 1 met, saygı, hıilisa nezaket bugün hat~nın ü7 ;:tö:~u t:,;:;esi ~~~ nında, bir hasınn üzerinde uyu • hi\kmidir. ~ilenin ba~ı ke_ndi 

Londra, 10 (A.A.) - Arnavut • Alınan malümata göre Avrupa· • _ d 
10 

(A.A.) _ Dail . yerlerini terketmişlerdir. Artık . . .. . . . dum. çoluk çocugunun kadırı mutlagı -
hı .,.,n ra y t rıyatik uzerınden benı lkı saatte . 

#un işgali üzerine Akdenizde ha- nın umumi vaziyeti de tetkik edil· ı ' tramvayda, vapurda ayakta bek • B d" "d T. , t• d" Kı İşte 1939 da Romadan tayyare dır. Harbe ve sulha karar verır, 
~·- Express gazetesinin Aımter - . . . ren ızı en ırana ya ge ır ı. • • ' .. . . • . 
""' olan vaziyeti tetkik için bu sa· miştir. Beck, pek yakında Roman. dam'dan istihbaratına göre, ı !iyen kadına, ihtıyara yer vermek sa bir duruş ve bir Ç(?yrek saat ile iki saat mesafede, Arnavutluk hukmeder, kendı malilv.nesınde 
~ saat 11 de milhlııı bir kabine ya ve Macatistanla karşılıklı temi·'+ Hollanda'nın Alınan hudut "'.'t değildir. Meclise yaşlı olanlar sonra İşkodra'da yere ini orduk. dağlarında bir yabancı misafire sultandır. Fakat aileler arasın<jaki 
Plantısı vulrubulmuştur. nat meselesi hakkında müzakere e- ı mıntakası 50 kilometre de • ~U:'."ken ay~ğa kalkmak, on!~ İşkodra, Arnavutluk Al:ıannın gösterilen mihmannüvazlık hala bağlar gevşektir, ve ancak müs -
'l'oplantıda bütün Nazırlar hazır decektir. rinll""-de Hollanda hüku • önunde derlı toplu oturmak, nazik k k 1 b 1 bu kadar güzel kalabilmiştir! On- tevliyi kovmak mevzuu bahsoldu· 

lıııı .. - t b. r lınak . . , .. tam enarına uru muş u unu -
UJımuflardır. Diplomatik mahfiller, İtalyanın meli tarafından askeri kon • ve er ıye ı o ıçın zarun go • d !ar, halli, eski Yur.an efsanelerin - ğu zaman sıkılaştınlır. s· . ··ı . kaid 1 d d" yor u. ıyaat mahfillerin öğrendiğine Arnavutluktaki hareketinin İngi • trol altına konulmuştur. Hol- ru mıyen e er en ır. B'" '"k b" A k tomobili de terennüm edilen isimlerile hiila (Devamı yarın) 

IÖre İngiliz Nazırllırı İtalyan ha ı ı Devletler, dünkü ve bugünkü . uyu. ır merı an. 
0 

.. . 
rQ ' . İn . . .. • giliz • İtalyan anlaşmasına kat'i su landanın üçte birini bir kaç gençlerin eline geçtiği için mi, ne- ıl_e, genış ve k~:ran~ı bır yol ~z~ - ===========================~ 

~ıı::: üze:: :~:ı~:;ku~;ı: ~ :~z::ın~~f .~daş"!:':·.~::;;~; [: :·;.:ı::·~:.: l dir? Onlar arasındaki muaşeret rın~e.ksa~~te ~z kilo~e~~ı!'d~ - Akdenı·z devletlerı· mu"teyakkız ·' 
,....Jerile doğu Akdenlzdeki bütün t fbat al t adabı da değişti. Bir zamanlar bo· yor t · ıra u mem e e şı • 
.._ . . . muhafazasını ve askeri malfunat er ı ınnuş ır. ğazJa...,.ak olanlar bı"le bı"r kaç gu··n mendifer yoktu. Flkat bir Ç(?yrek 
•...-atejik vazıyet! tetkik etmişler • .,... 
dir. teatisini derpiş etmektedir. • • • • • • • - • • • • evvelinden biribirine ültimatom • saat olmamıştı ki Atostrade çalılık • 

Yunanistan ve Yugoslavyaya İspanyada harp nihayet bu!puğu Jllanı· -'ar b" ı"r lar yollarlar, bunların cevabını bir bavıra tahavvül etti. Biraz son ita/yan teminatı Yunanistanı, 
kıırşı İtyalyan tehdidi İngiliz ka • için İspanya ve Llbyadaki İtalyan lVl i Uı beklerler ve harp ilin ederlerdi. ra da bir bataklığın kenarında 
hiııeslni yeni bir İtalyan hareketi kıtaatının ger! alınması lüzumunu f h .. bngün böyle bir nezaket kaide•ine durduk. Burada bizi atlar, bir jan· J • .., / • • f f • f • f • 
halinde bilhassa Yunanistana ve İngiliz bükfuneti daha geçenlerde eza Ur lüzum gören yoktur. Bir zamanlar darma mıifrezesi, bir rehber ve bir zger erlnl Q mzn e memlŞ lr 
Jto ..... ya yapılac·'" yardmı 1.,,_ a- Romaya h_ atırlatm. ıştı. . Meksika, 10 (A.A. )- Paskalya- bir sefirin mensup •. old .. uğ'u _h.ülni • tercüman bekliyordu. l .. "" "" ~~ s b h t ·d· Paris, 10 (AA.) - Diplomatik tamamlanmasını bekliyeceğini •OY 
lınınası. icap edecek tedbirleri tes • Yine diplomatik mahfillerde ser 'nın arifesinde, İsa'yı sattığından met namına verdlgı soz degışmez, a a ın saa onu ı ı. b' 1 . t ve A ti ğu . !' 

İ tıak t tbik 1 d Ata bl.ndı'k ve dar bir boğazın ı. müzakereler, daha az gergin ır emış ır rnavu u n ışgu ı 
bite mecbur etm•..+••. ~edilen mütaleaya göre ngiliz • İ- dolayı bır· mumyasının yakılması mu a " 0 unur "· Bt'G\in · k 1 1 1 k '9~ ı ya·ı 1·1 il sö ı · h d çı"nden yuvarlanan bir ..,laleye hava içinde devam etm .. e_ktedir_ . kıiçu de\· et ere yardım po ıtı a· 

Son -~-•a•de Atın· adan gelen ha- talyan anlaşmasının talya tarafın mutad olan Yahuda'nın yerine bu - e ver en 2 erın, mua e e- .- · 1 •- 1 • ._ a~~ !erin bil ··mrü il b gü d f ~~g· ru çıkmağa basladık. Arasıra, Londraya İtalyan hukumetı ta· sının genış emesine mw<i o maga 
""rler daha ziyade endi.., ve te - dan her türlü ihlali bu anlaşmanın sene HiUer'le Mussollninin mum • e 0 ç eş n en az- "' matuf ilk müsbet harekettir . .,.. la olın M h d 1 d h .. karlı zı"rveler ga··ru.:yoı·duk. Ög"le • rafından .İtalyanm Ak. deniz statü. lf Verici mahiyettedir. feshiyle neticelenecektir. dan heykelleri yakılmıştır. uyor. ua e e er, 8 8 mu- 3 - Arnavutlug" un icgalindeki 

rekkepleri kurumadan ve imza e- den sonra saat ikive doğru, yol o kosuna rıayet edcceğı ve Arna':"'t- .,. 

lngiltere Türkiye, Yunanistanla 
teminat anlaşmaları yapıyor 

· ı · · fkl"l' · uhafaza eylıye muvaffakiyetten ceı;aret alan Hit· 
denlere haber verilmeden yırtıla- kadar darlaştı ve o kadar sarplaştı u~u. n ıs ı a ını m . . . • 

~ h d t t verılmış ler mukavemet cephesi kuvvetlen· biliyor. k" b' ki · · · b k g· yu-·· cegı ususun a emına • 

Hulasa ferdler arasındaki mua
şeret adabını da, milletler arasın
daki münasebetleri gösteren adabı 
da dej;-iştirmek icap edecektir. An· 
cak bu gidişle muaşeret adabın • 
dan ve beynelmilel münasebet • 
!erden eser kalınıyatağına göre 
edepsizlik ve münasebetsizlik na· 
sıl kaide altına alınır? Onu bilme-

ı ıne erımızı ıra ·ma a ve . meden evvel Fransız • İngilız ka-
rümeğe mecbur kaldık . tir: .. . . · rarını tecrübe etmek arzusuna ka· 

S t ıt d ·k· k k lı İtalyan hukumetı, Italyanın Yu· 
aa a ı a, ı ı ırmızı aya • . pılabilir. 

ğın çok evvelden işaret ettiği bir nanistana ve Korfuya karşı bır ~- A . d . 
na nıyet ve tasavvuru olmadıgı yni mahfellerde iddıa edil iği· 

boğaza varmıştık. k . . t" ne göre Silizyaya vurulacak bir 
R hb b d .. d"". ha kında temınat vermış ır. 

e er ana on u. · . . İ darbe Danzinge vurulacak bir dar· 

Harp halinde lngiliz ve Fransız harp gemilerinin boğazdan 
geçe bilmesinin temini isteniyor 

serbest 
İ t . dl A 8 ti ktayızı Diploması mehafili, In.gıliz • • 

- ş e şım rn vu u ·· . . be kadar tehlikesizdir ve böyle 
dedi talyan itilafının feshedilmesının bir teşebbüsün vereceği maddi ne· 

- . Fakat, dedim, beıı sabahtan • çok muhtemel olduğunu beyan et- ticeler daha enteresandır. 
b . A tl kt ld • mektedir. erı rnavu u a o ugumuzu sa- . , Alman sefaretin:n tekzibi 

Londra, 10 (A. A.) - Hükfunet hranın İspanyadaki maksadı hak • 
Jbahfellerine göre İngiliz nazırlan kında doğru malumat istemiştir. 
hu sabah İngiliz teminatının der· Hükfunet mahfelleri, İng.iltere 
lıal Yunanlstana ve Türkiyeye teş t.:ırafından bu hususta herhangi bir 
inil edilip edilnıiyeceği meselesi beyanatta bulunmamasının İngi • 
hakkında karar vermişlerdir. Mev· !iz hükümetinin pasif kaldığına 
tuu bahsolan anlaşmalar Polon • delalet etmiyeceğini, İngiliz hü • 
Ya ile imza ve Romanya için de k(imetinin Yunan ve Kıbrıs sula • 
4'erpl§ edilen iki tarııflı anlaşma· rında mühim tedbirler aldığını 
)'a benzer anlaşmalardır. kaydediyorlar. 

İyi malumat alan mahfeller, Yu Diğer taraftan, İngilterenin Tür 
1lanistan ve Türkiye ile akdi muh· kiye, Bulgaristan ve Romanya ile 
1tıneı anlaşmalann §imdilik gWi olan diplomatik faaliyeti önümüz
tutulacağını ilave etmektedirler. deki günler zarfında çok hararetli 

Ayni zamanda İngildiz hükUme- ve hedefi de şunlar olacaktır: 
ti Musollniye, İspanyadan kıtaatı· 1 - Balkan antantının, Bulga -
'.Ilı çekmek sureti!<> imza ve taah· ristanın Dobricedeki isteklerine 
lıiitıerlnln şerefini koruması için rağmen, muhtemel teşriki mesaisi· 
IOn bir imkan daha \'ermPk arzu· nl, 
&undadır. 2 - Harp halinde İngiliz ve Fran 

Netice olarak İngiliz hükft - sız harp gemilerinin boğazlardan 
lnHi İngıliz • İtalyan anlaşmala • serbest geçmesini temin eylemek. 

lıJıııı fesh~ teşebbüsünü kendisi ltalyan Maslahatgüzarı Ha-
Yapmıyacaktır. • • • 
İspanya meselesi hakkında Lon- lıfakSI tekrar Ziyaret 8tll 

liraya gelen haberler çok miltearız Londra, 10 (A. A.) - İtalyan 
dır. maslahatgüzarı bugün öğleden 

Lord Perth dün öğleden sonra sonra tekrar Lord Halıfaksı zıya-

Cianoyu ziyaret ederek İtal - ret etmiştir. 

yiz. İyi malümat alan mahfellere gö
re, perşembe günü hükümet par • 
liimentoda, İngilterenin Yunanis
tanın toprak bütünlüğüne hiçbır 

suretle halel getırilmcsine müsa
ade etmiyeceğini bildirecek vazi· 
~ette olacaktır. 

I KDAM C I 
d Z d

. d k" T' Bonnet Parıs te kalmıştır. Bey -
nıyor um. anne ıyor um ı ı • . . . . . 
ran Arnavutluğun merkezi ve İş • nelmılel va_zıyetın ınkı~afını ya • Londra, 10 (A.A.) _ Mevcudi • 
kodra da Krallığın ikinci şehridi:r. kından takıp etme.k:edır._ ~~a- yetleri elzem addedilmeyen me • 

I• J J B Bu geçtiğimiz volda Arnavutlu • ıleyh b~ s~bah İ~gılız sefmnı ka· murların Berline iade edilmesi hak ta yan ar eratı . b"' '"k ··nakale vollarmdanıbul etmıştır. Sefır kendısıne Lon· kında Almanyanın Paris ve Lon • 
gun uyu mu . . R d:ı.k" ·· k 

1 
bir olarak tahmin etm:ştim . dra •.le oma. arasın ı muz: e • dra elçilik ve konsolosluklarına ta a dılar Dağlı olan rehberimiz: relerın netayıcı hakkında malumat limat verildiğine d~ir verilen ha. 

. . _ .Filvaki doğru, diye cevap vermistir. Bonnet, aynı zamanda her Alman sefareti tarafından kat-

Bir tek nefer gibi .. (Baş _tarafı 1 ıncı saııt11da) , dl b t·· b 1 Arnavutluk .
1
' Sovyet Ru•ya sefirini kabul etmış iyyetle tekzip edilmektedir. 

musademelcrı yaptıktan sonra dağ ıer ' u un .u~ ar ve sefir ile şarki Avrupa hakkında ====='=========-= 
yoluyia Yugoslavya topraklarına tur. Fakat hakıkı Arnavutluk, scr· 1 •• •• •• •. ıstı' hdaf ed ı' len nokta 

(Ba tara! l . ı· sa 'ad ) b st . l A ti l b , goruşmuştur. ş ı mc y, a iltica etmişlerdir. e ınsan arın rnavu u. u, u • 
- Hep yetim! K 1 z dd v boğazın öte tarafında başlar. Ova- Akdenızd~ müdafaa 
- Babaları nerede? ra. OgOnUn re ettİgİ ]ardaki şehirler, daima müstevlile- tedbirleri alındı 
- Bir çoklan Çanakkalede öl - lfalyan falep'er re boyun eğmeğe mecbur oldular. 

1 
Ar 

düler, kalanları da orduda! Debre 10 (A.A) - Bir Arnavut Bu müstevlilerden bir kısmı, yine Parıs, 10 (A.A.~ - ~alyanınk . -
- Senin evladın var mı? ' · . b .. k'" İta! navutlukta. yaptıgı cebır hare etın 

devlet adamı aJ·ans muhabirine denızlerden gelen ugun u • l . t' . 
- İki oğluıu vardı. Birisini Ça· . . . . • Ü den sonra hasıl- o an vazıye ı ve 

Kral Zogonun reddettig" i İtalyan yanların cedlerı ıdı. Dıger m s • . . . t tkik d 
nakkalede kaybettim, birisi de . . ld'l Avrupanm sıyasetını e e en 

metalibatı hakkında izahat ver • tevlıer vardır kı, Şarktan ge ı er, . . . . M 1. . 
şimdi ordu•ladrr. . .. 1 1 . Petıt Parısıen gazetesı, usso mı· 

miştir Bu metalibat ma"!Cıp Arna· sarıkları vardı ve ılk mustev 1 erı l . y . t 
- İn~allah gazi olur gelir, seni · ıs . nın Korfu adası veya unanıs anın 

bahtı.yar eder. vutıu:ı-a İtalyanın nasıl bir ak•bet defettiler. Fakat d3ğlarımızda, o· .. . h" b' ., · · · · 1 1 dığer toprakları uzerıne ıç ır e-
hazırladıg· 1 hakkında bir fikir vo~ valarda neler olup bıttığın as a . • . d d"ği te - Ben ne kendimi ve ne de oğ· ~- . .. . . mel b<>slemedıgıne aır ver ı • 

1 d . .. .. meg"e ka"fidir merak etmedık. Mustevlinın h~r . h d k d' umu uşunuyorum evladım. Ben · . . .. . . . mınatı mevzuu ba se ere ıyor 
bu çocukları, bu yurdu düsünü • 1 - İtalyan kıtaatının her an ve gelışınde tüfeklerımız; aldık ve o· ki· 

(B<l§ tarafı l iııci aayfada) 

denızine doğru inişi temine kal • 
kışmak değildir, fakat ayni za • 
manda Yugoslavyayı bloke ede • 
rek Romanyayı tecrit etmek ve 
Almanyanın Romanyanın tabii zen 

ginliklerine ve Karadenize ilerle· 
yişini kolayla !ırmaktır. Arnavut· 
luğa karşı İtalyan hareketi Alman· 
yanın Çeke . Slovakyaya vaz·" t 
etmesi, Romanya ve P~lo'.'lyaya 

karşı Alman tehditleri, bütün bun· 
yorum. Bunları Allah düşman a- Arnavutluğun her noktasına ihraç nu kovduk. Zaten ° da ısrar .e~m'.'" Büvük Britan ·a hükümeti bu te· 

,dl b·ı " di Gelip l/urada ne yapabılırdı? · lar biribirini tutan ve itmam ede.ı 
yağı altına s aldırtmasın. " ı e ' mesı. · . . . . . minatı senet ittihaz etmekle bera- ı 

- Köyde erkek var mı? 2 - Arnavutluğun bütün istih. O k. ad~r fakırız .k'. bızden alabıle. her Fransız hükiı!neiiyle bilitiliif şey erdir ve yine bugün bunlar, 
ka ı ]' la h 

1
.
1 

. ceğı hıc bır sevımız voktu.• Roma ile Berlin arasında sıkı su· 
- Hayır, Ne köyde var, ııe de m arı, ıman rı. mu le ı tesı • '· · Akdeniz bahri müdafaasının kuv • 

tarlada. Erkeklerimiz gördiiğiin ·satı üzerinde İtalyanın askeri kon· • • • vetlendirilmesine karar vermiştir. 
bu çocuklar arasındakilerdir. Kö • t rolü . . Şimdi, saat ak0amın onudur. Mu- 1 Bu yolda tedbirler de alınmıştır. 

rett e konuşularak tesbıt edilmiş 

ayni siyasi planın metodik tatb ı • 
katındaki müteakip merhaleler • 

T •• k h t• d •• k yiin bütiin işlerini kadınlar görii • 3 Arnavutlukta ıkamet eden temadiyen. durmadan yürümeğe, Gerek İngıllere gerek Fransa ge • ur eye ı un a - .yorlar. Bazıları evde kalıp çocukla ,İtalyanlara meb'us ve na:ır olmak deYnm ettik. Bu yürüvüş esnasın ·'rekse bütün Akdeniz sahillerinde dir. 
ra ve ha~·vunlara bakıyorlar, bazı- \hakları da dahıl olmak uzere Ar- da hiç bir köy görmedik. Zira dağ· bulunan memlr-ketkr mütevakkız • 

1
. h k . !arı tarlai!a rahşıyorlar, bazıları n.avutların bütıin haklarının ve • !arda köy vn1

/ ır. Her aile, yolla . duruyorlar. Is p an y a ile 
Şam rana are et ettı da otlaktadırlar. rılmesl , rın uzağında . surülerlnin otladığı Jour gazetesi de diyor kı: 

- İnşallah yakında dii~ıııamn 4 - ~rnavutluk Harıci~e Neza. meralar ortasında. üç dört e\·lik 1 İngiliz kmn:etlerinln Yunanls • ı askeri ani aşma 
Ankara, 10 (AA.) - İran veli· . Mcclisı Reisi ile Hariciye, İktisat, başı czilır ve bütiın bu zahmetler :·et,nın ılgasıle Arnavutlugun ha - mücerret ve münferit gruplar ha· tana verleşmcsı mahdut statüko) u 

1 

nihayet bulur. rıçte İtalya tarafından temsili. !inde diğerlerinden ayrı \'e mün • ı'hJ•' edecektir. Halbuki İngiltere· Parı., 10 (A.A.) - Oeuvre ga • 
•hdının ev_lenme merasiminde ha· Ziı ant ve Iktisat Vekilleri, Riyaseti E 1 t' Ali ı k • O 5 A ı İ ... - 've • eve · u ı yo mu· - rnavut tık nezaretlerine • zevi yaşarlar. nı'n ım· z ettı" ğ'ı muahedrlcr! vı. rt. zetesl, 7 Nisan tarıhinde Burgos'ta 
Zır bulunacak olan Türk heyeti bu cümhur Kalemi Mahsus Müdürü, k d akın • 
akşam saat 23 te hususi trenle ha· Başvt•kalet Müsteşarı ve Hususi ~ u arı an b . ıyor mu. Herke- tal yan G~nel Se~tcrlcrinin ta • Rehberim uzun bir bağırı la hay mak adeti değildir. Binaenaleyh Japonya. Almanva. İtalya ve fs • 

sin gönlüne göre verıni)'·or ınu? yini b ğ d 1 d ı y · ı· b. sk • reket etmiştir. Heyet asag· ıdaki Kalem Müdürü , Harici ve KAtibi ' kırdı ve ses o azın uvar arın a bilvasıta alınan tedbirlere una • panya arasında gız ı •r a erı mı· 
' Elbette ki o biz;ın iı.tikamımızı a· T 'd k · 1 d ~evattan müteşekkildir: . 

1 

Um .. u.misi v.e .Hariciye erkanı, İran 6 - iran a i Ita!ya:n elçisinin çınladı. Başka bir ses cevap ver· nistan himaye edilecektir. Ve tal· sak imza e ilmiş olduğunu bildir· 
lır ve bu yurdu ve bu çocukları ı k k b" • · ı _Bay Ali Rana Tarhan, Gum- Buyuk Elc;ısı, Yugoslavya ve Bul· Arnavut u a ınesıne dahil ol • di. Ay ışığında, çayırlardan inme- vava İngilterenin Yunanistan top· mektedir. Bu askerı ittifak kemin-

! diişman ayaklar.na çiğnetmez. ması ve Arnavutluğun Roma elçi- g" e başladık ve birdenbire ahşap 'r.ak.larına herhangi bir taarruza tern alev.·hindcki misakın tevsii de-
liik ve İnhisarlar vekili. gar elçileri, Gümrük ve nhisar • İşte bir oğlunu şehit vermiş ve 

1 2 _ Bay Refet Canıtez, B. M. !ar Vekalctı Müsteı;arı ve Vekalet b sinin de faşist kabinesı erkanından bir evin önünde durduk. Kapının .müsaade tlmiyecejti ihtar olun - mektir. Fakat her an resmen tek-
. ir oğlu da cephede bulunan yet • ' 

l4eelisi Reis vekili, erkanı, bir,.ok zcv~t tarafından se· . b l"k olması. eşiğinde yaşlıca bir adam ve ikı muştur. zıp edilebılecek şekilde kaleme a· 
, mış C§ ı bir Türk annesiııin en 

3 - Orgeneral Kazım Orbay, liimlanmış, ba~ta muzika olduğu dar ve sıkıntılı zamanlarda düşün- Musolini Tirana gelmekten genç dur~yoıdu ve hepsinin omuz- * .. .. hnmıştır. 
ı 4 _ Bay Nebı·ı Batı, Hariciye u. hald<- askeri bir kıt'a ihtiram me- d""kl · 0 d" . K t' larında tüfekler vardı. Londra, 10 (A.A.) - Bulun ga· İspam.•a , butün deniz ve hava 

u erı. nun en ışesı endisl, vazgeç 1 
lnuıni Katip muavini, birinci sınıi rasımini ifa eylemiştir. kendi evladı değil, yurt ve bu yur. Bana refakat eden müfreze ile zeteler İtalya tarafından Arnavut· üslerini 18 ay müddetle tahkım e-
1>lçı, 7 tayyare ile 21 uçucudan mıi - dun çocuklarıdır. 0 nihai zafere Roma, 10 (A.A.) - İyi malfunat seri bir se!Amlaşmadan sonra çe • luğa yapılan taarruzu Balkanlara dilmek üzere mihverin emrine a • 

5 _Bay Celal Üner Riyaı.etıcurr. ı ekkep bır ha,·a fı!omuz ayrıca ha-, de inanmıştır. Çünkü Hakkın ve almakta olan mehafile nazaran kildiler ve bana yol verdiler. karşı bir tehdit mahiyetinde te!Ak- ınfıde kılmaktadır. Mihver de\"let· 
bur Başyaveri, ı eket edecek V< heyetle ayni za. Allahın kendisi ile olduğuna ve bi· Mussolini, bugün büyük bir nutuk Her şeyden evvel o kadar yol ki etmekte ve .Teca~z ale~htar1> !eri, İspanyol ordusunu talim et • 

6 - B. Hüsnü Ozeı, Gümrüır. ve manda Tahranda bulunacaktır. naenaleyh zaferin de kendisi ile söylemek üzere gide_ceği Tiran se· yürümüş olan yolcuyu istirahat et- cephenin süratle genışl~mesı arzu- mek işini uzerlerine alacaklardır. 
lnhısarlar Husu.si Kalem Mıidiırü, ----o olacağına kanidir. yahatinden vazgeçmiştir. tirmek lfızım~ır. Bi:r hiz~et_çi sı • sunu izh~r eylem~kte~ırler . . İspanyol ordusu müsavi mikdarda 

7 - Bay İrfan Sabit Akça, Harı· Berline gidecek Bulgar Atatürk: •Tek başıma kalsam Düçe'nin bu seyahati hava şart - cak su dolu bır leğen getırdi. Ar • Amerıka vazıyetı vahım Alman, İstalyan, Japon ve İspan • 
eiye Vüiileti Hususi Kalem Mü- heyeti bile memleketin 56n kayası üzeri- !arı müsait olduğu zaman yapması kasından, kunchıralarımı çıkara.- g·o· rUyor yol zabıtleriııden mürekkep bir 
dür mua\•inı , elçılik başkatıbı , ne çıkar, oradan mücahede ede • muhtemel olduğu haber verilmek- rak ayaklarımı yıkamağa ve hafıf 

8 - Bav. Re:lp Yazgan, eirılik B"ik e 10 (AA) - ·Röyter· . ~ b J dı Bu V . l 10 (AA) - İtalya- tanzim komisyonu tarnfından kan-ı r , . . rııno mealinde sözler söylerken e· tedlr. bir masajla uğma,a aşa . aşıng on, . . trol edikcektır G• neral Franko. 
ha <atıb ı. Hıtlenn dogumunıın ellinci yıldö- debiyat yapmıyordu, Anadolu Tür Diplomasi mehafili, Mussolininin misafirperverlik, Homer'in Odyeee nın Arnavutluktaki hareketi üze· 

l · '"k b. icabında bu komısvonun hakemi o-
Icyete A adolu aJ"'"'ndan bır n ümü şc'lliklerine işti rak etmek i- kiinün türküsiinü okuyordu. bu se>-ahatten yalnız hava şartları yi terennüm ettiği zamanlardan • rine Avrupa vaziyetinin biıyu ır 

•. ~ ' • hf 1 lacaktır. Mihver d vletleri Pıre • 
r=,aktör hı r foto muhabirı !le di- ~ in '.'ın 18 ınde Berline mühim Bugün yine her Türk her düşün- değil, ayni zamanda muhtelif ec • beri, buralarda bQyledir. vehamct kesbetUği siyası ma e • 
ğ" ·ki b d .. b 1 k · h . k k ed ' nelerin gerısınde müstahkem bır " ı gazel< Vl su a) an mu- u· Bu gar heyeti gidecc lir. ceyı, er endişeyi bir tarafa bı . nebi payitahtlarında İtalvanın Ar· Bu esnada, uşaklar bır uzu es- !erde söylenmekt ır. .. 
rekk k d h t ı ı:. l' kt ' d ı ti dahılde m m taka teşkiline matuf olan Go • ep uman a eye ı e · ı r ı e Zanned ıld iğine göre bu hey et rakmış ve öteki Türkler ile omuz navutluktaki hareketi üzerine ya. tiler ve hizmetçiler onu kebap et • 1 - Totaliter ev e ;r .. . . • 
148 erattan mute~ekkil bır askeri Basvekif Köseivanof ile Harbiye, ,gmuza, diz dize \ 'ererek ayni pılmakta olan görüşmelerin neti • mek için kızıl b ir ateş aktılar. mütemadiyen artan malı muşkula- r ing planının crası ve bir çok sev· 
ltıt•a ve 46 kış ilı k b ir b.ındo refa. Maliye Ticaret Nazırlar"1 dan \'C türküyü her an hızlanan bir hid- cclerini beklemek arzusunda ol • Sonra. erkeklerle beraber çepeçev- tın tazyiki altındadır. külcer llsleri ihdası için zaruri 
!tat etmektedir. "' k k ·· 2 Hitl r on nutku'lda h · re· olan masrafları U>tıyar etme{ıı te· yu se rutbel ı 1abitlerdt'n mürek· detlc mırıldanmaktadır. ması dolayısile vazgeçmiş oduğu. re b ir sofrava oturduk ve bu esna· - e s u • k' 1 1 

Jieyet Ankarn gar nda B. M. kep olacaktır. Ahmet Ağeoğlu mı beyan etmektedirler. da ayakta duran kadınlar bize hiz· kete geçmek iç; • muhasaranın • ah hu e' leme ı.ec ır e 
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GECE ZİY ARETCİSI 
Nakleden: Faik BERCMEN 

benziyorsunuz. 
Zengin müteahhit kalkarak pi

ıamasınm buruşukluklarını dü
zeltmeğe uğraştı. Kadın da boyuna 
ona yaklaşıyor ve yalvarıyordu. 

Kadın. iyice yaklaşmıştL Adam, 
vücudünün hararetini duymıya 

liaşladı. Ve bir lahza tatlı bir ür· 
permenin vücudüne yayıldığını 

hissetti: 
- Doğrusu fena bJr san'at seç

mışsiniz, dedi, insanın böyle gü
zel bir vücudü ve bilhassa böyle 

- Prensesı mi? 
- Evet, bir haftadır bu otelde 

misafir bulunan prensesı tanımı
yor musunuz? 

- Henüz bu şerefe nail olama· 
dım. Hem, u ·ıu ilave edeyim, kl 

olbiselerl bırakarak prenseoin ö
ıünde nazigane ve hilrmetkarane 
>ğilip: 

- Odamda, aaprtımanınızda i

mişsiniz gibi hareket edebilirsl -

Bu d~ünce, uyumasına yardım 
ettL Tatlı rüyalar gördil. Rüyasın
da prensesle başbaşa kalmıştL 

Sabah olunca iş meydana çıktı 
16 ııumaradakı mürebbi ile kadıt 
gece yarısı otelden sıvı~mışlardı. 

tıtDAM 

Basvekilimizin mühim beyanatı 

retile kendilerini taltif eden arka-
davlarına teşekkürlerinin iblağına 

Anadolu ajansını tavsit buyur -
muşlardır. 
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Profes6r Pittard ilk konf•ranaını diin O'nlıuıraitede vermiı oe biiyiik bir mi'ın•over 
kati• tarafından alaka ile dinlenmiıtir. Reaimler; Profea6rfl lı.onferana V•rirlı.~ 

O• dinleyicilerden bir kıamını 116.tuiyor 

lit!i~ 
NORMB SHEARER 

l'fOKMA SHEAKEK, Ma rie Antolnette rolilnde 

·"· decek derhal ortadan kaybolaC . 
sınız v~ o sonra gelip ruden fıilf 
diliyecek. 

Işıklar yandı. zil çaldı ve fllıll 
çevrilmeye başlandL 

Ertesi gün filmin en mühim ,.ıı.· 
nelerinden biri daha çevrildi Bil 
ayni zamanda bikayı:uin en acalıı.t; 
lı safhalarından biri idi nedb 
kraliçenin ıztırap çektiği, göz)'~ 
ı d ··kt'" ,.;ı b. ahn Norıııl arı o u,.~ ır s ~ •. 
Shearer bu saa'lede o akdar ıııu • 
vaffak oldu ki rejisörü, arkadal 
ları onu heyecanla tebrik ettiler· 
Meşhur ~ıldız bu suretle ııtüdfO
dakilere san'at kabuiyeıinden ıııo 
bir şey kaybetmem.iş olduğunu il" 
bat etti. Kocasının ölümiinden 
duyduğu ıztıraplarla bilakis dBh~ 
olgunlaşmış böyle yüksek o~er 
rolleri detuhde edebilmek için d• 
ha mükemmel bir hale geJ.IIllŞtİ 

redir. d 
kıll • * Lllian Harvey pek ya 

Pariste Serenad isimli bir film ~ 
virecektir. Film Schubertin haY·r 

ktı . 
tından bir parçayı nakledece J38f 
Rejisör Jean Boyer olacaktır. r 
erkek rolünü kimin yapacağı b 
nüz malılm değildir 
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HACCACI ZALiM 
ANAOOLUOA · 
'ıw •"'-' .... • " 4 t 

Antalyada ağaç 
bayramı 

Antalya 10 (A.A.) - Köylil ve 

Y az 8 n • N 1 z A M ET T 1 N N Az 1 F şehirli binlerce halkın 1ştirakiy1e 
• ~ yapılan ağaç bayramı münasebeti-

n •• • b • •• •• le kaydedilmiş ve Cumartesi günü 
ort atlı Mıhle ın çadırı onun- sevgi ve alakasını arttıran nutuk -

d 
il Jl" d' 0 lar söylenmiştir. Mekteplilerin de e gem kasıp kızın ın l iştirak ettiği tören ve ağaç dikme 

bize teslim et !,, dediler :~.sı>vinçli bir bayram gibi geçmi§ 

· · 1 . lzmitte Sinan günü 
· ıcretın 79 uncu yılındayız. hayvan varsa !kine! kısma dahıl-
Haccac'ın gaddarlığı, oldum ola-ıdi. Bununla beraber Hind'in ta - !zmit, 9 (A.A.). :- ~Uyük T~k 

•ıya kesil:neğe, asılmağa alışmış hanları altında kalmış, yahut etek- mımarı Slnanın ölumunün yıldo-
0lan bir ırkı, yani Arabı dahi me- ~erine sürünmüş bir yaban otunun nümü münasebetile bugün Halk
denı bir tedchhüşe sevkedecek de- lahi hayvanlaşamamasına hayret evi tarafından bir ihtifal yapılmış 
rı.ceyi bulnıuştur. Artık Irıık, için- :!dJettıircll Zeyrab aşireti reisi tır. Öğleden sonra kalabalık bir 
de Yaşanılamaz bir yer olmuştur. Ebülmuhalebe Mihleb'in kızı Hind, halk kütlesi ve mektepliler 
Bu adan yalnız insanlar değil, de- 1ehirler arasındaki münbit top • şehrimizde Sinanın eseri olan yeni 
veı. r ve eşekler değil, vahşi hay- rakların işte böyle sihirli bir çl- Cuma camlinl ziyaret etmişler ve 
Vanıar bile kaçmaktadır. çeği idi. orada Sinanın hayat ve eserleri 

liaccac .rnplanlardan daha yır- Haccac'ın her rüzgada, güzel hakkında nutuklar söylenmiş ve 
tıcı b' k \ kl d " 1 ır ap an ve engere er en kadın kokuları arıyan akıncıları, şnr er okunmuştur. 
daha zehırh bİ.!' yılandır. Hind'in şöhretini duymamış oltı - * 
k Dl.in Mekke halifesine saldırır- bilirl€r miydi? Her kapıyı çalan,' İzmıt, 10 (A.A.) - Halkevl mü -
d t1ı yalnız talan eden ordular şim- he rçadırı dolaşan bu akıncılar, ze ve sergi şubesi Türkiye müsta
Lı hu yılanın zehrini yayan bır elbette bir gün güzel Hind'i ara· kil ressam ve heykeltraşlarının e-
""tılle h d ti .. • ·" hal' · ni r ve ay u ar surusu ı- mıya da geleceklerdi. serlerini ihtiva eden güzel bir re-
a~m'.şlardır. Artık sad~ c s~y- Nihayet o gün gelip çattı. Dir- sim srgisi hazırlamaktadır. Sergi, 

a iktifa etmıyorlar; ok ~ il • selkerine ve dizlerine kadar kana b 15 in · .. ·· t 15 d N torlar da . , u ayın cı gunu saa e e-
F'ao • . . .. .• . • bulanmış olan Haccac. Hınd in catibey Halkevi salonunda açı.la -

kat nıçın olduruyorla. şöhretini duyunca, k 
ifa .. "ld" t·· y ca tır. ccac nıçın o ur uyor. _ Gönd,csinlerl 
Meçhul.. Bu iki sual, dört yıl- Diye bağırdı. lloktorlara gönderilen 

~~n~erı !rakın halledemediği iki Derhal dört atlı yola çıktı ,,e ı'l"'çlar 
Uyuk muammadır. Cl .., doludizgin, Zeyrab hurmalı~ ıa 1 
<>ilinen tek şey, bir aşlretın ça- 1 1 İzmir (Hususi) - Ecnebi mem-ı 

d ulaşan bu at ı ar, en ufak bir e-
. ır kurdug" u herhangi bir v~heye leketlerdeki müesseseler tarafın. öl zaket göstermeğe lüzum görı' • 
li iırnün beklenmedik bir anda ge- diler, Mihleb'in çadırı ön: ıde dan doktorlar adına gönderilecek ı 

P Çatıverdiğidir. gem kasınca şöyle bağrıştılar i!Aç ambalajları üzerine yeşil renk 
Çekik karınlı, ince mafsallı, gür _Ya mihleb: Kızım Hind'i bize te birer etiket üzerine (Bedava 

feleli yağız Arap atları. cellad sü- teslim et! dağıtılır, doktorlara mahsus nü· 
tıller' · k t' i 1 ed' ) 'b · ıl ını uçurara ge ır yor ar ve Baba, cı· d k' b . t·· t mun ır ı aresı yaz ı bulunmak 
liır.. var a ı. u un aşıre -
L u gem kasar kasmaz mes'ut 1 . k b" d şartile gıimruksıiz ithaline mıisaa-
"Urrnalıklar bir salhaneye dönü - erın sayg'.5ını azanmış ır a am- de edileceği vilayete bildirilmi~ • 
7erı' dı. Bu hıtabı duyunca, bir deli 

yor. 1 'b d d tir Bu ı elirl 
7 

, gı 1 ça ırın an fırladı ve kılıcına 
n ar ne zaman g er Nas·' 1. 1 7 sarılarak haykırdı: 
.. ge ır er. E Al! h ı• . . .. Niç· 1. 1 ? - Y a ın anetını uzerleri-
ın ge ır er k k · r l 1 B' 

Nereden çıkıp gelirler?. n~ çe me ıs ıyen er. ıze böyle Edirne, 10 (A.A.) - Sinan günü 

Edirnede Sinan günü 

B 1 . hır hakarette bulunmaktan kas - b . 
h u sorgu ar, 79 uncu hıcre~ yı - dı dl • u ~ne de Edırne ve Trakyanın 

ıa:ın korkunç, kAbuslu m"amma· ~~lı~~d:~ biri, pis sarı dişlerini bir c;ok yerlerin~e parlak bir su -
ıdır. • göstererek sert bir sesle homur- rette yaşatılmaktadır. Selimiyenin 

• • dandı: iç avlusunda yapılan törende Vali, 

Aşiretler, işte bunun için göç - Bize homurdanma ey Mihleb! bütün orta okullar talebeleri, mu-
ediyorlardı. Bunlar mlitemadiyen Biz, Hicaz ve Irak'ın hakimi efen- allim, memur ve halk mümessille
Cenuba iniyorlar, Yemeni Maskatı dimiz Emir Haccac'ın buyruğunu r.i hazır bulunmuş ve tarih mual -
lııtrn " 1 ı d F k t z yerine getiriyoruz Emir hazretle- lımı Osman Peremeci !le felsefe a6 a ça ışıyor ar ı, a a ey- · . . . 
tab oğ il . t' . .. ed' i ri, kızın Hind'i derhal bize teslim muallımı Zıya Somar, Sinanın ha-u arı ~ıre ının goç ış n- . 
de dalı ö .. - - bir ... _ etmeni emrettiler yat ve eserlerı hakkında nutuklar a g ze gorunur se...,p · .. . . 
"'rdı. Irak, öyle bir devirde yaşıyor • soylemışlerdır. Bu arada bazı mek 

11 
25 deve, 50 at, beş yUz koyun, 

ç eşek ve iki yüz insandan mU
teltkep bu küçük aşiret, reis Os
lı:ıan bin Abdlilkerim'in kızı Hin· 
d'i Haccac'ın eline kaptırmamak 
için yola düzülmüş bulunuyordu. 

Haccac Iraka geldiği günden -
bert yalnız kelle uçurmak ve zin
d~n doldurmakla vakit geçirme-
1!\ıştL Çadırlar dolusu güzel kız da 
toplamıştı. Irak ovalarını tarıyan 
':lııan nerede bir güzel kız gö
l'iirlerse terkilerlne vurup Hac
Cac'ın yanına götürüyorlardı. Ve 
~accac kandan, işkenceden ve tet
~şten artakalan saatlerini içini 

vuran azgın bir erkek hırsı ya
tı:ıtırmağa savaşarak geçiriyordu. 

Zeyrab oğulları aşiretinin Hind 
ld!ı kızı henüz on sekizine yeni 
basmıştı. Fakat kandil ışığı vur
ıııuş, kara kehribar gibi parlı • 
Yan gözbebekleri, rüzgarın uçurup 

&etirdiğ! kum tanelerinden üze.. 
ti.ne konanları düşürmiyen gür 
lcırpikieri; kuyruk taraflarında, 
taınan zaman, kısrak apışı gibi 
beyaz köpük benekçikleri beliren 
llıorarmlf gözkapaltları. incecik 1 

bet;, güzel adaleli bacakları ayrı 
l~rı birer şöhret halinde komşu 
lfıretıerin çadırlarını dolaşıyordu. 

Tepesinden topuklarına kadar u
lanan geniş bir kıl maşlaha sarı
~arak hurmalıklar arasında, şöy-
1e hır belirmesi bile, gören erkek
Zerı çıldırtmıya kafi geliyordu.! 
-eyrab oğulları aşiretinin birçok 
~elikan\ıları, komşu aşirelterin 
be'. erkeği Hind'e Aşıktır, denile-
ılırdi. Hind, Irak'ın bu en sulak 

3'erinde yaban otlarından farksız 
lartlarla üreyip türeyen şu arap 
~rkında insanlık hırsları alevlen-
ıre'l. Vahanın mütevekkil ve ot 

l!•bı yavan arabına bir tatlı günah 
stıvakı sunan biricik kudretti. 

0
nun şöhretini duymıyanlarla o

n n doğduğu çadırlar arasında do
. dı !arını tavaf etmiş olanlardan 
•lt hini duyup Zeyrab aşiretinin 

ı lrlarııu tavaf etmiş olanlardan 
~Yırnıak çok kolavdı. Fıratla Dic
eııin birl~tigi n~ktada ne kadar 

01 \•arsa ılk kısma ve ne kadar 

du ki, böyle bir homurtunun her tepli gençler de Sinan hakkında 
çadır sakininden alacağı cevap, heyecanlı hitabelerde bulunmuş ve 
ancak: bilhassa muallim Ziya Somar Sina 

( A ricası ı•ar ' 

PARA BORSASJ 
ANKARA 

1-4-llU 

1 S'l'EBlhı 
100 DOLAK 
100 FRANK 
100 LiBı;;•r 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİSMARK 
lto BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEV 
100 DİN.AB 

100 YEN 
100 İSVEÇ ıc.. 

100 RUBLE 

5.93 
126.61 
3.:1550 
6.6625 

28.4175 
27.2425 

50.9450 1 
21.3125 

L0925 

L56 1 
14.035 

23.9025 
24.9676 

0.9050 
2.8925 

34.6Z 
30.57 

23.9025 

ıEah•m •• T•hvll Jt 

Sivas • Erzurum W 
1938 % 5 Bazln&
tahvlll 
İktisadi ve ıınal t&
slsat ve işletme şirketi 

19.275 

92.. 

4.25 

u.ıızı FIAT LElll 

ICU•Ut .. 

Bakla • • • • • 
Araka 
Bezelye • •• 
Pırasa 

Ispanak 
Yer elması • • 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar • 
Marul • , • • • 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

• 

10 -
12-
14-
2-
2-
4-
2 50 
3-
2-
4-
6-
2-

35-
2-

- 50 
-50 

ııın san'atından bahseden nutku -
nun sonunda gençlere büyük san'at 
üstadının şaheseri Se!ımiyeyl gös
tererek, Türkün yapıcılık ve yara
tıcılık kudretine işaret etmiş ve 
bundan böyle yaptırılacak san'at 
eserlerinin Türk san'atkllrlarına 
yaptırılması lüzum ve ehemmiye
tini tebarüz ettirmiştir. 
Akşam Halkevlnde zengin bir 

müsamere verilmiş ve Sinanın 
Trakyadaki eserleri umumi milfet
tlşlik film atelye şefi Vehbi tara· 
fından film ve projeksiyonlarla 
pösterilmlştir. 

Silôhlı Araplar 
Yafadaki Arap 
bankasını soydu 
Kudüs, 10 (A.A.) - SilAhlı A· 

raplar Yafadaki Arap bankasıtıa 
taarruz ederek 2860 İngiliz lir&Sını 
alarak kaçmak istemişlerdir. Fa -
kat hadise mahalline yetişen po -
!islerden kurtulıbilmek için p_ata· 
!arı bırakıp kaçmışlardır. 

Polis, bu mahallenin etrafını çe
virmiş ve mütecavizler! yakala • 
mak için araştırmalara baş~ -
tır. 

Arka arkaya 
otuz zel'7 .le 

Oran, 10 (AA.) - 31 Marttan -
beri Mostaganem'de mütemadiyen 
bazı fasılalarla zezeleler olmak -
tadır. Geçen Cuma günü saat 17 i
le gece ya111.sı arasında altı zelze
le kaydedilmiş ve Cumartsi günü 
öğleyin de zelzelelerin otuzuncusu 
duyulmuştur. 

.İkimeme• adı verilen dağdan 
kesif dumanlar çıkmaktadır. Bu -
rada bir yanardağ ortaya çıkmak 
üzere olduğu zannedilıyor. 

lKl>AM 

Madridin işgalinden sonra ••. 
Eski İspanyanın hükumet merkezinden intibalar 
----~-~ 

SAYFA 1 

RADYO 

Salı 
Saat 12.30 Proııram. 
Saat 12.35 Türk mU.ifl • Pi, 
Saat 13 Memleket saat Ayan. mjam 

1 

ve meteoroloji haberleri. 
Saat 1U5 Milzll< (Karıııık Proıram • 

PL) 

Saat 14 Konuşma (Kadııı aatt • S. 
hayatına aid.) 

Saat 18.35 Proll'&lll. 

Saat 11.35 MOı:lk (Danıı mU.ltl - Pi.) 

Saat 19 Konuşma (Tilrlt17e poataa.) 

Saat 11.15 TUrlt milziti (l"uıl 1te,.e
ıl.) Çalanlar; Hakla Dermaıı, Ef"" 
Kadri, Hasan Gür, Halt'lk Recai, -
rl tlfler, Hamdi To1<a7, Ok..,....: Tah
sin Karakuf. 

Saat 20 Ajanıı, meteoroloji haberled, 
ılraat borsuı (flat,) 

Saat 20,15 Türk mU.Jij: Calantarı 
Vecihe, twpt Erer, Cevdet Kozan. ıc.. 
mal NIJ'azl Seyhun. Oku,yanlar: Sadi 
Hopes, MClı.eY7en Senar1 ı -
.... , .... • Taltlr Puoellk peşrevi. J -
~enin - Talılr Puselllc ,.tırük 1emaı.ı: 

O rU1 endam. 1 - Klzıın Us • Taldr 

Pusel!k şarkı: Görmesem fil yüzüntL 
4 - RahmJ be)' - Talılr Puselik prla: 
Geçti o camlı •n'•mı. 5 - Klzım Uı • 
Talılr Puselik tarkı: Ben sana mecbur. 

8 - .. ....... • Talılr Puselik ııaz semalal. 
7 - Osman Nlhadın • Nihavent prkı: 

--- f 1 Körfezdeki dalgın •u:ra glı· bak. 8 _ 
• Şevkl Beyin - Hicaz prlcı: Baflanı• 
zültU hezaran. 9 - ŞUkrOnQn • Hlcu 

şarkı: Bir bakışta beni m•st etti. 10 -
......... • Tllrlc - Alıverin bajtlamamı. 

Madridin tesliminden sonra : Payitahtın sokakları silahtan tecrid edilen 
hükumet ordusu efradının vücuda getirdiği işsizlerle doludur 

... 
. ,, 

• . 

Madridin tesliminden sonra : Ortada meşhur çeşmesi ve nihayette Alkala 
kapısı ile Sibel meydanı 

Saat 21 Memleket ııaat A;ran . 

Saat 21 Konuşma (Hukuk ilml 'f8T• 
ma kurumu.) 

Saat Zl.15 Esham, talıvltat, ltambl • 
;yo - nukut borsnsı. (fiat). 

Saat 21,25 Neş'eU p!Aklar • R. 

Saat 21.80 MOı:ik (Senfonik pWdar.) 

Saat 23 MQzl (Cazbant • Pi.) 

Saat 23.45 - 24 Son ajana baberlerl 

Saat 22.30 Müzik (Romanslar, veaai• 
re - Pi.) 

. ,,, ,.,. 
' 

GÜNÜN PROGRAM! 

HALK 
l OPERETİ 
İPEK 

'

MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAB 
Mb.IJ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
ALKAZAB 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 

,. . • 

: Çardaş Opereti 

: SUveyş Fedaileri 
: SUveyş Fedaileri 
: Venedik Treni 
: Sonuncu Balayı 
: Fransız İhti.IAU 

: Racanın Hazinen 

: Aşk Mahk(lmlan 
: Olimpiyat gençlen 
: B roneş ve uşağı 
: Paris Şarkılan 
: Radyolu Polls.ler 
: Cemile 
: Aşkın Gözyqlan 
: yaşasın Aşk 
: Yaşasın Aşk 

Halk Operet tiyatro
sunda en güzel gece 
Haıla lıliflilı ıanatlıdr "A.lr 
H,, ıaıı' al arlıaılaılarırun 

tertip ettilılerl wec• 
12 Nisan Çarşanba 
1 - Tiyatrolu: E. Sadi Tek. 

Halle operetl 

2 - Saz heyetl İzzet gazinosu 
ve Amb&11adörün otuz kitillk kWXll 

.azı. Tamburi Sa!Ahattin, kanuni 

Necatı ve arkadaşlan. Bayanlar: 

Mahmure Fai<ie, Afitab, Nevzat, 

Suzan, Birsen, Mukadder, Mısır 

yıldızı Zekiye Handan, Turan, 

Londra, Flaryabar artistlerl S. A. 
till1 ve Mişel heyetleri. 

HALKEVLERINDE 

Eminöna Halkevinden: 

15/4/939 Cumartesi günil saat 

(17.30) da Evimizin Cağalc.ğlunda

ki salonunda Üniversite Profesörle 

rinden Hamit Nafiz Pamir tara -

fından (İstanbul Boğazının teşek· 

külü) mevzulu mühim blr konfe
rıııı.s verllecektlr. Deveıiye yoktur, 

* 
Fatih Halkevinden: 

1 - Evimizde verilmekte olaıı 

mutat haf~a konferanslarının· 13 
üncüsü 12 Nisan çarşamba günll 
saat 21 de ev kurağında, Deniz Li
sesi Tarih muallimi Fevzi Kurdoğ· 
lu tarafından (Türk Bayrağı ve 

ay • yıldız) mevzuunda verilecek· 
tir. 

2 - Bu konferansa her lstiyen 
gelebilir. 
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Yurttan Haberler Meşhur Pehlivanlar ESKi YUNANIN ŞUH KADINI 

DİLBER ASPASY A 
Tefrika No: 4 1 Abdülhamit devri başpehliyanları Yazan : M. Rasim Özgen 

:.:~!~~; b~raı;::Y:;e;:~.~~: İz. İr piy~sası mühim:f2öööil;;ı Riizgar ye;~;:ı;,.,;;;:nıiş, pupa 
:~~a;a;:~:;:~::,!:e~~:n:e~~ mıktardaıhracatyaptı 1 yefiŞfiriliyor İ yelken, Silivriye gidiyorduk 
~;~d~::~=·~:· y~r~:=~e ı!:!~ Bı•r • k d A ı ı ~;!~~~dı~-~~ tazeledik namazla-j • ~ 

/faatlerine muvafık buldular. nısana a ar vrupaga 1 K ı 1 Hava sakin, deniz bir gelin teli ~ 
Seramik, böylece, güzelleşince ve 1 UrS arJD yer 1 gibi mehtabın sayesinde parlayıp " 

-

ısenmD< ~dan biri 
•Almıl Muhabere• duvanna 

ismini yazıyor 

cazibeleşince asiller, zenginler de 71616 ton u""zu-m satıldı k d ı 1 duruyordu 
oraya alıştılar; orada yaptırdık- 1 Ve a rO arJ Nihayet;. namazdan sonra, hepi-

ları köşklerinde, sayfiyelerinde zi- İzmir (Hususi) - İzmir acen -1 Piyasada incir kalmadığı için 1 . miz bir köşeye kıvrıldJk... Ben 
. , Bu sene eğitmen kursları - ı ·· d 1s 

yafetler vererek eğlenceler tertıp talar birliği listesine göre mevsim,borsada muamele olmamaktadır. . cubbe sank yatmıştım . Ne e 0 8 

ederek keyifli bir hayat yaşamıya ·. . . ı nın yerlen ve her kursun kad- gece ve deniz serinliği vardı. LA-
başladılar. •ıptidasmda.n .1 Nısan akşamına Pamuk ihracatı roları tesbit edilmiştir. 1 kin, kaptan göğsü bağrı açık ol-

Se amik Af .. 1 kadar İzmır limanından dış mem- 1 Kurs yerleri Adanada Kar- d ğu h ld · ti 

anl
rb. ' hınlla~n,l en guzbe ' edn leketlere 71616 ton üzüm ihraç e- Son hafta zarfında pamuk üze-, şıyakada ve Güneşli köy ya-1 Hu kik ta e "!

1
ere uzama· ~erml§b. · 

c ı ır ma a esı o unca, ura a . . . . . . . . , a a en sag am ve ırı ır a-
k h .. 1 .. .. d b şk dilmıştır. Bunun yalnız 50132 to- rıne muamele olmadığı gıbı ihra- tılı okulları Ispartada Gönen 1 d d Otu b ı · zev ve eyecan o çusun en a a . . , am ı. z eş y:ı ş arıı ı ya var 

. .. .. . jnu Almanyaya cevk ve ıhraç olun- cat ta yapılmamıştır. Sebebı pa - pansiyonlu köy okulu Eski _ kt 
şart ve kaıde tanımıyan biitun bır . . k .h 1 V k'l . • ya yo u. 

be h alı .. .. .. muştur. Son hafta ıçınde 160 ton mu ı racatının ktısat e a etı - şehirde Hamidiye ve Mahmu- ı Yatar ya'-•·, "umu•uz ... Uv-, 
ser st ayat p yuruyunce, onun .. · ·· d · 1 ıl d ' '"' · ' • ' 
k ~,.. hsu . t h . Almanyaya olmak uzere 266 ton ıtin musaa esıy e yap mas1 ır. 1 diye İzmirde Kızılçullu Kas- kumun arasfnda fiir ba'"...., hır 
enWı")ıne ma s cemıye ususı- .. .. . . . . . . . ' ' &U .... , 

ti . d bel. . b 1 d B uzum ihraç edılmıştır. Bazı ihracatçılann dıleklerıne he· 1 tamonide Göl köyü Karsta 1 gürül" .. tü ile uya::ı<lım• Geır.icllt>r . ye erı e ırmıye aş a ı. u .. . .. . . . • . -
hususiyetlerdenbiri, yeni cbir aşk . ~orsa kayıtl~rına gere mevsım nuz ~eva.p g~e°'.ıştır. Fakat bır Cilfıvuz, Kayse~ide Pazar Ev- ı kalkmışla: hazır~a.nıyorlardı. Köı:--
arz ve a ep usu u11 ı l. ' ' · t 1 1.. .d. ıptıdasından dun akşama kadar kaç fırmaya aıt musaadelerın gel- ı ren Kı:rklarelıde Alpullu rü açılmıştı Ilar:ıkaten Kaptanın 

.. Bu Mjlet Lesbos ve Korent kız borsada satılan üzüm mikdarı dlği haber alınmıştır. Kocaelide Arifiye, Malatya - 1 akşamdan dediği g:bi rıizgar var-
Bu ııokaltlarda gezen ğenç, gu- ' ' 67170 d · · · b' N" ı d 'k d · M · d H d ' .. . . . . . liselerinde yetişen Atinaya bu hü- ton ur. Mevsım ıptıdasındaıı ır ısana a .'1 ça ag, anısa a o - ı. 

Rl kadınların gozlerı, ihtişam ıçın- ' s .. lerd b d üzüm.. • ı k t k .. S d H B "· l d d · al . riyet servet ve umran şöhretiyle on gun e orsa a sa - kadar lımanımızdan dış mem e e roz oy, amsun a avza a,..rışma ar an sonra, emır 
de parlıyan aristokratlarda zen- ' kt ·· . 5 1 K Tr b d v k l ku ....ı~x . . ' l'lam alan nurlu beldeye gelen hşları durgun devam etme e, gun !ere yapılan pamuk Jıracatı 3214 amlık ve a zon a a - ma başladı. Gemici er yu~~.,.ı 
fllıı adamlarda ıdi. Bu kadınlar, on- 50 ı .. .. t l ·ı · ı f k b' B ikd'" ·· k 11 k 'b' b' ğ b" uk d .. . . .. .. hi 

1 
. •Serbest arkadaş• !arın iycad ettik- de 100 - 1 çuva uzum sa ışı o - balyadır. Fiyatlar akala nevı erı ı e ı r - eş uzu o u arı- çe er gı ı ır aşa ı ır y a~ e-

lann gozlerını buyulemek; s erı- d · ı ı dı 
nl eit 1 . ili kıvrak birer !eri bir •gönül mübadelesi• usulü maktadır. için 50 - 50,5 kuruştur. ır. mır a ıyor ar . . 

ateşlem çm i' . .' .. ,. idi Flatlarda değişiklik olmamıştır. Z . v Adanadaki kurslara Ada - 1 Kaptan bana seslendı: 
eda ile kalralarını buke buke, sa,.- . eytınyagı 1 1 . b l b k rıl aika a alkaya yürürken, Bu mektepli kızlar, seçme birer incir kalmadı nadan 150 Ispartadaki kursa - Hey, hoca uraya ge a a-

• 

anru çll y. çbır' er çevik hare- güzel oldukları gibi, aldıkları ter- Son hafta içinde 114 tonu İta! - ı Denizliden 23, Burdurdan 25, lım .. 
arasıra, e erının . . . . .. Mevsim iptidasında! 1 Nisana 1 1 Olduğum yerden uyku sersem k t' il dan yırtmaçlı penbe bıye ile zevkce ve iıkirce yüksel- . yaya ve 11 tonu İngiltereye olmak , Antalyadan 25 ve Ispartadan ._. . . . .. 
e ı e, yan . ek mış· birer cemiyet gu .. ziydesi idiler kadar lımanımızdan dış memle - .. ı· d 125 t 25 Erzıncan kursuna Erzin - lıgı ıle fırladım. Baştarafa gıttım., .......: 

oöınleklertni harekete getırer · 6 . . uzere ımanımız an on zey - • • . • . 
o .. llikl . . Yetiştirildikleri gayelerdeki husu- ketlere 413 1 ton ıncır ve hurda . . , . . . candan 25 Gümüşhaneden 25 1 Kaptan benı de çıkrıgın yedeğıne Banço oğlu BALO.. 
mahrem uzuvlarının guze erını haf .. d 8 Al tmyağı ıhraç edılmıştır. Pıyasada ' 1 . • . '" ıı 

. siyeti muhafaza etmek istediler. son ta ıçın e l 3 tonu man- . . ve Sivastan 50 taktı. Bır aşagı bır yukarı zorla ' Bu emir üzerine büyük ye,,.e 
teşhır ediyorlardı. . . lm k .. 2 . . yağ fıatarı sağlamdır. Flyatlar 1 · 1 . dal· 

As a a, bu gibi açık ve serbest Bın:un ı~ın de •aleni muhabere• yaya o. a uzere 58 ton ıncır . . Eskişehirdeki kurslardan mağa ~aşladık... . le açıldı. Saraybur~una dogru • 
p ksy v ehvet sahnelerini, ah- dedıklerı bu •Aşk arz ve taleb u- sevk ve ihraç olunmuştur. muhtelıf asıtl~rde 33,5 - 42 kuruş Hamidiyeye Ankaradan 80 Belln yuz kere kollarım inip çıh .alan yararak ve bıraz da yasl~ııa. 

~aşa ıı: e :efahati ile şöhret bul- sulü• nü meydana getirdiler. Mevsim zarfındaki ihracattan arasındadır. Bır hafta evvel 32.51 K " tahyadan 30 ve Mahmuru~ mıştı. Daha hala demir alınmamış- rak uçar gibi gidiyorduk .. Dogru 
sız'"lvt~te de birkaç gun" ünü •Hetair• unvanını taşıyan bu 17872 tonu Almanyaya gönderilen kuruşa satılan beş asidli yağar. I u kursuna da Afyondan 25 1 tı. Yavaş, yavaş kollarımın kesil- su ya gemlcillk çok keyifli bil' 

muş m.ı e • s be · · · · · 33 5 34 k ye • E d. • · · h. a· d , ı· geçirdiği Lesbos'ta (Midilli) de • er st arkadaş•lar, Seramik mıkdardı:r. şımdi , uruştur. I Eskişehirden 25 ve Konya _ 1 ıgını ısse ıyor um. san at ı. .. .. balı 
görmemiş bir kız değildi; fakat bü meydanlarından bırınde mermer- dan 50; İzmirdeki Kızılçullu I !akat; karş~d~ ve yanımda ~e- Sarayburnunu dondülı: .. : ~~ter• 
t .. ·· d'"kl · · 'ttiklerı· şeyler den san'atkil.rane bir duvar inşa G •• •• k A k 11 k Aydından 30 1 mır· _ I mır çelken eemıcıler oralarda bile yavaş yavaş beyaz çehreslnı gos un o gor u erı, ışı , ursuı;ıa , z • . . D h f 1 . 1 d . 
buradakllere göre masumane eğ- ettirdiler. Bu duvarın önüne yer- ozu arar an aşı 1 den 40 ve Muğladan 30; Kas - 1 degıldı. a a ne es emnemış er ı meye başlı::mıştı. .. .. •. faz· 
, 1 be til bT a· Burası leştirdikleri süslü bir vazoya tebe- d k ' G' 'Jk '' .. k bıle... Burnu doner donınez ruzgar 
.ence ere nze e ı ır ı. 1 tamonu a ı o oyu ursu - ı D • k a · k dl . . I l y Ik l ·ı ge· 

1 · in ..ı;. ı "st · · · k rış· gı"bi yolurunuş kömür kalemler k d 20 ç d ogrusu en ı en me sınır - a aşmıştı. e en er tamamı e ev erın .,-e go erışı, çıçe ve na Çan ırı an , orum an _ k . . . . . 
ıtrıyat kokuları :içindeki kalabalık koydular. cHetair• !erden erkek ar- • • • • •• •• .. 50 Kastamonudan 60 Sinop - lenmege başlamıştım. Deme ber rılmış ve şışmışti. r s· 
sokakları ile gözkamaştıran bir kadaşsız kalanlar, yahut erkekler- Sevnılısını oldurdu, kızın 1 ta~ 50 ve Zonguldaktan 20, •• deAhıçbkubvvet dyoktbu:. l 'd? B Eğer; yanımızdanlbır.~ayduah~k· 

f d b . kadın •"'1< d anı O ca a u ne en oy e ı ı. en şa vapuru geçmış o sa ''"• uı 
meşheri andırıyordu. Her tara , ta- en ır _, a as aray ar, b b d / J 1 Ağrıdan 30 Çoruhtal\ 50 ve ,. . . . . öt!' 

l d ' 1 l in i a asını a gara a ı ' . . . . gcmıcılerden eksık bir adam mıy- kak onu geçerdık ... Ahı!'kapı . 
raça·ara a ygüa~adn .. ~.eşka. eder ~ahya- Karstan 50; Kayserıde1<1 Pa - !! ' dım?. !erine gelinciye kadar kaptan dil" 
sı ıçın e, n uzun un en a zar Evren kursuna Kayseri - • N . t .. h 1, d ıl d Ah k ı aŞ-

dınlık · · d M - (H ') Şehr' · in i H di b .. ak ,,_ I 

1 
e ıse uza mıyaym:: guç e" men en ayr ma ı. ır apıy 

tatlı bir ay ıçın e yanıyor-anısa, ususı - ımız am unu mute ip sil..,, se- den 60 Eskişehirden 40, Niğ - d . . 1 bild 'k L'k" b d k . b ' . 1 a·· eııill 
· B k '' dd · · · 1 emırı a a ı · .. 'J m, en e tı tan sonra, ır gemıc urn 

du. dış mahallesınde oz ·oy ca esın sıne yetışen kızın babası Mehme - deden 40 ve Yozgattan 60, d tak t k lm t K 11 b b ıa· K t d d" ni bı· . h" 1 b' asal . . İb . . . e a a amış ı. o arım, e- aşına ge ı. ap an a ume 
Seramık, bu .... ıy e, ır m • de rençperllkle geçmen rahım di de arkasından ve yüzünden ağır Kırklarelıdekı Alpullu kur - lim kesilmiş ve agr· ımıstı k k g·· t ot du 

bir hayal diyarı idi Burada canla- ğl M h t ğı tt ı ç kk led 40 Ed' 1 · · ra ara uver eye ur · " 
· .. , 0 u e me a r sure e yara an- surette yaralıyarak kaçmıştır Za- suna ana a en • ır - Kaptan bağırıyordu: Öyle keyifli gidiyorclu!k ki, dee· 

na;ı hayatta, ~t.~anın ?utUn cem'i- mış ve kızı on altı yaşında Halide bıta katili aramaktadır. · neden 40 ve Tekirdağdan 50, _ Haydi, çoc~klar flokları açı_ me keyfine; güneş yavaş, yavaŞ 
ye. hususıyetı urpermışti. Erkek- de bı98-klar altında can vermiştir. .. . . 1 Kocaelide Arifiye kursuna Bi- 1 d ğ d 
Jer ihtiras ve iştiyaıklannı Ser- , .. . 1 Muddeıumumi muavınl Memduh 'k 30 B 1 d 60 B 1 nız. . 0 uyor u. ,. 

' .. Halide, dun babasının arzusıy e Pal . bk"k . . lecı ten • o u an • ur- Geminin başta bulunan iki kıi- Hepsi iyi idi amma· benim k&• 
best kadınlar günahkArlıklarını, . . . anıı:r ta ı ata vazıyet etmış - K lid 50 1 ' l· 

, ' . . ve kendi rızaslyle bır delikanlıya . .. sadan 60 ve ocae en çük yelkeni açılmıştı. Rüzgar ha- nım ne olacaktı? .. Hiçbir şeY 3 

•an atldl.r ruhlardan ılham alan bır nişanlanacaktı. Evvelce kızı isti - tir. Hukfunet doktoru Muharrem 1 Malatyada Akçadağ kursu - 1 fü, hafif bizi olduğumuz yerden mamıştım. Silivriye çıktığını za• 
zevkin incelikleri ile işlenmlş renk- ö ·· Halld · d k D b k d 25 Eı· ğ 1 d'!l'I yen ve babası ile k= tarafından zgor eyı muayene e ere na iyar a ır an , azı - itmeğe başlamıştı. Köprünün de- man da öğle yemeği yiyemez ı · 
!ere ve vekillere bürünmüşlerdi. d ın· uh t · t· d 15 Mal t d 40 M 1 başı redle karşılanan katil Hamdi, Ha- c ıne r sa vermış ır. an a ya an , a - liğine doğru yol almıştlk. Çünkü; biraz sonra Eyüple 

Seramik, bidayette'. re5".amlann, Serımük'in iki dilber yosması !idenin övey anasının evladı ma - Bu cinayette Halidcnin övey an- I raştan 30 Tunc~liden ~O ve .·ı Sabah olmak üzere idi. Kaptan güreş tutacaktım. Ancak; sabalt 
~eyke.Jtıraşlarm ve şaırlerm bı:rleş: nevisidir. nesinin de parmağı olu olmadığı Urfadan 30 Manısadakı Ho - göğsü bağrı açık dümen kullanı - kahvaltısını iyi yapmam lazıındı. 
tıklerı yuva kurdukları. bir Y~· bu mermer duvara isimlerini yazı- Hamdi bir kar gun" evvel asker- t ılın k d M P h M h ro'zköy kursuna Balıkesirden ıiyordu. Bu kargaşalık ve kalabalık Fakat; ne yiyecektim? .. Eğer 
B ı .aırane bır mesıyre . . . . . , araş ır a ta ır· ecru e - . . . . be!l 
u~a arının, .-- . yarlar, kendılerı ıle yaşamak ıstı- !iğini bitirerek terhis edilmiştir. dın • 1 ğı:rd z 1_ 60 ve Manısadan 40. Samsun- I yerde dilmen kullanmak kolay iş- k- ptan bırşeyler yerse bıraz 

yerı olan Akademya bahçel~r~e yen biri ile muhabere imkamru te- Övey anne kızın Hamdiye verilme me yara arı 8 ır. , ava daki Havza Kamlık kursuna ten değ~ldi. Gemiciler, ellerinde de çöplenecektim. 
yakın bulnuması, onları kendısıne min ediyorlardı. . ' . . F k b b lı baba memleket hastanes'!lde te- Amasyadan 25 Samsundan ı kanca sag"dan soldan gelen kayık- Kaptan güverteye bağdaş k.ıruJ' 

km. t• B · h. l. d ınl b sınde ısrar etmıştır. a at a a . al aıl t • ~ 
çe ış ı. u ınce ısı a a ar, u- Bu muhabere mektuplaşma ile . . . davı tına nmış ır. 50 ve Tokattan 25 Trabzon - tara çatmamak için hareket halin- oturduktan sonra· başta buluna 

d vık! · ·· k'" ·ki ile kız Hamdıyı ıstememekte de - 1 ' 1 ' 
'" a, ze erme gore oş er yap- değil basit bir şekilde cereyan edi-

1 
. 

1 
<li daki Vakfıkebir Beşikdüzü de idiler. gemicilerden birine seslendi: 

t'.lar; 0 hoş ~ad~, yer y.er her üs- yordu. Mermer duvarın üstünde va;rr:Y ::ışs::t ~- _ 2 arasında her Al manyaya pamuk 1 kursuna Giresundan 25, Or - 1 Kaptan; önüne gelene küfür e- - Bana, bak ev!at! Haydi bake." 
lupta mımaıı bedıaları ) arattılar. yazılmış olan isimleri görenler, bu . g b' kud olduğu bir .h 1 dudan Rizeden 25 ve Trab - 1 <liyordu. Ona karşı küfreden ge- lım getir somunları .. 
Heykeltırlşların, ressamlarııı mo- isim sahiplerini, ilk evvel, uzaktan kesın deri~ ır uy a 1 racafl 1 zondan 25 kişi iştirak edecek- S miciler de yok değildi. Yani; bütün Ben bir tarafa büzülmüş oturıı· 

ci il · ş · 1 , TJ · b k"k -~. d 1 .. sırada katıl duvarı aşınak sure - İ 1 • . . . . .. .. k e erı... aır erın sevgı ı erı, u tet ı =ıyorlar ı. Bun ar once ta- . . . 
1
. . od zmir (Hususi) _ Almanyada tir. Bu suretle bu sene iki bin ,. gemıoiler durmadan bırbırıne ku- yordum. Bana donere : 

. •f 1 ı •t ki uhT d ki d 'kl . tıyle eve gırmış, Ha ıdenın asına 1 • .. k f ' ·nde ~a.) •Y~-ere ge ıp gı 'me e m ı ın nıma ı arı, temas etme ı erı pamuk ithalatını, ihtiyaca uygun kişi eğitmen kurslarına de - ,. fur savuruyorlardı. - Hocam; nasıl ey ırı ycrı 
g~~cllıgınden ve suKunundan zevk kimseler iseler, onların meşrep ve ya~laşar.~~ kızı uya~dıı:mıştır. ı:ız bir şekilde tayin ve ithal etmek 11 vam etmiş olacaktır. 1 Nihayet köprünün gözüne gir- mi?. .. 
aımıya başla dılar. Bunlar da, kud- mişvarı zevki ve irfanı hakkında cagızı gor;\nce de hamil oldugu 1 1 dik Bir kanca sağa bir kanca so- - Teşekkür ederim çok şak,ı"·" 

t b ıd k b d k d ·1 · hk' ' . . . . · '"'t · virerek ateş etmış· tir Bu ıizere on milyon Rayşmark ser - •HM .... M••••••MMMH• ··· . . . . . • . .' · o·· ·ıeye re u u ça, ura a, en ı erme ta ıkata gırışıyorlardı. Netıce ar- çn ayı çe · . . . la atan gemıcıler bızı dışı denıze - Ayagın ugurlu ımış. .. g 
mahsus şirin yuvalar kurdular. zu ve emellerine gore tahakkuk e- kafi değilmiş gibi bıçakla da sal - mayelı bır şırket kurulmuştur. çıkardılar.. kalmadan Silivriye varacağız, h3" 

<ıil1el günahkar kadınlar, çok 

1 

derse, mermer duvardaki ismin al- dırarak zavallı kızı sırtından, kal- Yalnız bu müessese ithalatı idare dan beri İran ve Türkiyeden Al - Artık; kargaşalıktan kurtulmuş- va yıldız poyraz aldı, bak! .. .'\.•,ık· 
zamanlarını, Akademya bahçeleri- tına kendi isimlerini yazıyorlardı. çasından ve yüzünden yaralıyaralt edecek ve ihtiyaç nisbetinde itha- manyaya pamuk ithaliltı artmış - tuk ... Kaptan dümenden bağırdı: da daha güzel ve zorlu hav• var"j 
nin ağaçları altınd~ macera ara- (Arkası var) öldürmüştür. !at yapacaktır. Bu şirket kurulalı- tı:r. - Büyük yelkeni açınız?. ((Arkası c·ar 
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- İstemiyorum Sait ağa, artık yalnız bazı a1kşaınlar yanında bana çok goruyorsun. Kapını ki
senden birşey istemlyorum ... Yal- kalmak istiyorum. Başka i5tedi - litliyorsun, bu akşam, erkence 
nız beni rahat bırak. ben yalnız ğim yoktur. Kırk yılda bir buse gelip senden beni gece yarısı ya -
kalmRk, tek ba~ına yaşamak ısti • verirsen beni ölünceye kadar nına kabul etmeni rica ettiğim za
yorum... mes'ut ededeksin. Buna mukabil man beni adeta kovdun. Ben de 

Sait ağaya ne oldu, nasıl bir ha- sana her şeyi vermeye hazırını. mecbur oldum, kapırun anahtarını 
rekette bulundu? Anlıyanıadım. İstersen seni her gün iişıkınla bu- aldım; sonra pişman da oldum, 
Müjgnnın belki bütün taşlıkta akis luştururum. Nihadı sevmen bana fakat ne yapayım? Elimde değil-
yapan sesini işittim: zehir olduğu halde razı oluyorum. di; kendimi kaybetmiştim. 

- Sait ağa, git buradan, yoksa Düşiın ki, ben sana bu aşkı kendi Müjgan, o söylerken başını baş-
a· b • • şım 1 agırırıırı.. .. elimle hazırladım. Tek senin mu- ka tarafa çevirmiş, dlnlemek iste-

Bir an yükün kapısını açıp m~· habbetini kazanmak için sarayın miyor, sözü kısa kestirmek için 
da hale etmek ve kah~~ıı;anca ~ır 

1 

dişçisine gittiğimiz zaman senin bazı hareketler yapıyordu. Birden
hareket daha yapıp Muıganın mın- genç muavine karşı temayülünü bire atıldı: 
nettarlığını kazanmak aklımdan 

yapmıtksa bu olamaz ve eğer bü -
tün yaptığın iyilikleri bu maksadı 
temin için yaptınsa bundan sonra 
kesebilirsin. Hiçbir şey lstemlyo -
rum senden ... 

Sait ağa bu ağır karar karşısın
da bir müddet şaşırdı, sendeler gi
bi oldu. Fakat sabretmenin daha 
muvafık bulmuş olacak ki, başını 
önüne eğcli. Fırtınanın geçmesini 
bekledi. Halbuki Müjgfuı sahre -
demiyordu: 

- Rica ederim odana git Salt 
ağa, anahtarınu ver, kapımı kilit

- Yapma Müjgan, beni bu ka
dar kırma ... Benden sana ne fena
lık gelebilir? .. Şu binanın içinde 

hiçbir kız senin kadar fena kalpli 
değildir. Senden beni sevmeni, ok-

şamanı bile istemlyorum. Halbuki 
başka kızlar, ağaların koynunda 
gece geçiriyorlar. Ben sana karşı 
sonsuz bir muhabbet hissediyorum 
ve bu muhabbet mukabilnde sen

den istediğim nekadar küçük şey
dir ... Adeta karşında oturmak, se
ni seyretmekten ibaret... Sen be
ni bunda7-' da mahrum edersen .. 

geçti. Fakat lüzum yoktu. Sait a- hissederek aranızdaki bağın ze -
ğa yalvarıyordu: minini temin ettim. Her tehlikeyi 

•- Sait ağa, dedi. Ben oyuncak 
değilim. Ben senin eğlencen ola -
marn. Dost, arkadaş kalabiliriz. 

leyip yatacağım. 
Sait ağa beyaz dişlerini göste _ Müjgan onun sözünü kesti: 

_ Etme, bcnı iıldün.iyoı·sun göze aldım. En sonunda gece ya -
Müjgan ... Seni seviyornm, şu ko- rılarına kadar sokaklarda dolaş .
ca sarayda ve bütün saraylarda maya razı oldum. Buna mukabil 
hiç bir kız, hiç bir haHa, hiç bir , senden istediğim nekadar ehem • 
ağaya senin bana yaptığın gibi miyetsiz bir şey.. arasıra odana 
muamele etmiyor. Hcp>i gönül eğ- gelmek, el ayak çekildikten sonra 
Jendiriyorlar. Bundan ne çıkar? dizinin dibinde bir kedi gibi yat
Ne zarar görii ı-, ün 1 Ben senden maktan ibarettir. Sen bunu da 

rerek güldü: - Hayır ... Gece z;-ı:areti yok ..• 

Daha ilerisine gidemezsin. Şimdi _ o kadar acele mi? Bana ya- Gündüz gelebilirsin, yarım saat 

ye kadar bana yaptığın iyilikleri rım saatlik bir müsaade vermez kon~uruz; fazla değil ... Gece ben 
hep bu dostluk ve arkadaşlık ha _ misin? odamda kimseyi istemıyorum ... 

tırı diye sayıyordum. Senin mak- - Hayır, kabil değil. .. 
sadın beni de öteki kızlar gibi a - Harem ağası eğildi, birdenbire 
ğaların, yahut yaşlı kalfaların Müjgilnın ellerin<> sarıldı; yalva -
oyuncağı. zevk ve şehvet vasıtası. rarak: 

- Düşün ki seni istemediğin bir 
şehzadenin koynundan kurtardım. 
Yoksa şimdi sen bu saraydan ay -
rılmış, başka bir saraya ve bir 

şehzadenin keyfini yerine getir -
meye memur onun her türlü zevk
ler~in bir oyuncağı olacaktın ... 

- Bu yardımından dolayı sana 
teşekkür >ederim. Elimden \başka 
bir iey gelmez ... 

- Bu sarayın en itibarlı, en göz
de kızı sensin. Bunu da benim sa
yemde temin ettiğini unutma ... 
Elinde üç beş mücevherin varsa 
bunları temin eden de benim ..• 

- Teşekkür ederim. 
- Fakat Müjgan ... Her sabrın 

bir sonu vardır. Bana böyle mu • 
kabele etmekte devam edersen 
korkarım bu sabrım tükenecek, o 
zaman da benim sana hiç faydam 
olmazsa kabahati bende bulma ... 

Müjgan, ateş püsküren bakışla
rile karşısındakine baktı: 

- Ne demek istiyorsun? Ben 
sana muhtaç mıyım Sait ağa? Eğer 
verdiğin tek tük hediyeyi yüzü -
me vurmak istiyorsan ·hepsini sa-

na iade etmeye hazırım. Eğer be • 
pimle Nihatlı temas ettirmek sıJ' 
retile gösterdiğin hizmetindetl 

\•sı bahsediyorsan bunda da zaten 
geçiyorum; istemiyonım, artık ~e 
seni ne Nihadı ... 

Sait ağa hayretle, inanmıyarsl< 
Müjgana baktı: . 

r'l' - Sahi mi? dec''. Hakikaten 
hadı unuttun mu? 

ıJ• 
- Hayır. unutmadım ama ıJP 1' 

tacağım. Çünkü sonu gelmiyece 
bir aşk değil mi? Bana ne fayd 35

'. 

var? Üzüntüd . n. sıkıntıdan, ııeJe .. , . 
candan başka ne favdasını go .. 

. .. üııtu, 
düm? Her gün helecan. UZ ... 

b' se• buna mukabil kırk yılda ır as. 
diğim adam la karşılasrnak. · · O "" 

· b'r ııv olmasa ne çıkar• Nihayet ı . . pi' 
ay biraz fazla üzülürüm, fakat ili 
hayet unuturum. Zaten bu gene 
beni sevdiğine de bin şahit ister .. 

Sait ağa geniş bir nefes aldı: ) 
((Arkası var 
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Portakal kabuklarındaki 
vitaminler 

Dünkü makalemde, (Bet -
ke) mdc portakalın içinde, di
limlerinde bulunan kuvvetli 
cevherleri, vitaminleri yaz .. 
nuştım. Bugün de portakalııı 
kabuklarında mevcut olan 
vitaminleri, cevahiri ve hıuı -
saları yazacağını. 

En önce şunu söylemeliyim 
ki, bütün taze ve kuru mey -
vaların, yemişlerin, sebzcle -
rin, buğday, arpa gibi hubu -
batın, tahillerin kabuklann -
da insanları ve hayvanları 

be,!iycn çok kuvvetli madde- · 
ler, cevherler, nice, nice vi .. 
tanıinler ve hasletler vardır. 

Portakalın kabukları da 
böyledir. Ağuotos ve Eylıll 
aylarında yemye~il olan por -
takahn kabuğundaki vitamin
ler, dilinılerindeki suya nis -
beten dörtte bir kadar fazla -
dır. 

Biraz olgunca, pişkince bir 
hale gelen portakalın, suyun
daki vitaminler azalır. Ka -
buklarındaki vitaminler iki 
kat olmak üzere daha ziyade 
çoğalır. 

••• 
Portakal tam nıanaslle ke • 

male gelince, olgunlaşarak yu
ınuşak olunca, mükemmel su
rette t,ılılaşınca, kabuktaki 
vitaminler, dilimlerdeki vi • 
taminlerden 3,5 - 4 kat daha 
fazla olur. 

Öyle anlaşılıyor ki, porta -
kalın kabuklarında, içindeki 
suya nisbet olunursa her za
man daha ziyade •İtamin bu
luomaktad.ırrı 

Bundan dolayı bu kadar 
faydalı, cevherler yüklü olan 
poortakal kabuklarından isti -
rupanm, Amerikanın biç b ir 
rupanm, Anıeriüanın hi~ bir 
yerinde portakal kabuklarını 
atmazlar. Değil yalnız porta -
kalların, mandalinaların, tu -
runçların ve halta liınonlann 
bile kabuklannda n istifade 
ederler. Bu ıne~·vaları makine 
ile sıkarlar. Suyunu içerler. 
Veyahut ~kcrle karıştırarak 
limonata halinde içip be•le -
nirler. Kabuklarından tiirlil 

ı türlü reçeller, macunlar, mar-

1 

melatlar, murabbalar, şeker -
lemeler, postalar, ve zararlı 
olan likörler, nice nice tatlı

lar yaparlar. 
Parisin, Londranın, Berli -

nin en mükemmel, lüks otel
lerinde, pansiyonlarında her 
gün verilen kahvaltıların tat
lı kısmını yazdığım meyvala
rın kabuklarından yaparlar. 

Son Paris sergisini gez"r -
ken camekanda gördüğüm 

Yafa cinsinden iri portakal -
lara imrendim. Bir sandalye
ye oturdum. Garsona' 

-Bir portakal.. dedim. 
Biraz sonra önüme bir bar · 

dak limonata, renkli bir su 
gelince garsona: 

- Affedersiniz, galiba, iyi 
anlatamadım. Ben portakal 
istemiştim. 

- Evet, bu da portakalın 

suyudur. 

-Öyle anının, ben porta -
kalın suyunu değil, asıl por -
taka! nmı ederim. 

- Bizim patron portııkalı 

sıkarak &uyunu mü~teriye v&
rir. Kabuklarını da( mada -
nıa) eve götürüp reçel yapar. 
Hiçbir zaman burada porta -
kalı kabukla satmayız. 

Garson, benim Türk oldu -
ğunıu sorup anlayınca, pat .. 
ron ile ınadama yanıma gel -
diler. Hoş beşten sonra bana 
dediler ki: 

- Ben işitiyorwıı. Türki -
yenin birçok yerlerinde por -
takalın kabuklarını sokakta
n atarlarmış. Hatta mandali
nanın, turunçlilrın kabukla • 
rmı da çöp tenekelerin., dol
dururlarmış. Hiç bu kadar 
faydalı kabuklar yerler.: atı

lır ını? Madaına ile o giizc! 
memleketinize gidiıı k>buk . 
ları toplıyarak ve türlü tür -
ili tatlılar yaparak çok zen -
cin olınağı her 7.fllnnn di.işü . 
nüyoruz. 

Gibi sözl.,rle tatlı tatlı ko-
nuştuğuıuuzu hatırladıkça 

düşünüyorum. 

Lokman HC:i<IM 

İzmir (Hususi) - Ticaret Odasr, 
Almanyaya sevkedilen pamuk bal

yalarından birisine taş koyan ve 

bu suretle hile yapan tüccar hak

kında tahkikat yapmaktadır. Pa

muklarımızın dünya piyasalarında 
revaç ve rağbetini artırmak hu -

iKDAM 

ingiltere'nin müdafaa tedbirlerinin en kuvvetlisi 
susunda hükumet tarafından pa- i ngilterenin son hava inşaatı 
muklarımızın kalitclerıni ıslah için programı birinci sınıf 2.370 
çok yerinde tedbirler alındığı sı - tayyareyi derpiş ediyordu. Bunun 

rada b:r çırçır fabr kasının pamuk J için_ 93.5 milyon sterl'ng tahsisat 
preslerine taş koyması. doğru - verılmıştir; maamafi, bu mıktarda 

dan doğruya mahsullerimize bir ıb~lon barajları~a mahsus yeni te-
suikasd yapmak demektir , sısatın da tahsısatı vardır. 

. l 

Ticaret Odası bir tı.raftan tah - Bugünkü programın tatbikinden 
kikat yaparken diğer taraftan da 1 sonra hava bakanlığının, yapılacak 
çırçır fabrikaları sahıplerıne birer olan yeni inşaat etrafında efkarı u

tamim gönd<·rmiş. bu haınane ha- mumiycyi rakamlarla tenvir etmi
rekcıe tevessül denlcrle akala yeceği ve bu işlerle alakası olar. 

'bütim meseleleri tamamiyle gizli 
pamuklıırına yerli pamuk karıştı- t t . k tl t h . ed'lmek , .. u acagı uvve e a mın ı -
ran fabrıkatorlcr hakkında kanu- ted" 

• ır. 

nı takıbat yap·!acağını, kendile - B ld . , akt' 1 b'· "k B 1 a vın ın v ıv e uyu r -

l rının ıcrııyi _ticaretten menedile __ -, tanya'nın hava ku~eUerini, kon _ 
reklerını bıldırmış balvalar u- t• 'dak' ··ks k h :uı.. ' · , ınan ı en yu - e ava S= -

zerine her fabrikanın alameti. nın mertebesine vardıracağı ve bu 
farika dan.-:•ısıle ıçındeki pamu- jgaycyi elde etmek için hiç bir fe

ğu!l ııev'iıı. gösteren i~areller ye' dakarlıktan çekinmiyeccği hakkın 

yazılar basılmasını istemiştir. Ü- da vermiş olduğu beyanat, bu me

zerinde çırçır fabrikası bulunmı - selede en iyi bir ölçüdür. Nitekim 
yan, nev'i yazılı olmıyan pamuk !3üyük Britanya'nın denizlerdeki 

BUG'ONKO BULMACAMIZ 

SOLDAN SACA: 

1 - Murabba, arzı çevreliyen 
gaz . 

2 - Bir kıı yemiş~ törpü. 
3 - Oturduğumuz yer, bir Türk 

tatlısı, taraf. 
balyaları ihracatçılar tarafından üstünlük ve hakimiyetini nasyo -
satın alınmıyacaktır. Bu hıısusta nal - sosyalist hükılnıctinin kabul 

4 
- Şarkta bir vilayetimiz, bey-

ihracatçıların da nazarı dikkatleri etmiş olmasına mukabil, bundan girin ayağına vurulan demir. 
celbedilmiştir. böyle ha,·alardaki üstünlüğün Al - mevkl 

----o" m9.llya'ya bırakılmasını ara sıra i- ı .1 . ; _, birı" 5 - Bir meyva, sığır yavrusu. 
!eri süren Berlin'in taleplerine '"llf termrn yen yaplıfı müııafaa toplarınJan 

Bekçı·yı' yaral a h 6 - Nuhun oğullarından biri, lf n sar OŞ Londra 'nın aldırış bile etmemesi, !erde Göring'in yaptığı gibi, tay - bu tiple boy ölçüşebilecek bir tay-
18.llkİf edildi 'ç.:,mberlayn"in, selefinin hedefine yarecili.k hizmetindeki tehlikelerin yare yapamamışlardır. Bir müd - Japon parası. 

.. . . . varmağa azmetmiş olduğuna bir sayılmasına. itiraz etmek zarureti- dettenberi tayyare hangarlarına 7 - Cereyan eden, çöldeki ağaç-
Dün, mahalle bekçısını yaralıyan delildir. ini hissetmemiştir. teslim edilmekte olan bombardı _ lık ve sulak yer. 

bir adam Sultanahınet birinci sulh Mütehassısların çoğunun tahmin Cihan harbinin sonunda, Alman- man tayyarelerinin süratleri 400 8 - Kenar, bir müphem sıfat, 

c~za mahkemesinde sorguya çeki - etmekte olduğuna göre, İngilizle - ların bugünkü kabiliyetlerinden kilometreden fazladır; bu tayya - isim. 
!erek teYki! olunmuştur. lrin, hakkında artik hiç bir malft - hiç te geri kalınıyan Britanyanın relerin yük alma kudretler! aynı fi - Erkek, sıtmaya karşı kulla -

Hadise şudur: mat sızdırmadan tayyare ima!Atı o tayyare endüstrisi, ihtimal ki, bu- tipteki Alman tayyaruerinin kud- nıl ... F ü an ...... ç, arsça ç. 
Nadir isminde bir genç sarhos· •ret ve kabiliyetlerini iki hatta üç 10 _Silmekten emri hazır, §llffa! 

olarak benzinci Kasım ile müna - kat aşmaktadır. Brıston - Blenhe- 1ı· dd 

k 
' . V't 1 bomb dım ır mı e. -aşa ederken bekçi araya girmiş, 1 un ve ı e ey ar an tay - . . 

fakat Nadir bu defa bekçiye teca-ı yarelerinin de _kabiliyetleri . keza 
11 

- Bir su ölçüsü, siyah ırka 
vuzde bulunmuştur. Bekçi Mch - hatırı sayılır hır mertebededir. mensup adam. 

met Nadiri yakalamağa savaşınca Bu böyle olmakla beraber, Al- YUKARIDAN AŞA(HYA: 
da sarhoş delikanlı kunduracı bı - manlann, ihtimal ki, bu vasıflara 
çağını çekmiş ve bekçi Mehmetli üstün ve belki de yabancı memle -

b:ılJır:ııdan ve kolundan yarala • ketlerde henüz bilinmiyen tipte 

mıştır. Hadise yerine gelen polis -1 tayyarelere malik olduklannı söy-

l - Arabistanda yük taşımakta 

kullanılan bi rhayvan, Kur'a 

nın fıkraları. 

Oto b"I IA rv· kaç k 1 v 1 T k d d k 1 !er Nadiri yakalamışlar ve adliye- liyenler de yok değildir. LAkin, rr.o 1 s ıgı a çı ıgı ra Un e urtarı amadı ve ,·errr.i~lerdir. müte1ıassısıar 1ıu tikirde 'iştirak 
İstanbul Gümrükleri Ba~müdlir) Mudanyaya yakın 'l'rilya sahil- etmemektedirler. 

2 - Yok dPğil, kışın yağar. 

3 - Anmaktan emrihazır, bır 

bahar ayı, asker. Dün yapılan sorgusunda Nadir 
lii.ö ' b 'hb " . b" 4 - Yol, kanmaktan emir, bir • c.u 'yapı.an. ır ı ar ~zenne ır !erinde karaya oturan Trak vapu - hadiseyi şöyl~ anlatmıştır: 

<cılık hadıses. rrKvdana çı - d'. b h ·d Al d hl. s · d d 1ı· · d 'ı ne•" topark. .__ · nı un sa a gı en em ar ta ı •-· aı m a ın a ırı ora an ge- >< 

İtalyanlar, en müessir müdafaa 
tedbirinin, havadaki çarpışma ol -

duğu kan•atindedirler. İspanyada 
tam manasiyle tecrübe edilemiyen 

"'rmıştır. Tahkikatta, iki tüccarın . . 1 k d · • ., · .. sıyesının de yardımına rağmen ha- çen anma aıma laf atarmış. Bu- 5 - Erişen, hud'a. 
~ oı d fabrikalarından aldıkları mu ı k k üt · · 
lı, en urtarılamamıştır Vapurun o- na ço m eessır oluyordum. Bı - 6 - Cemi edatı, ne•'ell. 
ırn mikdarda malları hurda namı • · · r s · · • 
1 

_ . . b" 
1 

likl turrlugu yer cakıllık oldugu-ndan raz ıçmış ım. aırru bularak bu ha- bu nazariyenin, burada da taraf - 7 _ Korku. yolvarma. 
tında go.terı:lıklerı ve oy c e . • . . . y 

Çok z gilmrük resmi verer;k mem teknenın çok hırpalanmaması i - reketinın s:be~ını sormak istedim. tarları vardır. Son günlerde mem- 8 _ Büyük kardeş, muhayyel bir 
,_ çin amel ye yavaş yapılmaktadır Benzınci dukkanına geldim. Sai- · leketin her tarafında yapılan ta -
"'kele soktukları anlasılmıştır. Eş · . .. ı mablftk, ateş. 
Y 1 d 

.. h. • .kd d .Konya vapuru kazazede vapurdaki mı bulamamıştım. Kasımla muna- '!imlerde, yalnız avrı tayyarelerınin .. 
a ar aı sın a mu ım mı ar a o· .. .. . 9 Atrl edatı se g lı, 

t 150 parça yuku almıştır. kaşa ederken araya bekçı karıştı;f 'adedini kat kat yükseltmek d-•ğil, - ' v 
1 

su. 
ornobil lastiği ve malzemesi var - . j . 10 - Yaşıyanlarda vardır halis. 
dı T hki.k t h .. b't . t' Vapur kurtarıldıktan sonra li - yı.kama vapıştı, hakaret ettı. Ben aynı zamanda, pılot ve rasıdları, . • 

r. a a enuz ı memış ır. · 11 M d --<>- m~nım'.zda h~vuza alınacak ve ta- de kendimi müdafaa etmek iste -
1 

sulh zamanında mümkün olduğu - ey an, ~· 
G k • • k d mır edilecektır. dim. Sonra ne olduğunu bilmiyo - mertebede, gayet girift meseleler-

Umrü lerın yem a ros u rum.. ıe karşılaştırıp alıştırmak ıazım Çorumda ağaç bayramı 
Gümrükler Başmüdürü Methi henüz kararlaşmamıştır. Baş mü- Hakim, Nadırin tevkifine karar geldiği neticesiııe varılmıştır. 1 . . 

Ankaradan şehrimize dönmüştür. dür yakında bu iş için tekrar An- vererek evrakını müddeiumumıli- ' Hava hücumlarına karşı yere Çorum, O (A.A.) - Şehr'.1'1'zde 
GUınrukleri yeni sene bütçe ve ka)-aya gidecek Vekfiletle temaslar ğe iade etmiştir. Maznun mevku- bağlı olan müdafaayı, ordunun bir ağaç bayramı okul talebelerı, ka -
kacır 1 k t'i t tbik ,_,,, __ 1 -·~·"''-- f h k edil Maneııralarda paraıaı tultmterı "·~ k k b. 1 h kın ,.,. o arının a a §e........,. ya,,_....... . en mu a eme ecektlr. .. . .. .. · lıkleri yapacaktır. Bu itibarla, ı.a- _., er e ın erce al ~.ıra • 

derece yukselmlştlr ki, hükfunet, ,gun, alınany~da 1938 tikbabarınlla J radalı:i müdafaa için, nizami ve kile yapıldı_ Hatipler tarafından 
yakın bir atide bu endastriye mu - ve belki de şımdi olduğu gibi, aza- te 't . 1 d bir k . ağacın faydalan hakkında söylev 

·-- .azzaın işleri vermekten çekinmi - 'mi kudretiyle çalışmamaktadır.t rı orı!a 9r unun . ço. ~ümen . . .. . . -

k 
. T .. . ı, H"'-"- t 'dd.I bir . t •-'-di !eri talim ve terbiye edilmiştır; ta- ler verildi. Toren yerınde bınlerce 

yece tır. ayyare endustrıs ge - <AAwue , cı vazıye ....... - . . . . 
rek kemmiyet, gerek keyfiyet ba - rinde Britanya endüstricilerinin a-

1 
rass~t ~!eri ıçln ise~ o:du idaresi ağaç dıkildı. 

·-

Almanların meılıur rumıw•fif dunı mal6.mtlrır. Mıuollni h•nu talılitlen "Roma 
adımı,. ne icat etti. Halhlıl lcıllilyeeilerin le.bitine w6re fil de 66yle yö rüyormaı ! 

kımından, Almanya ile Britanya zam! neticeler elde edebilecekleri- ! eınrınde çalışan gönulluler var ki --o-
I imalatı arasındaki farkı asgari bir ne emindir. Şunu da kaydf'tmek 1A !>unlar muntazaman talim görmek Zonguldakfa S inan g ünü 
hadde indirecektir. zımdır ki, aynca Kanada ve Ame- tedlr. Geçenlerde iki hava de -

1 

Şimdiki halde, bundan fazlası rika firmalarına geniş ölçüde sipa- fi alayı Londraya getirilmiştir, Bu Zonguldak, 10 (A. A.) - Dün 

bilinmemektedir; bunun takdiri ve rişler verilmiştir. iki alay hava defi sisteminin ö - Mımar Sinanın 351 inci yıldönümü 
'gördüklerinden bir n~tice çıkar - Britanya avcı ve bombardıman zünü teşkil etmektedir. Hava defi Halkevınde törenle kutlanmıştır. 

ması müşahidin gfü-üş kudretine tayyarelerinin gidiş geliş kabiliyet- teşkilatında üç tip defi topu var · Dil, tarih, edebiyat komitesi baş -
kalmış bir meseledır. leri, sürat ve yük ıılma kudretleri dır· 12 4 ve 9 4 santimetrelik top · ka ı b'· "k , d'h' · · h tı · , · n uyu san at " ısının ava 
Yalnız şurası muhakkaktır ki., ,hakkında efkarı umumiyece bili - lar ve Almanların cZweipfünder. 1 . · 

1 ğ b 
· l' t d 

1 
. eser erı ve hizmetler:ni anlatmış -

hava bakanı ının yıllardan erı 1 nen ma uma ın son mo e !erle hıç dedikleri toplar. 
mücadele ettiği zorluklar, son bir aliikası yoktur. 12 4 ı· t ı·k t la tır. . , san ıme re ı op r, as .. .--------------. 
aylarda azalmış, buna mukabil Al- Vıkers - Velesbey bombardımanlk liik b k d elıemm' t' er a ımın an ıye ı o -
manya'da bunun bir aksi olmuş - tayyaresi, Britanya'nın bugünkü .. "k b" . t'f d .. 

Hastalıkla çocukların çok -

luğu Mılletl ınkıraza sürük -

!er. Yoksul yavruyu kurtar -

mak için yılda bir J.ra \'er 

Çocuk Esirgeme K~rumu'la 

üye ol! 

tur. İngiliz pıütehassıslar!\ hiılen, tayyare kuvvetleri içinde en hafif 1811. ve .b':;'~ ır ~- ı .. a an hucum 
Alman hava üstünlüğünün tesiri tayyare sayılmaktadır: Bu tayya - 'ihtimalı unan utün noktalara 
altında bulunan halka, Almanların reni nazami stlrati, 370 kilometre sabit olarak monte edilmiştir; al -
kemmiyet üstünlüğü, Britanyanın 1 tahmin edilmektedir; bu sürate çaktan uçan hücum filolarına kar
keyfiyet üstünlüğü ile giderilece _I göre, bu tayyare, 17 Dornier ve şı da 9.4 santimetrelik toplar tah
ğini anlatmağa gayret etmektedir-jYunkers 86 K. tipindeki Alman sis edilmiştir ki, bunlar mütehar • 
!er. İngilteredeki salahiyetli ma - tayyarelerinden geridir; buna mu- riktir; teritoriyal defi bataryaları- ------------

kamların istatistikleri gizlemek te- kabil yük alma kudreti Alman tay 1 nın hepsi bu toplarla teçhiz edil -
şebbüsünde bulunmadıkları. buna yarelerine nazaran iki mislidir. Bulmiştir. Lo~dra~·a ve diğer bü

İ mukab il, Almanarın, bu hususta en tipin imalinden vazgeçilmiştir; o- yük şehirlere bu defi tertibatın - ' 

Bu akxam 9 da 
Yeııı opcr~ 

ZIR DELİLER 

· ıı'ak bir haberi bile sızdırmadıkla- nun yerine Vikers - Velington ti - ldan başka balon barajları da veril

rı ink&r edilemez b ir haki.kattır. pindeki tayyare geçmiştir ki, mü-imiştir. 
1 Hiç bir Brltanya bakanı, geçen- tehassısların fikrin ce, Almanlar, Naye ZiLrlıer Saytııng 

Zozo Dalmas 
.rkılar söyliye -

cektir. 
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iKDAM 

! iKDAM / 
A.bone Şartları 

DAHİLİ HAR!Ct 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

Th'K SÜTUN 
SANTİMİ 

ll'irlnd Sahife 400 kuruş 
ikinci Sahife ZSO kuruı 
İç sahifeler 50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuntf 

Bütün bir sahife veya ya
nnı sahife llAn için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Gazeteıniıe illn vermek Is· 

tiyenler cenk doÇudan doi
ruya eazetemiz idar~bane.1· 

ne veya İllnat flrketlerina 
milraraat edebllhler. 

Beşiktaş İcra Dairesinden: 

Bir alacağın 1emini istifası için 
tahtı hacze alınıp paraya çevril • 
meslne karar verilen masa ve san· 
dalye vesair eşyanın 17/4/939 ta· 
rihine raslıyan Pazartesi günü sa· 
at 12 den saat 14 de kadar Kurtu -
luş Marsık sokak 106 sayılı kahve
hane önünde bilmüzayede ve açık 
artırma suretile satılacaktır. Yüz
de yetm ·~ beşini bulmadığı takdir· 
de 19/4/939 tarihine raslıyan Çar
şamba günü saat 9 dan saat 10 na 
kadar aynı saatte ve aynı mahalde 

ll - Nisan J«ll 

TÜRK TİCARET BANKASI A. $. 
MERKEZİ:ANKARA 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka Muamelatı 
ş 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDIRMA 
Bı\.RTIN 

u B. E 

BOl,U 
BUR "'iA 
ESK1~ERIR 
GEI\ILIK 

L E R 

fSTANBUL· 
IZMIT 
SAFRANBOLU 
TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

----------------------------- satılacaktır. SatJş peşindir. Tella-
' 'GECE KASA S 1-,, 

N f V k " I ı b 1 El k k !iye ve rusumiye alıcıya aittir. Ta-
0 10 e 0 eti Sten U e trİ Parisln en son model !iplerin yevmi mezkür ve saatte 
• 1 • u M • • d • • ı •• -•• d Kadın şaplı.aları Beyoğlunda mahallinde hazır bulunacak me -
ış erı mum u ur ugun en B A K E R muruna müracaat eylemeleri ilan 

Çok müsait şartlarla sayın müşteriler;mizin emrine amade bulundurulmaktadır 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

1 - Muhaıı:men bedeli 950ü dokuz bin beş yüz lira tutan yeni olunur. 
kazan dıuresine konacak ölçü ve kontrol 8.letleri C. t. F. İs Mağazalarının yeni ------------------
tanbul teslim edilmek üzere kapalı zarf usulü ile eksilt • Kadın Şapkaları 
nıeye k•,'IIIluştur. 

t _ Ei<siltrre 3/5/939 C:•r~amba günü saat 15 de İdarenin Tünel Dairesinde teşhir edilmektedir. 
Gelinizi intihap ed1niz. 

başında Metro han binaslllın 5 inci katında toplanacak arı-
t•rına eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 ·- Ru işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden 
p8rasız olarak tedarik edilecektir. 

t - Muvakkat teminat 71~.5 yedi yüz on iki buçuk liradır. 
5 - Teklif Jl'ektuplarının 2·190 sayılı kanun ahkamına uygun 

olarak Pksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine 
m•kbuz mukab:!inde nrilmiş olması 18.zımdır. •2296. 

~-----------~~~-·~~-

lstan h ul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Heybeliada Verem Sanatoryomu için 1000 metre gri bez ve 
1500 metre perdelik krem bez açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 19/4/939 Çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğ -
!unda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Gri renkteki bezin metresı 70 krem renk-
teki bezin metresi 120 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 187 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler ~artnameyi her gün komısyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. •2246. 

KAYIP 

19/9/938 tarihinde İstanbul Er

kek lisesinden almış olduğum 

' 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni2 Ha•lahanHİ cildiye 

2ührevi;ye mutaha .. ıeı 
Pazardan maada hergiia 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adre• : Bo6ıali Cadott•İ Ca§n
lotlu yoJc..,u köşebaşı No. 43 

Telefon : 23899 

ZAYİ 
Davutpaşa Orta mektebinin bi -

rinci sınıfının 1/C şubesi.nden 

27/1/934 senesinde 719 numaralı 

tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağundan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Necat Ergiller 

Dr. Hafiz Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISı 
Divanyolu 104 

Muayenehane ~aatlerl. Pazar 

hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu

martes\ 12 - 1.5 fıkarayP. 

Yurdun muhtaç çocuklarını 

mes'ut görmek hususundakl 

asilane, insani düşünceleri • 

niz Çocuk Esirgeme Ku

rumuna yılda vereceğiz Bir 

Lira ile tahakkuk eedbilir. 

133/5984 numaralı belgeyı zayi et- .. ----·----· 
tim. Yenisini alacağımdan eskisi- Sahip ve Başmuharriri. All Noel KA· 

nln hükmü voktur. RACAN ·.Umumi Ne~rtyctı İdare Eden 
• Yazı işlen MUdürü: M. Rasim OZGEN 

430 No. lı Hikmet Elbir Basıldığı yer: Son TelgrAf Ba'ımevi 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 19 3 9 cf ad ı r. 

Büyük [kramiya 200 .OOD Liradır. 
8 d 40,000 

un an 25,ooo Liraltk 
Başka 20,000 lk . 

15,ooo ramıyelerle 
10,000 

200,000 ve 50,000 
l rrahk [ki Adet Mükafat Vardır. 

C lkkat: Bilet alan herlı.ea 7 Nioan 939 günll alı:şamına lı.adar 

biletini dejtiştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ibmıl 
rtmeyiniz. Siz de piyanıonu11 mes'ut ve babtiyarl<\r ı 

arasına girmiş olursunuz. 

l 100,000 lerce 
\ Kadının 

Nazarı dikkatini ~ 

celbeden ~ 

KREM PERTEV 
İnce bir :revkin, titiz bir itinanın "'-

derin bir tecriiben!n mah8ulüdür. 

---·-
Makastar Selamı 

Bahçekapıda HASAN deposu OsttındeH yanan terzihaneııiııi 

OROZDIBAK lı.arşısıada gözlültçil Artaryaaın lizerindelti ASMA 

KATA nakletmiş oldujtunu aayın milşterilerine arzeder. 

CiLDiNE KIYMA~ A~ 

POKER 
KER~ Traş Bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde.POKER traş bıcaQını arayınız 
' 

: LORENZ - TEFAG ALMAN RADYOLARI 1 
~ RADYO ALEMİNİN SÖNMEZ İKİ YJLDIZI ~ 
= ~ 1 Tiirkiye miimessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönı:;;z;-Si~:;;~·v:

1

·:;;k};;,'.:""""'"''· 1 
~ Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412. Satış salonları : Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No. 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. =ı 

g;ı GALATA : Bankalar caddesi 38 IZMIT : Faik Nushet Belgi:ı -1 SiRKECi : Hanı , diye caddesinde No. 37, Nihat Işık 1 KARAMAN : Ferit Ozer 1 
. Ü~l<ÜDAR : Eakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya Ozaçıkgöz !. !! KARADENiZ EREGLISI : Yusuf Çaştabanoğullan 1 

.e,,=--:: ANKARA : H. Ali Demircan, Yenişehir KiLiS : M. Nuri Topçuoglu ; 
5 Ah T Al YA : Om er Hakkı Göksoy l j KONYA EREGLISI : Cevdet Apak ~ 
~ EODRUM : Veysel Ear i ı lRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar 1 
= ÇANAKKALE : ı ehmet Ali Kızoglu l ı TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet Mehmst ~ 
;;;; OiYAREAKIR : Me~IOt Evirgen j ı URFA : Zeki Anlağan 1 

1 ' ~ = EDRE. T : Hiiseyin Rahmi Genç ! 1 KONYA : Hamdi Beştav ~ 
~ ESKİŞEHiR Re11 p lııönle;>e i , BURSA ı Şadi Erler ve Abdullah il 

! GAZ ANTEP : Ali Ozahı ; ı BARTIN : Hacı Süleymdn . Zadeler m 
§ Anadoluda acentalarımız bulunmıyan yerlerde acentalık için müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye mümessilliği -'J 
~mmınnım '1~ım11P1 1 !111 1 111!Jlll!lllllllllllllllllIDUlllllllllllnllllllll!UllllilllJllilllillllllllllUDllJJDUIJlllJlllllU!lllIDUJiB•lllllllllllllUlllllllll •llllllllllllllll Horasan c i yan Ha n Si r k ec i 7 - 8 llllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllUilllllllllllllilllllUllllU!lillilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllfıllilllllllllllllllllllllJUllllllmlllillllllllllllllllllDDlllllllillDlllllllll Ulllllllll Jll~ 
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