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Harbin Patlıyacağı Noktai~~· Cebeliittarık'dır ! 
1-· 1ı·.ı'4K.· '•' . .. , 

. ' 

Akdenizin kapısında lngiltere :. ·Fransa ve Almanya -
-İspanya boyuna · karşılık{f tahşidat yapıyorlar 

..... 

Italya 
ltalya harp bijdcesine 500 milyon ·:: ·.. 1 r-·., 

·; C4'belüttarık 
liretlik fevkalade tahsisat koydu "-...•:h-,·~·if. ·~. - _) 

Büdce nedir? 
Milletin alın terile kazandığı paranın lüzum

suz ve bilhassa nümayişkar bi~ tarzda 

israfına meydan vermeyen, her kuruşun 

hesabını soran ve hesap veremiyenleri 

' şi'ddetle cezalandırmayı bilen bir millet, 

. kendi refah ve ' saadet yofunu açmış olur . 

Paris, 18 (Hususi) - Cebelütta-ı 
.. . r"", ''"v;ı~. , 

f 
.. " 

.. 

Y qzan : Ahmet Ağaoğlu 

rı1<ta yapılan tahşidat hakkında A 1 f" f 
söz .söy·li·yen salfiltiyettar mem~a· m a n 1 osu 
!ar Ingiliz ve Fransız kuvvetlerı • 
nin AkdeuiZin en kıymetli kapısı· • 
nı elde tutmak için bütün tedbir • ı -
.ıeri almış olduklarını .bna,irme!< : •. S p a n_ yaya 
tedir. Diğer taraftan Italyaiı, İS' : ---·------'-------
panyol kuvvetlerinin Ceiı~İütta - · , , 

rık civarında topl~ı_ım;ısı kıi~şıl~l H-a re· ke.., -t ettı· 
lı yapılan bu tahşıdatın ebemmı • j 

. ' '• 

' " 

Ankaradan gelen Son haberler
den birisinde Milli Mecliste bütçe 
eiıcümeninin 'bütçeyi müzakereye 
başladığı tebliğ ediliyM. Zaten 
Iİizde bütçe senesi Haziranda baş 
ladığından arada kalan altı yedi 
hafta ancak bütçe layihasının ha
Zırlanması ve müzakere5l için kafi 
gelir, iıte, bunun içindir ki biz de 
bugün bütçeden bahsediyoruz. Fa
kat yine bu mevzuu mali veya ik· 
tisacli bakımdan değil, sırf hususi 
ve içtimai bakımdan tetkik etmek 
istiyoruz. Bu bakımdan bütçe mil
li hakimiyetin en kıymeUi bir 
kalesidir. Hakikatte nıillii ha -
ltiıniyet bilhassa onda tecelli 
eder, onunla kendisini gösterir, 
\'erdiği vergilerin nereye sarfe -
dildiğini, nasıl sarfedildiğini bil • 
inek, hesaplamak, kontrol etmek, 
rördüğü boşlukları doldurmak, is
raflara meydan vermemek, taş -
bnlıklara karp gelınelı: ve hunları 
)'apmak cür'etinde bulunanları ce
zalandırmak: İşte bir millet için 
eıı esaslı ve en kıymetli addedil • 
inesi lı\zım gelen bu hakları bütçe 

le ki istedikleri yeni bir hakkı kra· 
liyet makamından koparabilmek 
için, bütçe zamanını beklerler. Hü
kumetin para isteğine mukabil 
Mebuslar Meclisi de kendi isteğini 
ileri sürer ve bu isteği almadıkça 
pi.rayı da vermez. 

yetini göstermektedir. j 
Siyasi mahfiller Alınan donan • 

masınm İspanyol sularında yapa· 
cağı manevraları manalı bul -
maktadır. Gerginliğin henüz izale 
edilmemiş olduğu bir zamanda ya
pılan bu tahşidat tehlikeli görül • 
mektedir. 

Paris, 18 (A.A.) ~ l'ransa ve İn- L ' 
giltere, İtalya ve Alrranyamn Ce- .ı ı • 
belüttarık ve Tanca'y:ı karşı muh- ,. 
temel blr taarruz yapm'alarına mal 

• 

ni olmak için zaruri olan bütün 

tedbirleri almışlardır. Daha şim -
İngiliz krallıj'ı; kuvvete ·müra • Ayni mahfiller Cebellüttarığm 

diden 16 Fransız harp gemisi, Ce·~ ' 
caat edemez mi? 

İngiliz krallığının meclise karşı 
koyacak kuvveti yoktur ki! Onun 
Londrada mihellfilt kuvvet tutma· 
ğa hak ve salfilıiyeti yoktur. Bal • 
buki Londra halkı serbest sil84 ta. 
şımak salfiltiyetini ta ötedenberl 
haizdirler. Sonra ta 1215 se -
nesindenberi, İngiliz krallan 

Umwni harbin patlak vereceği belüttarık'taki İngiliz filosuna ilti-
nokta olduğuııu bilh&S38 ısrarla l hak etmiştir. Bu tedbirler, İspan -

ııöylemektedir. (Arkası 3 i!ncü sayfada) 

( ATkan 3 üncü sayfa.daı 

Ahmet Ağaoğlu 
------~,.-----

Dünya liitlerin 
söyliyeceği 

nutku bekliyor 
kanunu temin eder. _...,....,,.,,..., . ..., • ..., ................................ ...,.., ... ,.,. • .,.., 

İngiltere parlmanterizmin doğ • 
duğu yerdir. Fakat milli hlkiıni -
)'et çocuğunu asd doğuran ece 

Sulh ve harp biribirin
den ayrılmalıdır 

İngiliz donanması Cebelüttarıkta 

• 
bütçe kanunudur. 

Ne gariptir: O hayretbalı§ mem
lekette demokrasi inkilap<>ız iler -
lemi§tir ve bu mucize de sırf bilt· 
Çe hukuku sayesinde elde edil • 

,,..,. .. .. ,, . .... """"" . · Italya Balkan antanh-

ıııiştir. 

dağıtmak istiyor Dl 
İngilizler, ta ezelden bütçe ka· 

nununu birkaç esas üzerine kur· 
nıuşlardır ve bu esaslar oradan 
bütün asri demokrasilere yayıl • 
llııştır. 

1) Bütçe kanunu seneliktir. Ye
ıı.i her bütçe yalnız taallUk ettiği 
•ene için mer'idir. Sene biter bit· 
tnez, bütçe kauunn da mevcudiye. 

Romada yapılacak müzakereler bu 
emelin tahakkuku yolunda atılan 
ilk adımdan başka bir şey değildir 

tini, htıı.münü ve kuvvetıni ı.aybe. ltalva ilk olarak Yugoslavva 
der. ı I 

2ı Milletten aıınan her vergi, ile Macaristanı biribirlerine 
bütçede zikrolunmnlıdır ve mik • 
tarı gösterilmelidir. Bütçe kanu - Amerika Hariciye Naı ırı UUL~ yaklaştırmak istiyor 
n~n~a yer _bulmamış olan herhan- Londra, 18 (A.A.) - Hitler'in Roma 18 A.A.) - Resmi mah-
lli hır vergı - velev unutkanlık e • 1 R it • · . . ' ( · • . . J uzve e verecegı cevabın şımdıye filler Macar Nazırlarının zıyaret-
~erı olarak kaydedılmemış olsun - k d hh.. tm · · · . · ' 
tnükelleften alınamaz ve mükellef a ar t.~a ~Jr e esı '.çın hıçbır !erine büyük bir ehemmiyet atfet
.. . . . . sebep gosterı memektedır. Bu ce - mektedirler. Bu m.hfiller bu su-
oyJe bır vergıyı vermemekle vazı. h h 1 · · , · · · • f d vap, er a de Reıschteıg ın ıçtı - retle iki memleket arasındakı bag-
e ardır. .. .. ·ı k · K · maı gunu verı ece . tır. anunu e- ların takvıye edileceğini zannet -

3) Milii hikimiyeti temsil eden 
l\febuslar Meclisi bütçeyi madde sasl mucibince Rayştag, on gün - mekte ve Roma • Bertin mihveri 

den evvel içtimaa davet edilemez. çerçevesi dahilinde ve Romamn 
Bununla beraber İngiliz ve Fran - idaresinde doğu - cenup Avrupası 
sız müşahii!er, bu mühletin Av • organiiasyonu için müsbet neti • 
rupanın muhtelif mıntakalarında celer ummaktadırlar. 

b\adde müzakere eder ve tatbikini 
kontrol eder ve btt sahada en titiz 
hassasiyeti göstermekle miikellef
tir, 

işte İngilizler bütçe kanununun 
§U üç hususiyetinden istifade ede
tek bugünkii tekamül derece -
sine, ,fazla sarsıntılara ve inkilap· 
laı:a uğramadan varmışlardır. Şöy· 

askeri faaliyetler yapılmakta ol - Balkan antantmı dağıtmak üze-· ' 
duğuna dair ortaya çıkmış olan şa- re, Macaristan, Yugoslavya, Ar • 
yialar yüzünden daha had bir şe- navuLhık veBulgaristandan mü -
kil almış olan gerginlik devresin - rekkcp bir blok tesisi İtalyan PO· 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 1 (Arkası 3 üncıi sayfada) IJıılgar 
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Ba~\'Ckili KÖSEİV AN' r 

Parti Grupu 
dün toplandı 

Türkiye --lngiltere 
1-fariciye Yeki~ Rüştü Aras dün Lord 
yeni izahat verdi 

Ankara, 18 (Hususi) - C.H. Par- H alif aksla görüşt .. 
tisi Meclisi Grupu bugün toplandı. .. . 
Söz alan Hariciye Vekili Şükrü Sa- .. Londra'. 18 (A.A.) - Türkıye 

• . . buyük elçısi tekrar bu sabah Hari· F K b" • 
racoglu, son hafta ıçınde cereyan . . ' . .. - ransız a ınesı 
d · • h"~' 1 · akisleri 'ıve Nezaretıne gıtm1ştır. Ruştr e en sıyası auıse erın . , 
hakkında geçen haftaki toplantıda Aras Lord Halifaks la konuşmuş - .. 

verdiği malumatı itmam eden be - turi. . dun toplandı 
yanatta bulundu. nglliz diplomatik meha!ilinc1 

Birçok h~tiplerin suallerine tat
min edici cevaplar verdi ve Hari
ciye Vekilinin bu izahatı umumi 
heyetçe tasvip olundu. 

---v<>---

Yeni iki buçuk 
liralıklar 

Yirmi beş Nisanda 

tedavüle çıkarılıyor 

Ankara, 18 (Hususi) - Merkez 
Bankası hakkındaki 1715 numaralı 
kanunun 17 inci maddesinde yazı· 
lı salahiyete istinaden 30 Kanunu
evvel 1341 t~rih ve 701 numaralı 
kanun mucibince basılmış olup ha
len tedavülde bulunan kağıt para
ları tebdile karar verdiğine ve beş 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Lord BALİF AKS 

beyan olundı1ğuna göre Londra ile 
Ankara arasında müzakereler fa
aliyetle devam etmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Başvekil 
Çemberlayn bu sabah Hariciye Na 
zırı Lord Halifaks'ı ve müteakiben 
de Harbiye Nazırı Belisha'yı ka -
bul etmiştir. 

Dr. RÜŞTÜ ARAS 

Afyon satışı 
= 

inhisarlar almadığı 
afy o n 1 a r ı a 1 ı y o r 

Ankara, 18 (A.A.) - Afyon mü· Fransız kabinrsi toplandı 
Paris, 18 (A.A.) __ Bu sabah Re- bayaa planına ve usul!erine uygun 

Bazı otobüsçülere iltizamla ruh- isicümhur Lebrun':ın rivasetinde hareket etmediklerir,den dolayı 
Otobüs davası 

s_atname v~rmek ve bazılarına da toplanan Nazırlar Merlislnde Baş· İnhisar İdaresince mallan şimdiye 
.. · · · .. ' kil D 1 i · t' · kadar satın alınmamı< bulunan vermemek suretile vazıfeyı suııs • ve a adye, umum vaz_ıye ı ı- .. . , .. ~ .- • 

ti.mal suçundan dolayı eski Istan- zuh etmiş ve bu vaziyetın ıcap et- mustahsıl >e tuccar f>J.eıın.de k_al 
bul Vali ve Belediye Reisi Muhit- ~irdiği büyük teyakkuz üzerinde ~.ış afyonlann muay; en bır pfana 

t . Ü t" d • ·ı B ı d" R · 1 · ı· l gore satın alınm ası ne Korar veı ıl-
ın s un ag ı e e e ıye eıs ısrar ey emış ır. 

Muavini Ekrem Sevencan, Heyeti Hariciye Nazırı Bonnet'de enter miştir: Bu satınalma :şinin tabi o· 
Fenniye Müdürü Hü~nü ve Vari· nasyonal vaziyetin heyeti umumi· lacağı şartlar ve usuller Toprak 
dat Müdürü Neş'et haklarında yesi :ıı.akkında beyanatta bulun - Mahsulleri Ofisince ~yrıca ilan e-

(Arkası 6 ıncı saııfa4a> mustur dilmiştir. 



MYP'AI -
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Musa - lsa • Muhammet : 83 __ __..._ __ 
• 

Musanın Hayah 
Beni İsrail Musanın vefatından 
sonra, Tih Sahrasından çıkmışh 

Maarif meclisi-
kararları • 

nın 

iKDAM 

Et buhranı İn hisarlarda 
değişiklikler 

Bütün kasaplar 
İlkokulların t a ti 1 narhsız olduğu için MÜ d Ü r 1 er meclisi 
zamanı tesbit edildi kuzu satmayı ter- kadrolan hazırlıyor 
Vilayet İlk Tedrisat Meclisi dün cİh ediyorlar İnhisarlann Haziranda tatbik e-

Vali Muavini Muzaffer Akalın'ın dilecek yeni kadrosu ile birçok de-
Musanın, Harunu tı>kiben vefa- maz, Tanrının mevcudiyetine ve Son günlerde piyasada bir . 

riyasetinde Maarifte t(l]llan · ğişıklikler olacağı anlaşılmaktadır. 
tından sonra kırk seIJPnin tamam - birliğine iman eaerdı. Bu itibarla mış ve neva el buhranı başlanuşbr. 
lanması için daha yed.i sene kal - Cenabı Hak ona bir «Velilik ver- ilk mekteplerin bu seneki kapan - Bilhassa koyun eti bulmak Umum Müdür Adnan Halet Taş-
mıştı. miştı. Putperest halkı da rr. ı Tan- ma ve açılma tarihlerini tesbit et- mümkün olmamaktadır.· Dev- pınar bugünlerde Anka raya gide -

mışr B .. ı z· · ı cek ve yeni kadro hakkında Ve -Bu yedi seneyi Be!!i İsrailin bu- rı birlığıne davet eder ve halkın ır. una gore üç .sınıflı köy o - et ıraat iş etmeleri Kuru -
kuJlar 13 M d f ı k · kalctle temaslar yapacaktır. İdare rada doğmuş ve büviımüş cocuk _ bir sıkıntısı olunca dıı Hakka bu ı ayısta ers kesimi ya- muuun az a csım yapma -

- pacaklardır Ü .. .. f · l nıası da buhram arttırmak • ı Müdürleri meclisi sık sık toplat141a-
ları sabırsızlıkla gec;irdiler. sıkıntıyı ızale için du~ ederdi. · çuncu sını m ımt - k 

h I 20 M tadil·. Kasaplar koyun etinde ra kadroları hazırlamağa başla-
Mısırdan çıkan o kalabalık ce - Vakta ki YU§a. yine Isrnıl Halkı i- an ar~. ayısta bıtmiş olacak İıaTlı oluııu yüzünden fazla mışlardır. Bilhassa Taşra ve İs -

maaten yalnız iki kışı kalmıştı: le şehri muhasara altına aldı, Bel- ve o gun bu mektepler tatil edile- koyun almamakta ve hunun tanbus müdürleri ve ~efleri ara -
Yuşa ve Kalip ... Buni<tr da Tanrı - ko halkı Bel'um'a baş vurdular. cektır. Bu mekteplerde bu kadar sında mühı'm becayı·~lnr yapılaca_ k yerme satışı serbest olan ku- ; .. 
nın lutfuna mazhar olarak Beni İs- - Mademki senin Tanrın senin er .en tatil yapılmasının sebebi ~ etini fazla alarak istedik _ ğı söylenmektedir. 
raile reva görülen ce7.ai İl8.hiden duanı kabul ediyor. Bu kez de dua talımat mucibince kcy çocukları • leri fiate satmaktadırlar. Mev- Şimdiden fabrika müdürleri a-
masun kalanlardı. et, basımızdan bu belayı kaldır . 1 n~ tarlada çalışma imkanı bağış - simin de kuzu zamanı oluşu rasında bazı değişiklikler olmuş, 1 

lamak içindir. 
Tanrı, Yakup ve Yusuf evliıtla- sın.. bu işde amil olmaktadır. Fa - Cibali tütün fabrikaı;ı Müdür Ve-

rını Mısırda bal ve süt diyarına Bel'um: Dört sınıflı \'e tanı de\-reli köy kat birçok yerlerde koyun et- kili Sami Samsun fabrikası Mü -
götürmek, onları Arzı Me\•'uda.. B. · d d. h mekteplerinde dersler 27 Mavısta leriniu de kuzu yerine sürül- dürlüğüne, Samsun fabrikası Mü-- ızı, e ı, mu :ısara edenler, k .1 k .. . · 
Arzı Ken'ana sahip kılmak için Tanrının Tanrıva ı· b' l 1 esı ece ve uç· Hazıra na kadar düğü ''e koyunlaruı kuzu di- dürü Ekrem İzmir fabl'ikası Mü • 

• • .J u ı o an arın . ih . . ı 
çıkarmıştı. Fakat İs) anları ile Al- askerleridirler. Eğer onlardan ken ımt anlar bıtırılınış olacaktır. Ka ye kesildikleri görülmekte - dürlüğüne, İ7.mır fabrikası Müdü-

.19 -

Gayrimübadiller toplan 
Yeniden yüzde ~ 
tevziat istenilec~ 

Bu yolda teşebbüsler yapmak için A 
raya bir heyet gönderilecek. Kon 

yeni idare heyeti seçimi de yapı 

..ı..,.J 

Gayrimtlbadlllerin da nkfl toplantısı 
Jahı kızdırdıklan için Cenabı Hak: diınizi kurtarmak istivorasnız siz za merkezi ve şehiı ilk okulların- dir. Alikadarlarm bu yolda rü Kemal de Cibali fabrikası Mü -

_ Hiç biriniz aize vadettiğim dl- de puta tapmaktan fa;lğ 1 da 12 Haziranda 'ierslcr kesilecek tahkikat yapması istenmek dürlüğüne teyin edilmişlerdir. Gayrimübıuliller Cemiyeti se - caat edilmesi fakir ve 
yarı. Arzı Ken'am göremiyeceksi- onlarla birleşiniz. Ben T:n~7~~ ve 26 Haziran~ .~mtihan1~r sona tedir. Kuzu fiatlerinde "narh T k ~- -- nelik toplantısını dün Emin6nQ sahibi kimseleı:e yüzde 

. d ;.,+ T erecektir B•ı hukumle T k h olmaması yüzünden bunlu Ur ofis Reislig"i Halkevinde yapmıştır. ada yeniden yu"zde bec nız, em~ .. L anrı, ancak Musanın yine kendi aleyhinde olan bir iş • · · . r, ur u-
münacatı üzerinediı ki onları af _ için nasıl dua ederim. susı, resmi .ve ekallıyet mekteple- istenildiği kadar pahalı .. td- Türkofis ikinci reisliğine tayin Bilhassa az istihkak sahibi Gay- zfat yapılması lstenm 
(etm'• cak· rJne şarnildır. maktadır. edilen İs.tanbul .T. ürkofis Müdürü rimübadillerln ıştfrak ettikleri top .... ı..t1•1 •• Bu karar fakır 

'9 ve an · Halk, ·Bet'um'un bu istinkAfı ü- .. uy.. ı 
- Arzı Mev'udu onlara değil, fa zerine hükümdarları Belk'a baş 1939 - :940 ders yı~ı talebe kayıt M J J Cemal Zıya bugun a::-kadaşlarına lantı hararetli olmustur. Bir sene- gün pek müşkül vaziy 

kat onların evlitlanna mıdp ede - vurdular: v~ ~abulune 18 Eylul Pazartesi U a im 1 erin ~ed~ ed~re~, ~~karaya gidecektir., tik faaliyet raporu okunarak hü - gayrimübadillerı çok s 
ceğlm .. buyurmuştu. B l' d . . gunu, derslere de 25 EylUI Pazar - ~rıne enuz ımse tayin edilme- kumete yapılan müracaatlardan tir. Yakında Ankarava 

- e um ua etmıyor .. dedıler. tesi günü başlanacaktır. k b d ı• mıştir. bahsedilmiş ve hazırlanan kanun ~ 
cÇün kırk yıl ceza hitam buldu. Onu duaya mecbur eyle kl bu fe- . meS en e e l Türkofis İskenderiye ataşesi' projesi ile teV'Ziatın vaziyeti hak - te~ebb~sler y~ması içi 

Yuşl bu kavmi harekete getireli.. laket üzerimizden gitsin... Munzam ıdare ücretleri: Turhan Ccl81 Buray 'firaret Vekil- kında malUmat verilmiştir. gönderılecektır. 
Tih çölünde yetişen genç nesli Belka .Bel'um'u çağı dı İlk Tedrisat Meclisi 1 Haziranı Vali dün meclisten leti Kontrol Teşkilat Müdürlüğü-' Bu arada avukat Kndri ile dok- Cemiyetin ayda 30 lı 

gerek Musadan ve gerek orada ö- İk: ld b . . r · . 1939 tarihinden itibl!.ren ilk okul t · dil · t' B " ı i rafı kabul edildikten s• 
- ı yo an lrınt tercıh et.. _ . . tahsisat İstedi ıne ayın e mış ır. ugun erde s- tor Rauf ve azadan Şevket söz al- ,, 

len babalarından bal ve süt cliya - dedi. Ya seni ipe çeker öldilrürü başoğretmenlerıne pansıyonlu şe- ; kenderiyeden memleketimize gc - mışlar ve bilhassa fakir gar-rimü- dare heyeti seçimi yap 
nnın, Arzı Ken'anın servet se bere veyahut hazinemin biltün mallar~ bir ve köy yatı ok~llerı .. başöğret- Şehir Meclısi dün Necip Serden- lecektir. badillerin vnziyetlerinden 1'ehse - fer Tayyar, Salih, Cc~ 
ketlnl ço kişitmişlerdı. Şimdi artık na ortak ederim. Ya bizi.n için dua menlerine ve yardırektorlcre ve geç~inin başka.nlığınaa toplandı derek yapılan az tevziatın bunlara Saadet Berkan, Osma 
buradan kurtulacaklarını ve Arzı eder, mal sa~ibı oJvrsun vcyehut kaza maarif memurlarına verile _

1 

Vah ve Beledıye Reısi Doktor hiçbir menfaat temin etmediğini mi, Kadri, Şı>hap Tayf 

Mev'uda ulaşacaklarını duyunca Iİ.nadında deva-n ede h ~· cek munzam idare ücretlerini ta - Liıtfi Kırdar bu toplantıya riyaset El ı" m b ı· r a·· ı u" m tebarüz ettirmişlerdir. Bunun ü- lip, Cemal, Hilmi ve !: . d"I b.. . . r, av ... ınctan . te b. 1 . .. 
sevın ı er ve uyük bir şevk ile olursun... yın ve s ıt etm ştı,r. Buna gore: etmemiş ve tabii aza ~ıfatile hazır zerine bu yolda hükumete mika - edilmişlerdir. 
evvel& üç eşhirden Erfha lsimll T .h dl kl· İlk okul başöğretmenlerine okµ -, bulunmuştur. 
olanına hücum ettiler. Ve derhal arı' yor . · . lun talebe adedine gcire munzam Dünkü topJantıda Şehircilik Mü BELE D 1 YE 
b cBel um belkı bu tehdıde de e - ·· · · - M 1 F • u şehri zaptettller. Putperest olan h i l ucret değışmektedır. Mevcudu tahassısı Prostun ır.ukavelesinin Q reşa eVZI 

emm yet verm yecektl Fakat o - .. . Yenı· hastahane nerede halkını kılıçtan geçirdiler. Kanla- •• n_, .. 1 bir k dı (200) e kadar olan okul başoğret - temdidi hakkındaki teklif ile Sul- .. KÜÇÜK HABI 
az_!!! nun &........., anaı var . Kadı -ı ' Ç k v nnı ve çocuklarını Yuşl'nın tav - nın ibram ve tehdidi nihayet onu menlerine ayda (10) l!~a, .201 - 400 tanahmet hafriyat sahasında ya - Q magın yapdacak? 

siyesi ile bu şehirde bıraktıktan muvafakate sevkeyledi.» arasında olana. ayda_ 
12 lıra, 4oı - pılacak i .. ti:nlake. içyağlarmm am- kerı·mesı· 

0 
•• , d u•• tstanbulda gittikçe artmakta o -

sonra İlya şehri üzerine yürüdü - Filvaki Bel'um'un genç ve bü - 550 olana 14 !ıra, 5:>1 - 700 otana balaj kağıtları ıçinde satılması uy lan hastane ihtiyacıııı karşılamak 
* Şehrın bazı evle: 

venlerinin arsadan taş 

veya cadde üzerine do; 
mış 'olduğu görülm~t 

fiyet hem yolı: daral 
hem de mürur ve ubu 
ni ihlal etmekte olduJ 
nun önlenmesi için be 
bir alınacaktır. 

l~r ve onu da kısa zamanda zaptej- tün Belko'nun en güzeli diye şöh- 15 li;ai· 7oı den daha fazla olanla- gun görüldüğüne. sun'i sirke kap- Mareşal Fevzi Çakmak'm üzere belediye tarafır.dan bu sene-
tiler. ret bulmuş bir karısı vardı. Onu ra 1 ıra. !arının üzerine etiket yapıştırıl - kerimesi Güzel San'atler ki bütçeye tahsisat konduğunu yaz 
Şimdi üç şehirden üçüncüsü o - çıldırasıya seviyordu. Hükümdar Pansiyonlu şehir ve köy yatı ması, Sular İdaresi talimatname - Akademisi Müdürü Bür - mıştık. Bu yıl konan para 460.000 

lan Belko kalmıştı &-lko, diğerle- bu kadına da haber eöndermiş, ko- başöğretmenlerine 20 lira, yar sinin Nafıa, İktısat vv Mülkiye En han Toprak'ın refikası Ba- liradır. 
rinden hem daha bilyük ve hem casını dua etmeğe kandırmasmı is- başöğretmenlerine 15, maarif me - cümenlerl He müşterek tetkiki lü- yan Ayşe Muarzez uzunu- Yeni hastane yerinin tesbiti için 
daha zengin ve mamur blr şehir - temişti. murlarına okul başöğretmenliği i- eumuna dair olan kararlar müte _ mandanberi müptela oldu- belediyede alii.kadar daireler çalış-
dl Bu1lılllkm hükümdarı orada o- Kadın Bel'um'a: le beraber ayda 20 lira verilecek- lea edilmiş ve ait oldukları encü _ iu ha-;talıktan kurtulamı - mağa başlamıştır. Haitanenin Bul-
turUTttu. Adına Belle derlerdi ve Eıt ded. d tlr. menlere havıtle olunmu,,.tur. yarak 17 Nisan 1939 Pazar- gar hastanesile Şişli arasında ve 

t - ı:oer. ı, sen ua etmezsen, Y 

şehre d~ onun ismine izaf~n Bel- bu asker buradan çekilip gitmezse - -oo Bundan sonra makam, müstace- tesi gilnll akşamı saat Z2 de Bulgar hastanesine ait bir arsa ü-
ko denilmişti. Etrafı ka4n duvar - bilmiş ol ki ben senden giderim. V 1 LA YET liyet kaydile ve ruzname dışında rahmeti rahmana knuş - zerinde yapılması mu\·afık görül -
larlaf, ..._rlarla çevrili idi. Eriha ve Senin yanında bir an bile· dur _ -·-- heyeti umumiyeye bir teklif yap- ı · muştur. mekte ve tetkikata bu yoldan yü -
İlya' ~ermden kaçanlar da bu- Yeni tayinler . Yüksek ahlik ve fazilc - rünmektedir. 

1 b ınam. mıştır. Bu teklifte makam, mual - tiJe, bilgisi ile kendisini bii-
raya gelmişler ve bu suret e ura- Kadının bu tehdidi, hükümdarın İstanbul maiyyet memurların - limlerin 932 senesine ait mütera -
da oldukça büyük bir kuvvet top- dan Hakkı Uygur Anlalyanın Se • tü•ı tanıyanların derin sev-

ölüm tehdidinden daha baskın çık- kim mesken bedelle,.inin tesvıye- gi ve saygılarını kazanmış 
tı. Bel'um, karısından mahrum rik Kayrnahmlığına, Hasan Hay- si için bütçeden 20 bin liranın tef - ol9n merhum Bayan Ayşe 
kalmamak ve hükümdarın vadey- ri Dişlioğlu Tekirdağmın Hayre - riki ile muallimlere dağıtılmasını Muazzez müstesna bir şah-

lanmıştı. 

---00-----
ÜNiVERSiTE 

Eleme imtihanı yapılacak 
dersler 

* Beyoğlu Halke\•i 

Kilyos ve civarındaki 1 

hi tetkikler yapmak ü 

lardan mürekkep bir 

recektir. Bu heyet bera 

götürecek, köylülerin 

bakacak ve ilaçlarını 1 
vcıecektir. 

* Harbiye ile Vali 
Bu sebepledir ki Beni İsrail bu -

rasını, diğer iki şehir gıöi kolay 
zaptedemedi. Surların önünde 
her gün sabnhtan akşama kadar 
cenkcdiyorlar, fakat bir türlu şeh-

lediği dünya malına konmak için bolu Kaymakamlığına tayin edile istiyordu. Bu, bütçe encümenine siyetti. Vakihiz ufulü Türk 
dua etmeği kabul ve dua eyledi. mişlerdir. havale edildi. Jmdınlığı için büyük bir zi-
Şehrin muhasarası altı aydanbe- Şehı·r dahı'lı' yol tamı·ratı yndır. Kendisine Allahtan Bunu müteakip 51 imzalı bir tak 

ri devam ediyordu. rahmet dilerken muhterem 
re giremiyorlardı Şehir belediye hudutları dahi - rir okundu. Bunda azalar şehitlik-. Bel'um dua etmek için yüksek babası M:ıreşal Fevzi Çak • 

M f . B Ik h Ik h lindeki yolları yapmak için üç se- leri imar cemiyetine bu seneki büt aama ı e o a ı mu asa • bir yere .. şehirde olan bir dağın üs mak ve kocası Bürhan Top· 
rada olduğundan bir müddet son- tüne çıkacaktı. Merkebine bindi ve nelik bir plan yapılını~tır. Bunun çeden beş bin lira yardım edllme- rak'a en derin taziyetlerl -

Hukuk fakültesi in.tıhan talin' ~ da ve konağın kaışıs 
namesi mucibince her sene lmtl - yeşil sahanın bir kısm 
handan bir ay evvel o yıl eleme im cuk bahçesi yapılmasıı 
tihanına tabi olacak dc?rsleri tesbit rilmiştir. Buna dair prı 
için kur'a çekil~ek ic.ap .et~ekte- ~ maktadır. 
dir. Bu kur'a dün çekılmıştır. Bu- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

na göre he.r sınıfta medeniye hu - ı 
kukundan başka eletı~(> imtihanı ikinci sınıf: İdare hu 

ra kendi kendine teslim olmağa yola çıktı. Dağın eteğine geldiği için şimdilik iki milyon liranın sini istiyorlardı. Teklif bütçe en -
mecbur kalazaktı. ı zam.an merkop birden durdu. Bir harcanması kararlaşınıştır. Bunun cümenine havale olur.du. Ve Cu -

Bel.koda, Bel'um adında biri var- türlü gitmedi.. 800.000 lirası bu seneki bütçeye kon ma gönü toplanılmak üzere celse-
dı ki o diğer halk g;bl puta tap - (Arkası var) muştur. ye son verildi. 

M ı ı ı r R o m • n : Tefrika No. 38 
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- Bu akşam Gülizar hanım ko- ya gelin olmak değil Ali Bekire lşekil almıştı. Şerbetin yudumları aradığını, vücudünde hasıl olan 
nakta yok .. Paşanın şerbetıni sen varmaktı ... Fakat delikanlı ile bir- ağır ağır boğazından aşağı gider- intibahları, çenesinden aşa&11 sicim· 
gotureceksın. Malum ya paşa efen- leşmelerme mnni olan bin türlü ken sönük gözlerini baygın baygın lenen salyalarını, gözlerinin kayık
dımiz bu gece ıçkisini konak mev belalı müşkülat bertaraf edilince- genç halayığa dikti. Kızcağız su- lığını görünce biçare çocuk nefret
cudundan en güzel kadının elin- :,. e kadar Ragıp beyin odalıklığı ratla önüne bakıyordu. Bu tema- ler içinde bunalarak şa~ırdı: 
den almak merakındadır.. namzetligını '°" inde taşımıya §adan paşaya öyle bir şehvani ha- - Paşa baba ne yapıyorsun? 

l:'ervının aklına gene hıçbu- şüp- lüzum gorüyordu, lecan geldi ki beş altı yudumdan Ayıp değil mi? Bırak beni.. Ölü-
hc gelmcaı. Hakıkatc intikal ede- Kılercı kalfa bır gumuş tepsi sonra şerbet boğazından gitmedi. rüm de sana teslim olmam ... 
m dı. Cunku o, p anırı gelıni ol- üzerinde kapaklı bır kesme billur Yarısına ~adar içemediği şerbeti İstikrahlarile tutulduğu bu köh
mıya ncmzed ıdL Bu koca adamın bardağa konmuş ı;oğuk şerbeti ge- ıade etti. Sesinde arzurnnun raşe- ne kapandan kurtulmak için çaba
cn küçük oğluna karşı olan taah- tırdı. Paşanın yatak odasına met- ieri dalgalanarak: lamaya başladı. Paşa yetmiş yaşı
hudlındcn o ak saknlılc kendl şahsı hal olan aralıkta tepsiyi kızın eli- - Pervin tepsiyi oraya masanın nın bütün cezbei aşkile baygınlık
lch ne nukul ederek gelinliğini ne verdiler. Pervin tepsi elinde, üzerine koy da gel terliklerimi çe- lar içincıe şehvet reşelerile doğra-
ı tıfrasa kalkışmasına kızcağız na· başı öniınde kemali adapla içeri vir ... dedi. nan: 
sıl ıhtimal \ erebilırdı? Pervin yal- girdi. Paşanın eli tepsıye uzana- Halayık aldığı emri ifaya şitap- - Aman Pervin ... Kaçma yav-
nız Güliza m gaybubetile kendi - bilecek bir mevkie kadar ileriledi. la tepsiyi masanın üzerine bıraktı. rum ... Ne istersen emret.. Sana 
ne tevcih edilen konağın en güzel Odanın süslülüğüne, nezaretine Laciverd kadife üzerine ipek işle- dünyalar bahşedeyim.. Seni yıl
kadınlı • ı payesinden masumane rağmen paşa etrafına bir insan ba- meli, al atlas içli hantal terlikleri dızlara uçurtayım ... 
bir iftihar ile müterassis oldu. yatlığı, bir ihtiyarlık kokusu neş- iğilip te çevirirken paşa onu bir- Ctimlelerile kesik kesik yalvan
Kız bu gururla aynanın karşısına rediyordu. Koca adam, üzerine in- denbire iki koltuğu altından ya. yor. Kızcağız gittikçe artan nefret· 
gitti. Kendısine müstakbel kayın- ce yemeni sarılı gecelik takkesinin kalıyarak kendine çekti. Kız ev- lerile: 

erinin huzuruna çıkabılecek altında uzun ak kıllar bürümüş veli bunu pederane bir kucakh- - Birşey istemem.. Allah bela-
....... - ...... ..&..;~.-.t......_. ..-in ru ..... .....,..___u. .... ~u.-..r...u.uu.ııuu-

mizi ve tcessürlerimizi bil
dirir, sabırlar temenni ede-

nz. şu derslerden yapılacaktır. Blrlnci cü sınıf Maliye, son s 
sınıf: Hukuk başlangıcı ve tarihi, deniz ticareti hukuku 

TDLSDMD HUseyln Rahmi Q 0 R P 1 N A 

mııııııııınıınmınmıınnmmm ııınn11RRU111uıum m•nıı;ııu~ 

rıyordu. Damarlarında gençleşme- Kalfa medhalde kızı yakasından 

ğe, depreşmeğe uğraşan durgun kavrıyarak durdurmak istedi. U
bir kanın muvakkat feveranile pa- kin Pervin bu füzull yengenin bu
şa titrek aguşundan kızı kaçırma- / ruşuk avurduna bir yumruk &f
mıya çabalar, kız kurtulmak için kederek elinden kurtuldu. Kona
bütün bulantılı istikrahile didişir- 1 ğın öbür ucuna doğru uçtu. Kalfa 
ken ihtiyar kütüğün genç fidanla şimdi fena halde şaşırdı.Suratının 
kuvvetleri hemen pata geliyor, acısına mı yansın? Haddini bilmi~ 
mücadele uzuyor, paşa istir hamla- yen kızın arkasından mı koşsun? 

rile yerlerde süriinürken Pervin Bir külçe gibi halının üzerin~ ya -
tahriklerin üst perdelerıne çıkı - yılan velinimetinin imdadına mı 

yordu. yetişsin? 

Kalfa hanım, damadın zaferini Mütereddid düşunürken içeri-
ev halkına ilan etmek için zefaf ka- den paşanın iniltisini işitti. Tercd
pısında bekliyen bir yenge kadın düdü kırıldı. Hemen onun yanına 
mahviyet ve itinasile odanın med- koştu. Gözler şehvetin haleti ııez'
halindcn kulağını içeri vermiş pa- inde, aralık ve salyalı ağız biraz 
şa ile kızın nefeslerini sayarcasınıt çarpık, surat kıpkırmızı velinimet 
bir dikkatle olanı, biteni dinliyor- halının ortasına pestil gıb i serıl -
du. Birdenbire pattt diye bir sukut miş ... Nefesi nefesine yetişmiyor .. . 
duyuldu. Galiba paşa bu güreşte Hemen gidiyor, gitti gibi birşey .. . 
ağır vücudünü zaptedemiyerek yı- Kalfa haykırır. Koşuşurlar. He
kılmı tı. O iri govdenin bu inhida- men belinden kuşağı, göğsünden 

vallının yorgun dama 
lar. Gergin sınirlerini 
uğraşırlar.. LimonL:ır 

Doktorlar çağırtırlar 

hastayı dikkatle mua 
heyyücün sebebini an 
ra hazakatlerinin bütü 
sanatlerinin nezaketil 
tin sinnü sali bu yold 

lecanlara, üzüntUlere 
madığı ve avnı bari 
tehlikesi atlatılmış 
latırlar. Bu ihtiyar hoj 

pe bir pilice karşı mı 
barmak istemesinin t 
seferlik böyle geçirir. 
velinimd şehveti yo 

gitmeğe nezri hayat 

doktorların sözlerind 

bih olmaz. Belki ikinc 
vaffak olurum ümidi 
den bir şerbet daha · 
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İKDAM 

iŞARETLER 

İstanbulda bar 
kabare 

ve 

İngiltere askeri j 

tedbirler aldı 

................. 
Amerika 
Donanması 

Beyoğlunun irili, ufaklı birçok 
kahveleri, g~niş salonları, hatta 
apartman katlan birer bar ve ka· 
hare halini aldı. Alaturka ve ala
franga şaı:kılar söylenen, zeybek
ten, en modern Amerika dansla -

Vaşington 18 (AA.' - Atlantikjnna kadar her türlü raluslara, nu-

d 
· · d d' · • · ı't 60 k d maralara sahne olan bir hayli Jo-

enızın e aımı sure e a arı kail dı. 

harp gemisi buulnduruiacaktır. Bu er ~çıl .. . . . 
'l l83

2 
. d be . k Vakıa bunlar henuz pek ıptıdaı-

ç gemı er, senesın en rı şar . .. 

b l A k 
. . .. dh. Avrupanın, Anıenkanın bu -em er ayn vam amara- sahıllerın~ .gonderi~en filolann ~n yük şehirlerinde büyük bir ihti -

kuvvetlısını teşkıl edeceklerdır1 • , 1 

d b 
• . .. .. yaca cevap verır ve san at e ya .. 

8ln a 17 suale bu cevab d• Bu f~o, uç zır~.lı, 4 ağır kruvaz?~· kından temas halinde birer mil -
l Ver l 5 hafif kruvazoı", 1 tayyare gemısı., eıısese gibi kabul edilmiş olan Juı 

25 destroyer, 20 tahtelbahir ve bir b . • 

l 
ondn, 18 (A.A.) - Avam Kamarasında muhafazakar mebus . . . . arenın yorucu ve agır manasını 

Dun ı .. a in • hh"tl . tayyare muavın gemısınden ıha - bb. dah k dık. Ç"nkü' 
can, n5 aAteren yenı taa u enni karşılamak üzere ne . . . ' a avnyama u 

gibi tedbirler aldığını Çembrlaynden sormuştur. ret ola~aktır. Bu gemılerden ıkı 1 içinde çalışanlar tek tük Türk, üst 
Çemberlayn verdiği cevapta töyle demiştir: ~uva~or, lO desı:oyer ve 1.0 ta~ - tarafı orta Avrupanın en acemi 
•Bu suale cevapta izah olunmıyacak birrok tedbirlerden ba§luı te bahır e~ son sıstem gemilerdır. 1 numaracılandır. Fakat şüphe yok 
~ kabillyetlmlıl yeni hlcllselerin icaplarına göre kuvvetlendir - B~ geı~ııl:rden başka lO tahtel • iri bu kabareler biribirile rekabet 
.,.,k üzere latihsalitunızı tesri için lllzumlu bütün tedbirler alın • bahir daımı ~urette Panama k""'.a~ için bunlann en iyisini aramaya, 
-.

1
tu.. lının methalmde durmakta ve ıkı yetiştirmeye ve tenevvüü arttır _ 

Hitler Danzig işini 
halledecekmiş 

gambotla iki muhrip orta Amerika maya mecbur olacaklardır. 
sahillerinin açığında bulunmakta - Buralarda bir kahve bir liraya, 
dır. bir viski iki liraya, bol on 

lıllllllılllllllııı-llllllılll ... ,_ılll.,lllııııllllllıı .. ıııllllild buçuk liraya olduğu için fiat
leri pek pahalı bulanlar ve hiçbir 

Holandada kontrole tabı tutulmadığından şi
kayet edenler vardır. 

b " k l"k Biç kim1enin kabareye gitmeye 

O 
. ,. 

20 
N" d Al mec urı as er ı mecbur olmadığını ve zaten bun-

anzıg ın ısan a manyaya veril- Lahaye, 18 (A. A.) - Holanda ların en kuvvetli müşterisıni, her 
hiikı'.imeti meclise bir layiha vere- yerde ecnebilerin teşkil ettiğini 

mesi hakkında müzakereler yapılmı~ rek mecburi askerlik müddetininı~~.aba ka~ak, ~aflarını göz Y 11 aydan iki seneye ~ıkarılmasını önune getirmek lazımdır. Geçen 

londra, 18 (A '".) _ Reuter a _ H h il istemiştir. hafta şehrimizi ziyarete gelen Pro-
_. emşe r ik dlplomasi muma -

Jtnsı Berlin muh•blrı'ndon aldığı paganda Nazın bile bir gecesini, 
- • ileyhe Berlinde Danzig naz! parti-'lağıdaki telgrafı noc~etmektedir: J J bizim şarkılı kahvelerden birinde 

., -,,. si şeflerinden Albert Forster tara- a pon arın a vrupaJıJa- geçirmiş, şarkı söyliyen artistleri 
"esmen tekzip edilmiş olmasına fından tevdi edilecektir l'abıen civarda israrl!ı dolaşan ha- ra ihtarı masasına çağırarak onlara porta -her Kuryer Warozawski gazetesinin kallar ikram etmişti. 

lere göre Almanya Danzlgin bildirdiğine göre hücum kıt'alan Tokyo, 18 (A.A.) - Garbi Ja - Doktor Göbels gibi, hovardalık 
llıtıerln yıldönümü hedlyesi ola - şefi Redies, Danzig hü~um kıt'ala- ponyadan ~vdet eden Harbiye Na· etmek istiyenlerin beş kuruşluk 
?ak Alınanyaya geTi ı;relmesini Po- nnın yürüyüş talimlerinde hazır zırı İtagaJr.ı, matbuata beyanatta_ portakalı 25 kuruşa yemekten ve 
lanya ile müzakere etmiştir. bulunmak üzere serbest şehre gel- bulunarak cÇan-Kay·Şek'e yar - yedirmekten şikayete hakları yok-

Hitlerin p14nı miştir. dım etmek suretile Uzak Şarkta tur. Bu yirmi kuruşluk farktır ki, 
Londra, 

18 
(A.A.) _ News Clıro- Danzig şehri halkı, milliyetleri. kasden sulhü ihlal eden. garp dev bizde boğuk ses yerine püTüzsüz 

lıicle gazetesinin tahmin ettiğine ne olursa olsun, yeni bir kararna- Jetlerine bir ihtarda bulunmuştur. ve muiis bir iki""' yetiştirdi ve dü
göre, Almanya, Dımziı: meselesini me mucibince ecnebi memleketi~ Mumaileyh Çin ordularının mu- şilnmeli ki bu seslerin sahipleri bir 
kendi bildiği gibi halletmeğe ha _ rindeki mevduatları !le dövizleri- annidane mukavemetlerine yapı - iki şarkı söylemek mukabilinde 

ni Danzig bankasına yatırmağa lan bu yardımın sel>l'p olduğunu yirmi beş, otuz lira alıyorlar. 
tırlanmaktadır. Bu ga1ete, v~....,,_ -ı· t · t' -.- mecburdurlar. Bun:ı muiabll ken- ı ave e mış ır. 
"anın azimk~rane tım:ı hareketine dilerine tedricen nıııhaill paralar ---<>---
ratınen serbest şehrin mukaddera- verilecektir. 

~akkınAlmda bir karP.ırolverilmek üti - Çekyada askerf garnizonlar 
~" anyanın onyayı m -

Yeni ikibuçuk 
liralıklar laltereye davet ettlğine dair ıs _ Berlin, 18 (A.A.) --- Alınanyanın 

•arla ba21 şayialar dolıışmakta ol - Bohemya ve Moravy:ı protekrora- (B<ı§ tarafı 1 inci !ayf'ııda) 
dıığunu illve eylemektedir. sının askeri müdaf:ıasını deruhde 

tt'ğin d · Hltl ta h d liklerin 15 Teşrinievv~l 1937, yüz· 

H"tl d .k h h • . e ı e a•r er ~a n an neş .. . 1 8f aDZI emşe MSI ed'J k . tatbiki luklerın l Mart 1938, e!liliklerin l r ı en ararnamenın ne . 

Kabareler, barlar, şarkılı gazi -
nolarda tekemmül gibi ucuzluğun 
teminini de aralarındaki rekabete 
bırakalım. Belediyenin fiat kon -
rolü ve narhları gıda maddelerine, 
zaruri ihtiyaçlara inhisar etsin ve 
bunlar müsmir ve faydalı olsun. 
Ba bu kadarına razıyız. 

IKDAMCl 
~8Jl0va, 18 (A.A.) _ 20 Nisanda geçilmiş ve ordu kumandanı Ge _ Nısan 1938, ve _onlu~ların , da 16 

aıtlerin Danzlg serbt>st şehrin;,., neral Von Brauchıtsch protekto- Mayı~. 1938 tarıhlen!"den itıba.'.'en Dünya HitJerin 
heınşebriliğine tayin edileceği iğ- ranın bazı merkezlerinde Alman tedavule çıkarılm~~a ba~l":"dıgını 
l'enllmektedlr. . . , bundan evvel teblıg etmışti. •• 1• "' • 

garnizonlar tıesıslnı emretınıştır. 25 N' 1939 ih' d . 'b SOY ıyecegı 
---------------------- ısan tar ın enıti arenı 

SAYf'A 3 

Harp hayaleti 1 
( B<ı§ tarafı l inci sayfada) de bulunan San - roq,1e'ya gelmiş-

yaya gönderilmiş olan İtalyan - tir. Be§ yill veya bin sene sonra. ~<>-

Alınan kuvvetlerile General Fran- Alman ve 1 eu.klarımızın romklarınıo çocuk -
ko üzerinde yapılan tazyik karşı_ talyan tahşidatı !arının çocukları, mekteplerde ta-

sında bir muvazene temini maksa- Londra, 18 (A.A.) - Eving Stau rih okurken, 1914 ten 1939 a kadar 
dile ittihaz Pdilıniştir. dard gazetesinin gayet emin bir geçen yirmi be§ seneye, insanlığın 

Paris'in iyi malfunat almakta <>- membadan aldığı kaydile verdiği bir feyrek asırlık cinnet devresi 
lan mehafili, Cebelütlarık Boğazı 1 bir habere göre iki İtalyan dağ ta- olarak bakıp şaşacaklardır. t'ilva
t tük buru daha İspanyayıı gönderilmiş ki u çok altlı bqında, muhitinin 

s a osunun her ne suretle olur-ı tir. Esasen iki İtalyan taburu Py _ tesirlerinden kendini teerid etme-
sa olsun ihlal edilmesinin Fransa ren'lerde bulunmaktadır. . ğe muktedir herhangi bir insanın 
ve İngilterenin hayati menfaatleri- J Diğer taraftan altı Alman fır .j içinde yaşadığımız ahval ve şerai
ne karşı doğrudan doğru)< , teca- kası İtalyan imparatorluğunun ~ ta_bii, makul, mantıki addetmesi 

vüz telakki edileceğini beyan et muhtelif yerlerine gelmiştir. imkansızdır. 
mektedir. lspan\'OI tasına kuvvet 1914 Umumi Harbinde milyon -

Bu mehafil, böyle bir ihtimalin J !arca insan, binlerce §dıir ve kasa-
tehakkukunu tahmin et."llemekte _ yığılıyor ba, asırlarca çalışma mahsulü azim 
dirler. Fakat İtalya ile Almanya _ Rahat, 18 (A.A.) - İyi bir mem servetler mahvoldu. Fakat millet-
nın Frankonun askeri bir ittifak hadan öğrenildiğine gôre, bu son: ler, beşer sicilinin ilk defa kaydet

akdi maksadile kom;ntem aley -
hindeki misaka iştirak etmesini te 

mine çalışmakta oldukları müla-

günler zarfında İspanyadan dö - tiği bu müthiş der<;den mütcneb
nen 4.000 den fazla Fas'lı asker İs - bih olacak yerde, gördük ki, o 
panyol Fas'ı limanlarında karaya harpten sonra bilsbiitün korkunç-

çıkmışlardır. !arını hazırlamak için daha müt -
leasında bulunuyorlar. l ı· d h' bl · · · ·- ' . ama a suvarı alayları .. '' r yanşa gırıştıler. 25 senede 
Dıger taraftan 1' ransa ile İspan- . , . oyle hazırlanıldı ki, bugün koca 

ya arasındaki diplomatik müzake - lahşıt edıl .yOr Avrupanın herhangi bir tarafında 
reler de•;am etmektedir. İspanya -1 Cebelüttarık, 18 (AA.) - Lali- bir kibrit tutuşsa koca bir cepha
nın Faris sefiri Lepuerica, yeniuen ena civarına mühim mikdarda ye- nelik ateş alacak ve dünya patlı • 

Bonnet'ye İspanyanın tamamile ni İspanyol takviye kıt'alan gel - yacakmış gibi umumi bir Jıal'fü 
müstakil kalmak arzu~unda oldu - mekte devam etmektedir. heras h.ıvası insanlığın adeta müş
ğu hakkında teminat vermiştir. Emin bir membad~n bildirildi - terek ve hakim haleti ruhiycsi ha
Bununla beraber, Paris!n iyi malı'.'ı· ğine göre bu sabah San - Roque is- !ini almıştır. 
mat almakta olan mPhafili, İspan- mlndeki İspanyol mevkiine bir sü- Delirmeden bu kadar .silihlan -
yanın şimdiye kadar İtalyan - Al- vari alayı gelm'ştir. Bugün öğle - mak kabil olabilir mi? 

man müdahalesinden kendini kur• den sonra da diğer bir süvari ala- Milletlerin alın terlerini bu de
taramamış olduğuna işaret etmek yının Algesiras'a gelmesi beklen - rece miisrifane bir nisbette ku11u-
tedirler. mektedir. na ve gaza harcamak bir akıllının 

Bugün Cebehittarık'a Fransız yapabilcreği iş mi? 
Fransa va ln1 iltere 

donanmaları 
Londra, 18 (A.A) - Daily He -

rald gazetesine göre, İngiliz ve 

Fransız don•nmalarının hareket -
!eri Londrada hazırbnan plana 
tevfikan yapılmaktaaır, Bu plana 

göre, Framız donanması tamami
le garbi Akdenizde T.;ulon, Bizert, 

ve İngiltere tar;:fından bu müna -
sebetle Fran,aya bırakılan Cebe -

lüttank üslerine nakledilecektir. 

donanmasının yeni cü2ütamlann1n 
gelmesine intizar edıl'l1ekte!lir. 

ltalranın kara or~usu 

Yirmi beş senedenberi, dünya -
nın, bilhassa A vrupanın havasın -
da, eli uraklı mahut iskelet, ölüın 
saçan bir harp hayaleti halinde o-

Roma, 18 (AA.) - Resmi gaze-
t d d ·ı b' k il radan oraya dolaşıp duruyor. Yir· 
e e neşre ı en ı:- ararname e 

mi be senede b · · · · · .. .. 
kara ordusunun muharebe kabili- ş n erı, ışımızı gueu-
yetini arttırmak üzere 1938 _ 39 müzü bırakmış, gergin sinirlerle, 

hep onun 'eyrini takip etmeği baş
senesinden itibaren 10 sene müd - lıca meşgale haline koymuş bulu-
detle Harbiye Nezaretinin bütçe - B' ._ kı . , . , nuyoruz. u ua yoruz, .Japonya-
sıne 500 mılyon lıretlık munzam ii hl d 0 tahsisat verilmiştir. :ıım s n e: ra~ı tarıyor! Bir 

bakıyoruz: Babeşıstanta: Orayı 

lspan ·o1 sularına gön~erilen biçiyor! · 

Maltada tahaşşüd etm:~ bulunan Alman gemileri Hayaletin hasadını yaptığı ycr-
tngiliz donanması ise şarki Akde- Berlin, ıa (A.A. )-- 2 Zırhlı, 2 ler uzaksa, tiyatro seyttder gibi, 
nize nezaret edecektir. Anavatan kruvazıir~ 2 torpido dıvfayonu ve 3 .uzaktan temaşa edip fikirler yü -

filosu şimal denizile l\lanş denizini i denizaltı filotillfısından mürekkep ~tü~o~z. Yd<"'.la1şırsa~ ·~an 
kontrol edeeektır. Alman filosu birkaç gün evvel bil uzenmıze gelnıesın.. dıye telaşa 

dirilen talim için bugün Kiel ve düşüyornz. 
CebelUtlarıkta tahşidat Wilhelmshafen'den hareket etmiş Nasıl ki iki sene İspanyayı ta -

tır. radıktan sonra, bu ıefer, b~den 

Bu gemiler şimal denizinde top- onu ta yanı başımızdaki Arnavut
Jandıklan sonra hep birlikte İspan luğa gelmiş görilnec duyduğumuz 
yol sularına gideceklerdir. endişe ı;ihayet harp sıcağının dal

gasını daha yakından hissetme • 
========================== mizdendir. 

Cebelüttarık, 18 (AA ) - Gayet 
~min bir membadan bildirildiğine 

göre, bir İspenyol süvari alayı Ce
belüttarık'ın 10 kilometre şimalin-

• Sırp meselesi 

HükOmet Hırvatlara verileceği vadedilen 
muhtariyet sekli.ni, mıntakayı l.a1in ediyor 

yeni 2 1/5 liralık kupiirler tedavü- nutku beklı"yor 
le çıkarılmaya başlanacaktır. • 

Banka, şimdilik yeni harfli bir B •• d d• ? Ve umumi harp korkusu, dev -
liralık banknot tedavüle çıkarını - (~ tarafı l inci sayfıula) u ce ne ır . Jetlerde umumi \ll:ihlanma chne-
yacak ve 2 1/2 liralıkların tedavü- den sonra muvakkut bır süklın te- tini doğurduğu gibi harp hayaleti 

Zagrep, 18 (A.A.l - Tsvetkoviç 
'ile Maçek'in hafta sonunda müza
kerelerine devam etmeleri muh -
temeldir. Her ikisi de arazi mese -
leleri yani Pırvatlara vad<1dilen 
llluhtariyetin hangi bOlgelere şa -
lllil olncağı J>akkında müsbet tek -
lifleri hamil bulunmaktadırlar. 

Zannedildiğine göı e. Belgrad 
hüirumetinin projesi, Hırvat top -
rağının S3ve ı e Sah ,J vilayetleri
n! ihtiv:ı etmesini ve buna Bosna -
nın Noyvodinc'in ve Dubrovn!k'in 
bazı kısımlarının ilavesini derpiş 
etmektedir. 

Filistin Yahudilerinin 
tebliği 

Kudüs, 18 (AA.) - Yahudi par 

litj yaptığı gizlı bir toplantı so -
llunda neşr0ttiğ, tebliğde İngiltere 
nin Filistin meselesıni hal için 

londra konf Pransında yaptığı tck
liflerı kat~yyen reddetmekte ve 

F'i!istinde Yahudi yurdunun mü -

dafaa.ı ıçin bütün dlinya Yahudi
lerine mürac:ıat eylemektedir. 

Dün sabah zelzele oldu 
İstanbul, 18 rAA ,) - Kandilli 

r. atha~esindı•n bildirilmiştir: 

Bu abah saat 8 i 37 dakika 32 
Ban.ye gtçe şıdddli b.r zelzele kay 
dedı!miştir. 

Merkez ü,;sunun İstanbuldan 
12.900 kilometre mesafede olduğu 
tahmin edilmektedir 

1e çıkarılacağı yukarıkl tarihten i- nin edeceği mütaleasını ileri sür- (13<1§ tarafı l inci sayfacVı) ı derecesi bu salahiyetin kullanıl - de yaklaşıp hakikat halini aldıkçP 
tibaren h5.len mütedavil bir lira- -nekte mlitt~fiktirler. Hitler'in y&- eülCıs ederken birçok yeminler •· ınası ile mütenasiptİT. Bütçesini cinnet, bu sefer, deliliğin diğer ti
lık banknotları peyderpey teda- cında vereceği cevabın ne olacağı rasında bir de •milletin rızası ol - ! veya onuıı kontrolünü ihmal eden pik tekillerini gösteren ruh pa -
vülden kaldıracaktır. lakkında bir çok faraziyeler ileri maksızın bir tek para vergi almı - bir millet, kendi kendine kasdet _ nikleri halinde halk tabakaları 

Tarihi esasa dayanan Hırvat ----0 >ürülmektedir. yacağına• yemin eder. miş olur. Milletin alın teri ile ka- içinde tesirlerini göstermeğe baş-
, ' ' ğıd iti b it ı B ık A t Bu suretle bütçe kanunu yap - zandığı paranın yerinde sarf edil- ' hyor! 

pro~esı ~e, ~a d eş mı~ta - 3 ya 8 8 R H 3 R- F ransada mak hakkı sayesinde tngiltere bü- mesine dikkat eden, fazla ve ıii - l\leııe1a hayaleti Arn8\'utıu«un 
ka ile bır nevı federasyon tesısıne p 1 8 ( " . t d - t 1, • f" ar s, 1 A.A.) -- Gazeteler tün tekamül devirlerini sarsıntısız zum,uz ve bilhassa nümayişkar üzerinde görünce korkudan deli _ 
matuftur: Slovenya, Hırvatıslan ını agı ma" ıs l"Dr Hitlerin Ruzvelte 28 Nisanda Rayş esyretmiş ve mesela Franswara bir tuzda israfata m<:ydan vermi- ren rnhların, sanki koyıınlannda 
Dalmaçya, Bosna - Hersek, Voyvo- J 1 ğd · yüzlerce bin vatandaşın kanma h k h ki <Üzdanları bankaların kasala • . . ( B~ tarafı 1 inci sayrado 1 ta a cevap vermek hakkındakı yen, er uru~un esabmı soran, 
din, Sırbıstan - Karadağ. carannı tahlili ve tefsir ediyorlar. malolan inkılaplardan kendilerini ve h<·sap ,-crcmiyenleri şiddetle nndan daha eminmiş gibi gidip 

Jitikasmın lıe<lcflerinden brr' ı'dı'r. im tanıb'J · !erdir ı nakitle 'n' t' - k d Bu vaziyete göre ihtilaf bilhassa i Le Jour gazetesinde Pietri di • r 1 mış · aa andırmağı bilen bir millet biç n ı son san ımme a ar 
Roma, talyan - Macar görüşmele- Hakikatte bütün diğer demokra- aldıklarını ve •mal canın ~onga -

Sırp ve Hırvat unsurlarının karı- yor ki: şupbe yoktur ki istikbalini tenıin • 
ri sırasında Yugo>lavya ile Maea- Hitl n' k• "'"! 

1 
•iler, parlmanterizm usulünü u - eder, refah ve '18adet yolunu açmış sıdır!. diye bağırlarına bastıkları-

şık bulunduğu Voyvooin'le Bosna ristanı yaklaştırmak emelindedir. ı e n -.rar wr"'S mese ele- mumiyctle ve bütçe kanunu kai - nı görüyoruz. 
ri tm k 'd t' d "'Jel' B 'olur. Kont Tele ki Re mada uza a a e 1 egı •r. una na. desini hususile İngiltereden iktl - ' • . . •Harp olacak, mal kalmıyacak, üzerindedir. Bununla beraber Zag 
zaran henüz karar . t' b t . 1 d' Bütçeyı tahlil, tenkıd, hah v" 

rep ve Belgrad'da halli icap eden Roma, 18 (A.A.) - Kon ve Kon- verınemış ır. as e mış er ır. kontrol vazifesi bilhassa l\li!U her şey pahalılaşacak!• diye hük-
zorlukları müdrik bir nikbinlik te T Ve bu karar önümüzdeki 11 gu"n Bizim bütçe kanunumumn da M ı· 1 tb ta d" ıneden mecnunların ellerindeki 

mevcuttur. 

500,000 
zafer 

kişilik 
alayı 

Madrid, 18 (AA.) - Şimdiki hal 
de 15 Mayısta yapılması kararlaş
tırılan Madrid zafer geçit resmine 

iştirak edecek kıt'aforın mevcudu 
500-000 kişiden fazladır. Bu geçitle 
muharebe resmen sona ermiş ad -
dedileccktir. Tahmin edildiğine gö
re Franko, bu münasebetle mlihim 
bir nutuk irad cdecektır. 

Von Papen Ankara 
elçisi oldu 

s eleki ile Kont Csaky ve ma .. . ec ıs e ma ua uşer. 
iyyetleri saat 

11
.
50 

de Saraya git- zaz:tında zuhur edecek hadiselere köklen.~~ o~ay~ kad~ varır. Bu vazifeyi ihmal eden bir mec- stokları gizlemcf;e ve yarınki ihti-
mişlerdir. Macar Başvekili ile Ha-) baglı bulunmaktadır. . Va~a butçe ıptıdaı !"1'1~de es- lis veyahut bir matbuat kendileri- mali istismar için akılları sıra şinı
riciye Nazırı Kral tarnfından Kon-ı Gazetelerin Berllndeki muha _ ki Türklere yabancı bır mues•ese ni inkar etmiş olurlar, meveudi • diden makul tedbirler almaga gi
tes Teleki de Kralice tarafından birlerinin ekserisi bu gecikmeyi 20 değildir. Selçuki Melekşalı zama- yetlerinin hikmetini hesaba kat- riştiklerini gôrüyoruz! 

k b 1 ed ·ı · 
1 

d' 's N' d D . nmda veziri azam Nizamülmülkle b 1 la Bö 1 b' Halbulıi dolaşan harp deg" il, har-
a u ı mış er ır, aat 11.30 da ısan a anzıg meselesinin halli bbah . mamış u unnr r. "ye ır mec-

h 
.. k" d 

1 
- f' 

1 
. , 

1 
. h meşhur Hasan Sa arasındakı ı· b . 'd Ju 1 manlann harbi •Tedbir alınız 

u um ar ar, mısa ır erın şerefı. ~rzusuy e ıza etmekte ve bedbin , , . 1 . b" . ıs veya mat uat gıtgi e ymel e-

56 k
, 'lik b' · af t . 

1 
.. - kted' 

1 
malum vak a böy e hır utçe mü- manlann harbi •tedbirler alınız, 

ne ışı ır zıy e vermış er- gorunme ır er. . .1 uh tmi . rlnl kaybederler ve bir gün gelir il . . nasebetı ı e z ur e ştır. Os - ge yorum!• diye gelişini evvelden 
dir. Alman zımamdarlarının fikrin - manJılar zamanına gelince: •Neta- - ki bunlar yine mevcut gibi gö - haber vermez. Karakteristiği ani 

* 
::e 28 Nisan nutk A tatil ztikürlerse de - hakikatte kendile-• • u vrupa s • yieiilvukuab sahibi de bu gibi gelmek ve tedbire ukit verme -
'<osuna k ye · b' d be · .... 1 d b h-·"' rl ve onlarla beraber milli biki - . . , . . Roma, 18 (A.A.) - Macar Na -

zırları Tel€1ti ve Csaky Romanya 
varmışlardır. Mussolini ve Cianc 
ile ilk mülakat öğleden sonra cere 
yan edecektir. 

Gafenko Herlinde 
Berlin, 18 (A.A,) - Romanya 

Hariciye Nazın Gafenko, saat 13,40 
da Barline gelmiştir. Burada üç 

arşı nı ır ar nm .,utçe er en a ..,..er. Fakat bun- mektır. Onun ıçındır kı, harp, he-
ferdasında mı söylenecektir? lar bugünkü manadaki bütçelere miyet, birer gölgeden, birer sisten le umnmi harp sö.ıü üzeri -

Amerika Hariciyes:nin benzemezler. Daha doğrusu devlet" ibaret olarak kalırlar! İşte o va- ı ne, hele Türkiye gibi bita 
• varidatının senelik yekununu gös- kittir ki haklannda l\loliere'in bul raf ve maı.um Ulkelerde ya -

tekzibi teren defterlerdir. Tabiatile o za- sözleri: •Ta l'a1 vouln Georges şıyaulann, telaşlanmaları de 
Vaşington, 18 (A.A.) - Harici_ manlar ne milli hikimiyetten, ne Danclin!• tahakkuk eder. ğil, bil:ikİ1 •oğnkkanlı kalma -

ye Nezareti, Alman gazetelerinde bütçenin tasdik ve kontrolünden, Ahmet Ağaoğlu rı lazım gelir. Böyle bir davada 
intişar eden ve Ruz~eltin mesaj ne bir sene evvel tertip edilmiş ruhlannı kaybedenler, tedbirli gö-

h kk d Lo dr 0 
, • masraf cetvellerinden ve bunlara 1 _ _- riinebilirler amma, hakikatte asıl 

a ın a n a, , ar.s ve Mosko-

Berlin, 18 (AA.) - Hitler, bü - gün kalacaktır. Na•ır istasyond2 
yiik elçi Franz Von Papeni, Alman Von Ribbentrop taraFından karşı -
yanın Ankara büyük ~Jçiliğine ta lanmıştır. 

tahsls edilen miktarlardan bahse- Ticarethane Sahipleri: onlar delidirl~r. Akıllı olanlar, çn-
vaya evvelce malumat verilmiş ol- dı'lebilır' dı·. ö ed ı yı g mı en paçayı sıvamıyan ar-

ÇOCUK İşi Meır:leket İşi- dır, On beş günlük tecrübe bize 
dir. Çocuk Bayraırına Siz de bunu gösterdi ve telaş edenluin 
Vitrinlerini Çocuğu ilgilendi- •akıl ve tedbir• diye izhar etıikie
recek surette süsleyerek işti· ri •muvakkat cinnet. lcri kinıhilir 

<:!uğuna dair olan hab<>rleri tekzip 
etmektedir. 

Zamanımızda bütçeyi mllzakere, 
tenkid, tasdik ve kontrol, demok -
rasinin esas salfilılyetidir ve haki-yin etmıştir, * 

Hitler bugtin Von J·apeni kabul Varşova, 18 (A.A.) - Gafenko 
ederek kendisine yem vazifesinde Beck'le görüştükten s~rrra Berlim 
muvaffakiyet temenni etmiştir. 1 hareket etmiştir. 

Hltler ve Mussoliniye gönderil -
miş olan telgraflar, Cuma günü 
-nahalli ~aatle saat 9,35 te gönde -
rilmiştir. 

katte milli hakimiyet makinesi o
nun etrafında dönüp dolaşır ve bir 
milletin bu hikiınlyete maliklyetl 

rak ediniz. Ç. E. K· memlekete nekadar zarar verdi! 

A. N. KARACAN 
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SAYFA 4 

+ ~ ı ~ye .... - .... ·-·-··~·-·-·-·-··- ........ ---· 
t TRAMVAY BEKLERKEN ı 
~----· •• .................. • ••• • •• • • • • PERiDE CELAL_j 
Tunçlaşmış yüzlü, keskin bakış-! - Ne var bu kadar hayret ede- da geliyor, Ne ise hoşça kalın. 

u uzun boylu genç zabit tramvay cek? Evet sizsiz yapsmam. Bunu Umarım ki artık Nevini aramak
bekliyordu. Bir aralık dudakları- baloda da söylemiştim. Güldünüz. tan vazgeçersiniz.. Bu hafıza ile 
nın arasına bir sigara iliştirdi. Fa- Ama o zaman şimdiki gibi bana doğrusu onu bulabileceğinizi hiç te 
kat sigarayı yakmadan birdenbire karşı vahşi ve ürkek değildiniz. ümid etmiyorum. 
yere fırlatıp attı. Karşıdan gelen Nevin hanımefendi. Ah Nevin, Ne- Sözünü bitirir bitirmez tramva-
ve tramvay beklemek üzere orada vin size isminizle hitab etmek isti· ya doğru koştu. 

İKDAM 

..... , 

Bir yıld& 
yapılan 
ihracat 

68 memlekete 
60 milyon liralık 
mal satıldı 

duran bir genç kıza gözü ilişmişti. yonım.. Sizi seviyorum Nevin.. Tramvayın sahanlığında kalaba
Kibrit kutusunu telaşla aebine Hayır sarhoş değildim, baloda j lığın arasına sıkıştığı zaman kula. 
koydu. Pelerininin eteklerini sa- sarhoş değildim. Bütün o sözlerim ı ğının dibinde bir ses duydu: ~ ·~~ 

vurarak genç kıza doğru ileriledi. doğru idi. İşte şimdi de tekrar edi· / - Nevin, oh pardon Belkıs ha- İzmir (Hususi) - Ticaret ve Sa-
İk:i ayağını şırak diye biribirine yorum. nımefendi, bu tarafta size biraz nayi Odası istihbarat ve neşriyat 
vurdu, vücudünü yay gibi gererek - Siz çıldırmışsınız! Yetişir, ye-' yer açabileceğimi sanıyorum. servisi, Ege mıntakasının 1938 yılı 
genç kızı selamladı. !iştir .. Susunuz Allah aşkına, filem Mine gözlü, pembe dudaklı, pem- ihracatı hakkında cidden kıymetli 

Genç kız mine gözlü, pembe ya- bize bakıyor.. 1 be yanaklı genç kız hayretle dön · bir istatistik kazırlamıştır. Ege 
naklı, pembe dudaklı ufak tefek - Umurumda mı? Sizi buldum dü: nuntakası ihracatına yalnız İzmir 
birşeydi. Şaşırmışa benziyordu. ya sizi unutmadığımı ispat ettim -Ay gene mi siz! diye, söylendl limanının değil, civar limanların 
Hayretle zabite bakarak geriledi. ya.. Mavi pelerinli, tunç yüzlü zabit da ihracat yekunları dahildir. 

Mavi pelerinli, tunç yüzlü, uzun - Unutmadığınızı ispat mı etti- omuzunun başında. idi ve beyaz 938 yılında İzmir ve civar li -
boylu zabit gülümsüyordu: nlz?.. dişlerini göstererek gülüyordu. manlarından Avrupa, Asya, Ame-

-Bakınız sizi unutmadığımı is- Mine gözlü, pembe dudaklı, pem- Genç kız kaşlarını çatmıya ça- rika, Afrika ve Avustralyada 48 
pat etmiş oldum Nevin hantme- be yanaklı genç kız şimdi biraz Iıştı. Fakat dudakları tebessüm 

1
. ülkeye 498.584 kilo muhtelif mad

fendi. Zaten ° gündenberi gözle- sertçe konuşuyordu. Mavi pelerin· etti. Bu tebessümü gören mavi pe- deler sevkedilmiştir. Bunların 
rim yollarda idi. Belki sizsiniz di- li, tunç yüzlü zabite öfkeli gözler- lerinli, tunç yüzlü zabit iğildi, fı· para tutarı 60.940.611 Türk lirası
ye, bilseniz kaç kadının peşinden le bakarak, fakat gülmekte devam sıldadı: dır. İhracat kıymetleri memleket 

koştum. ederek: _ Artık Nevin olma.ma.nız umu- itibarile şöyledir: 
Mine gözlü. pembe dudaklı, pem - Bırakın da biraz ben konuşa- rumda değil. Demek günlerce Ne- Almanyaya 27.187.715 lira, A • 

be yanaklı genç kız uzun kumral d 
yım ve bu oyun bitsin artık, edi. vin diye, sizin yüzünüzü hayalim· merikaya 13.895.385 lira, Avus • 

kirpiklerini kırpıştırarakc B · · 1 k d · · 
iıtıin tramvay arı açtr ım sızın de çizip şekillendirmişim. Demek tralyaya 66807 lira, Arjantine 

- Fakat diye, mırıldandı.. 1 1 yüzünüzden.. Ben Nevin deği im, ki aradığım insan sizmişiniz. Ba· 190.435 lira, Adene 957 lira, Arna· 
Öbürü heyecanla devam ediyor- İsmim Belkıs ve sizi hiçbir baloda loda sarhoş olabilirim, itiraf ediyo- vutluğa 41 lira, Belçikaya t.409.355 

du: görmedim. Zaten baloya gitmek ı nım. Fakat burada... Nevin. .. Oh lira, Brezilyaya 327.627 lira, Bul· 
- O gece baloda, bütün erkekle- b b 1 

adetim değildir. Deminden eri u- affedersiniz Belkıs hanımefendi. garistana 85.705 lira, Cavaya 42.035 
rin blribirine benzediklerini, biraz 

nu söylemek istiyordum. Fırsat , Siz olmadan yaşıyamam artık. Si· lira, Çeko • Slovak.yaya 922.857 li· 
hoşlarına giden bütün genç kadın· vermediniz. · · · 
!ara böyle komplimanlar yaptık· zın ıçın .. 
!arını ve ertesi gün ayni kadıru Mavi pelerinli, tunç yüzlü zabit Mine gözlü, pembe dudaklı, pem-

k kt .. d "" ki . tan a gerilemiş, şaşkın, şaşkın genç kıza be yanaklı genç kız yüzünü buruş· so a · a gor u en zaman un · . .. .. 
d ki " 1 . ı· . be s· e ba!..nıyı ba.;lamıştı. Mıne gozlu, turmuştu: 

ı · arını soy emış ınız ve n ız 1 

0 erkeklerden olmadığımı söyle- pembe dudaklı, pembe yanaklı - Susun Allah aşkına, dedi. Hep 
· t ' Ad · · · ermenız· ta genç kız paylayıcı bir sesle devam sizi dinliyorlar. 

ra, Dan:.-ıarkaya 235.772 lira, Af 
ganistana 158 lira, Estonyaya 
50.590 lira, Filipin adalarına 46 Ji. 
ra, Finlandiyaya 153.800 lira, Fi • 
listine 2579 lira, Fransaya 1.658.677 
lira, İrlandaya 81.929 lira İtalyaya 

mış un. rcsınızı v , • tt" 
nışmamız için rica etmiştim. Siz e 1; Sonra mavi pelerin\'. tunç yüzlü 4.163.738 lira, İtalyan adalarına 
inad ettiniz. Sözlerime inanmadı· - Bir de utanmadan deminden- zabitin açtığı yere doğru süzüldü. 54,367 lira, İsveçe 446.100 lira, İs • 
nız. Bana: Ne söylediğinizi bilmi- beri beni bir başkasının yerine Bu şekilde ona iyice sokulmuş ol· : viçreye 833.729 lira, İrana 2517 li
yorsunuz, sarhoşsunuz; dediniz. koymuş cBakın sizi nasıl tanıdım• du ve artık tramvaydan ininci;.:e ra, Iraka 4362 lira, Japonyaya 
Nevin hanımefendi. Haksızdınız. diyip duruyordunuz. O kızcağız kadar kulak kulağa fısıltı halinde 149.668 lira, Kap Tavna 23.810 li
Sarhoş değildim. Yalnız sizi gör- kimse ne kadar haklı imiş. Onu ne bir sesle konuştular. ra, Kanadaya 314.506 lira, Kıbrısa 
düğüm için mesuddum, neş'eliy- çabuk unutmuşsunuz. Demek sar- Şimdi mine gözlü, pembe dudak- 722 lira, Letonyaya 138.069 lira. 
dim Ne güzel dans etmiştik., hoştunuz öyle mi? Ayıp değil mi? ılı, pembe yanaklı genç kız hep ma- Lehistana 800.677 lira, Mısıra 265. 

Mine gözlü, pembe yanaklı, pem- Ah bu erkekler .. Zavallı Nevin ne vi pelerinli, tunç yüzlü zabitle bir- 470 lira, Macaristana 349.947 lira, 
be dudaklı genç kız mavi pelerin· doğru söylemiş. İnsana biran gelir likte görünüyor. Geçenlerde nişan- Maltaya 148.279 lira, Meksikaya 
li, tunç yüzlü zabite hayretle, ağzı neler söylerler, ertesi gün yüzünii landılar. Yakında evlenecekler- 803 lira, Norveçe 525.408lira, Uru-
b ır karış açık -bakıyordu. Fakat görselel· tanımazlar .. İşte tramvay miş.. guaya 171.362 lira, Romanyaya 
uzaktan bir tramvayın gelmekte 1.117.223 lira, Rusyaya 255.648 li-

olduğunu görünce kendini topladı. • v E F A T ra, Sudana 1055 lira, Suriyeye 
Nazik bir tebessümle: 30.337 lira, Yeni Zelanda 46.738 Ji. 

- Size şunu söyliyeyim ki diye ra, Yugoslavyaya 81.975 lira ve 
scize başladı. Büyük Erkanıharbiye Reisi MQreşal Fevzi Çakmak'ın kerimesi Yunanistana 1.197.986 liralık ih • 

Öbürü gene derhal onun sözünü ve Güzel SRn'atlar Akademisi Müdürü Bürhan Toprak'ın refikası raca! yapılmıştır. 

kesti: Bayan Ayşe Muazzez uzun zamandanberi müptela olduğu hasta- Listenin tetkikinden anlaşılacağı 

- Yok, yok. Bu sefer elimden lıktan kurtulamıyarak 17/4/939 Pazartesi günü saat 22 de rahmeti üzere 938 yılında Ege mıntakası 
kurtulamazsınız. O gece ceğer beni için yeni mahreçlere ve pazarlara 

rahmana kavuşmuştur. 
bu balodan sonra sokakta görüp te, sevkiyatta bulunduğu görülmek • 
tanırsanz1 o zaman b:ı sözlerin Merhumenin cenazesi 19 Nisan 939 Çarşamba günü saat 11,30 da tedir. Bu meyanda en mühim pa -
hakikat olduklarına, sarhoş olma- Gülliane hastanesindPn kaldırılarak namazı Beyazıt camiinde kı- zar olmak üzere cenubi Amerika 

d:ğınıza inanırım• demiştiniz. O lındıktan sonra Ey;ipteki ailesi makberesind4 ebedi istirahatgahı- memleketleri cüz'! de olsa, mem • 
zaman ben ne teklif edersem kabul leketimizle ticari mübadeleye baş-

na tevdi olunacaktır. (2656 
edeceğinizi söylemiştiniz.. lamışlardır. 

Tramvay dolu idi. Durmadan 
geçmişti. Mine gözlü, pembe ya
naklı, pembe dudaklı genç kız, 

pelerinli, tunç yüzlü zabitin heye· 
canlı, hararetli konuşması karşı· 

sında kendini tutamıyarak güldü: 
- Demek biz evvelce tanışnuş-

tık öyle mi? dedL Hem de bir balo
da!. Dans etmiştik, konu~muştuk. 
Siz bana komplimanlar yapmıştı
nız Belki de ilanı aşkettiniz. 

Mavi pelerinli, tunç yüzlü zabi
tin gözleri hiddetle tutuştu: 

- Alay etmeyiniz. Evet sizi da· 
ha o gece görür görmez sevdim. Si
zi seviyorum. O gecedenberi hep 
sizi düşündüm. Hep sizi aradım. 

- Şimdi de bana sokak ortasında 
ilanı aşka kalkıyorsunuz ne tuhaf 
adamsınız siz! 

- Size vaadinizi hatırlatıyorum. J 

Sizi o geceden sonra görüp te ta· ı 
nırsam her ne teklif edersem ede
y im, kabul edecektiniz. 

Mine gözlü, pembe yanaklı, pem
be dudaklı genç kızın kaşları hafif' 
çatılmıştı. Fakat dudaklarında · 
müstehzi bir tebessüm vardı: 

- Şimdi de muhakkak sizinle 
bir yere gitmemi yahut birlikte 
yürümemi teklif edeceksiniz, de
di. 

Mavi pelerinli, tunç yüzlü zabit 
şiddetle başıru salladı: 

- Hayır, benimle evlenmenizı 

teklif edeceğim. 

Bunu gayet kat'i bir sesle söyle
mişti. 

Mine gözlü, pembe yanaklı, pem
be dudaklı genç kız sıçradı. Uzun 
kumral kirpiklerini açıp kapadı. 

Kahkahalarla kesilen bir sesle: 
· A! .. Delirdiniz mi siz, dedi. 

Fakat o da heyecanlanmışa ben· 
ziyordu. Mine rengi gözlerine ga· 
rip bir parlaklık gelmişti. 

1 
Mavi pelerinli, tunç yüzlü zabit. j 

gayet ciddi konuşuyordu: 

• 

BOKS 

Bu reaim Tomy Farr'la ReJ Burman'ı ue maçtan heyecanlı bir anı te•bit ediyor 

19 - Nisan 1939 

iki Şahsiyetli Yıldız 
SU~Eir MAöS 

Sinemada 
ve Tiyatroda 
~~~et Mans 

Hırçın, hiddetli, titiz, kıskanç. 
kendtsini sevenleri, kucaklıyanla

rı ısıran bir tip .. İşte Suzet Mais'yi 
cNua dö Koko. filminde böyle bir 
kadın rolünde göreceğiz. 

İki Suzet Mais vardır. Bir tane
si beyaz perdede böyle hırçın, huy
suz fena bir kadın tipi yarattrken 
diğeri Montparmasse sahnesinde 
Abbe Privot'nun aşk uğruna ölen 
meşhur kahramanı Manon'u yara. 
tıyor. Sizi bE>yaz perdede kendisin
den nefret ettirecek olan artist!, 
tiyatroda dinlerken ve seyreder • 
ken gözyaşlarınızı tutmanıza im - , 
nediyorum .. diyor. 

Artistin kendisine sorarsanız o: 
- Her iki rolümde de tamamen 

kendimi bulmuş drğilim, diyor. 
Bundan sonra bana claha iyi gi -
decek rolleri bulabllPceğiml zan -
nediyorum. 

Fakat onu sinemada ve tiyatro. 
da seyredenler hep aynı fikirde 
bulunuyorlar· Mükemmel bir san
atkar ... 

Spencer T racy 
Rejisör ve 

figüran 
cİce Folbes of 1939. da iki meşhur 
cJce Folbes of 1939• da iki meşhur 
yıldız da figüranlar arasında gö
receğiz: Hedy La Marr, Spencer 
Tracy!. 

Bu filmin alınması esnasında bu 
iki artist arkadaşlarır.ı ziyarete gel 
mişlerdi. Birdenbire bütün figü -
ranların etraflarını aldıklarıru 

gördüler, ve iki eski arkadaşlarını 
aralarında görmek sevinci içinde 
bağrışan gülüşen bu figüranları.tı 
ellerinden güçlükle kurtuldular. 
Fakat bu sırada onların bu halle
rini filme çekmek fıt·satı tabii ka
çırılmadı. 

Spencer Tracy hakkında yeni 
bir rivayet dolaşmaktadır. Artis -
tin bizzat bir film çevireceği, ya· 
ni rejisörlük yapacağı söylenmek
tedir. 

----00---

Güzel yıldız sinema ve tiyatro 
, sahnesinde tamamen başkalaşır 

Solda SUZET MAİS •Nolx de Coco filminde, salda Montpa111 .... 
tiyatrosunda yarathılt • Manon• rolünde .. 

Art:lst: resimleri] 

BETTE DA Vl.S 

sn ırııema ınıaı~eırBeırn 

* Ölümü haber veren makine 1 Rişar Potiyerin idaresi altında çe; 
isimli roman bütün dünyaca çok rilecektir. Filmin ismi bir çok Jtl • 

beğenildiği için bir Fransız stüd • nakaşalırdan sonra .Dünya. 1'iO 
meşhur orkestra şefi Stokovski, yosu bu güzel eseri filme almağa kılıyor• olarak seçilmi~tir. fılrl' oP 
Miki Farenin babası, Walt Disney- dış manzaralarının llmma>ına 

Meşhur orkestra şefi 
Stokovski 

Greta Garbonun aşığı. olan 

le on sekiz aylık bir kontrat im • karar vermiştir. Ölümü haber ve-
beş Ni<anda "aşlanacak tır. t 

zalamıştır. ren makine filmi meşhur rejisör * Annabella .Medaın 8eyaP8 

=========================== ediyor. isminde yeni blı mın çede 

•i BiTMEMiŞ SENFONl'ye nazire olarak yapılan j-.. virecektir. Annabeııa bu tıırıı • 
Alp dağları üzerinde bir otelin 5~ 

DA N İ ELLE DA R 1 E U X'nün hibi, ahçısı ve oda hizmetçisi 
01 

• 
kadın rolünü oynıylcrktır. -yıJOI. 
zın bu filmde erkek ark~daşı JN güzel sesinden ilham alan bir nağme : 

ŞAF ACA DÖNÜŞ 
Yarın ak,am tam saat g da FEVKALADE G .... LA ile 

LALE :slNEMASINDA "----·· 

her Yungdur. . pıt' * İngilterede Lord KiçneriJ1 İ' 
yatını canlı\ndırnn b'r fi!ın çe"'

8
• 

lecek ve baş rolü Loy Corc oynıY dl 
caktır! Sinema kumpanyası şı~ 
Loyd Corcla Klemansc, Edva.r rcıl 
gibi diğer mühim şar~iyetlerın 
!erini yapabilecek aktörler ara 

makla meşguldür 
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Son arazi ilhaklan Almanyanın· 
ekonomik vaziyetini düzeltecek mi 1 
M emel gibi 2600 kilometrelik ve 
150000 nüfusluk arazinin ilhakı 
büyük ehemmiyeti haiz olamaz 
A vrupadaki ilhaklar I 
Almanyanın müs
temleke taleplerine 
nihayet vermemiştir 
Arazi ilhakları umumiyetle bun· 

dan istifade eden meniıeketin ser
vet ve kudretini arttırır. Avustur
ya ve Südet memleketleri gibi, 
Bohemya ve Moravya'nın ilhakı 
da , hatta Memel'inki bile Alınman· 
ya'ya yeni ziraat sahaları, orman
lar, madenler, birçok endüstriler 
getirmektedir. Malılmdur ki Mo
ravya ve Bohemya vilayetleri eskı 
Avusturya - Macaristan imparator
luğunun hemen bütün endüstrisi
ni ihtiva ediyordu. Bu endüstrinin 
n:tühim bir kısmı Almanya'nın ilk 
teşrinde eline geçirdiği Südetler 
Ülkesinde bulunuyordu: Çekya'nın 
diğer kısımlarını da ele geçirdik
ten sonra Almanya kendi endüs· 
triyel kudretine sabık imparator· 
!uğun endüstrisini de eklemiş ol
lllaktadır. 

İktısadl meselenin bu tarafı bel
ki bugünkü Almanya için en ehem
tniyetli olanı değildir .Onun naz~
nnda iki diğer nokta birinci plan
da ehemmiyeti haizdir: İlhak aske-

Berlin - Roma mihverinin amilleri BİTLER ve MUSOLİNİ 

i1stihsal 5.560.000 tona yükselir. manya bu ilhak dolayısile ticaret 
Askeri bakımdan ehemmiyeti\ muvazenesinde bir salahtan isti 
olan kimya endüstrisi aynı şekil- fade ederdi. Bununla beraber şun
de inkişaf etmiştir ları da kaydetmek lazımdır: 1 • Yu. 

ÇekoJ!ovakya büyük bir ham I kandaki rakamlar Slovakya' , , 
madde mü.tahsili değildi. 1937 de I aşağı Karpat Rusyasını ve Maca-
6 milyar, 299 milyon kuronluk I ristan'la Polonya'ya terkedil • l 
ham madde ithal etmiş ve ancak 

1 

mıntakalan hesaba katmanııştır. 
2 milyar 371 mily?n.kuro~lu~. ham 2 - En ziyade ihracat için çalışan sa 
madde ıhraç etmıştı. (Komurden nayi Südet mıntakasında bulunu
ve koktan bakşa kağıt, odun, bira 

1 
yordu: Bu mıntakanın dış ticar<'ti 

arpası ihraç ediyordu.) Bundaıı 1 bir buçuk milyarlık bir ihraç f~z
başka gıda maddeleri hususunda )asına malikti; Münih'ten sone, 
\la açığı vardır. Çekosl:ıvakya 1 m~ Çekoslovakya'nın ise yarım mily ır 
yai 203 milyon kuronluk gıda mad· kuronluk bir açığı vardı. 3 - Bun-

1 dan başka Çekoslovakya borçları
~ nın amortismanı ve faizi olarak 
1 harice senede 600 illi 700 mily ,•ı 

il kuronluk tediyede bulunuyod.: 
4 - Almanya'ya ilhak edilen Ro· 

1 

hemya ve :.loravya ihracatlarının 
esı;i yekünunu muhafazada güçlük 

, çekeceklerdir. 
Bu son nokta ehemmiyetli:iir. 

Eski Çek memleketlerinin ticareti· 
nin nasıl bir inkişaf göstereceğı 
bilinemez. Fakat Birleşik devlet-
ler bunların mamırllerine karşı AJ. 
manlann mallarına olduğu gibi 

~ boykotaj tedbirleri almışlardır. 
1 Halbuki Amerika ile İngiltere Çe· 

· J' koslovakya'nın en iyi müşterilerı 
arasında bulunuyorlardı. 

Südetlerin işgalinden sonra BİTLER ve BEİNLAYN 

1 Bu itibar la son ilhakın büyük 
Almanya'nın ticareti üzerinde ak
si tesir yapacağı ve tediye muva
zenesini daha ziyade ihlal edeceği 
söylenebilir. 

Meme! gibi 2600 kilometrelik ıe 
150.000 nüfusluk bir arazinin illl 

. ri kudretini arttıracak mıdır? Ken-1 desi ithal ediyor ve 975 milyonluk 
disine ihtiyacı olan ham maddeler- ihraç ediyordu. Bu itibarla iktısa

kı büyük bir iktısadt ehemmiyeti 
den bir kısmını getirerek otarşis!- CÜ bünyesi Almanya'nınkine mü· haiz olamaz. Fakat bu arazi büsbü· 
ni takviye edecek midir? Bir ihra- şabih bulunuyordu. Ham madde-

tün kıymetten mahrum değildir. cat fazlasiyle ticari muvazenesini !er ve gıda maddeleri kifayetsizli- M 
1 200 

. ·· . 
d .. . . • eme sanayı muessesesıne uzeltecek mıdır? gini önlemek için genış miktarda . . , • .. 

Birinci suale verilecek cevap mamul maddeler ihraç etmesi icap malıktı<: Bu arada kagı~ ve sellu
şüpheli değildir: Çekoslovak .. ordu- ı ediyordu. Bu ihracat 8 milyar 3es / l~z fabnkalan v.e deniz ınşaat te~
sunun Almanya'ya geçen mükem- milyon kurona baliğ oluyordu ve ~e hlan vard~ ki esasen Alm~n~~ 
znel teçhizatından başka, Almanya ticaret muvazenesi Çekoslovak sabı~a çalıeıyorl"._rdı. Zıraatı ıyı 
bundan böyle Avrupa'nın en mii 1 cumhuriyetinin sonuncu yılında 1 l:alded~ .ve tereyagı, peynır, do
hirnlerinden biri olan Skoda fab- milyar kuronluk bir fazlalıkla ka· .,ıuz etı ihraç eder. 
rikalarına ve Brünn fabrikalarına panmıştır. J.'1nayet odun münakalesiyle g.,. 
maliktir. Bohemya ve Moravya'nın 1 Yalnız bu rakamlarla iktifa olun·· ~men Memel limanı harpten e~ 
ham demir istihsali 1.142.000 tona; sa ve Çekoslovak ticareti sadece veı 7uu.uuu tonluk iş yaparken 4 
çelik istihsali 1.550.000 tona kömür ,Alman ticaretine eklenseydi Al. hacmi 1.630.000 tona çıkmıştır. Bu 

B1TLER'in planlarını bazı rlandığı Karlsbad sayfiyesinde 
Bitler köşkü 

terakki Memel'in Litvanya'ya il
l . bakından mı ileri gelmiştir? Al-

i man idaresi altında hu hal devam 
edebilecek midjr? F akat Almanya 
Memel limanını kurtarmak için 
burada Litvanya'ya bir serbest 
mıntaka vermiştir. Bu liman en 
uygun mahreç olduğu için bu te
şebbüs muvaffak netice verebilir. 

~;,,n Alman ilhaklanna bir göL 
gezdirmek bunların Almanyanın ik 
u.,ill11 1ıı~1yaçla r ını tntınin maksa
diyle ilhak edilmiş olmadıklarını 

anlamak için kafidir. Otarşi politi
kasasının Almanya'ya çırkarmış ol
duğu müşkülat azalmamış, bilakis 
artmıştır. Alman dev Jet adamları
nı buna scvketmiş olan sebepler ı 
münhasıran siyasi ve askeridir. O
nun içindir ki, Orta Avrupa'dakı ., j 
hakların Almanya'nın sömürge .a- 1 

leplerıne nihayet verdirmediği iL ' 
ürüJmektedir. Büyük Alınap , 

Boh cmya'nın 50.000 kilometre mu
ra.bbaından çok aaha geniş bir saha 
istemektedir : bu saha ancak Afri-
knda bulu nabilir. 

Rene Lauret - Le Temps 

İKDAM 

• 

• 

Tarihe karıfan Ar· 
navutluk krallıfı· 

nın 11uz;el krali<;esi 
Macar prense•i Je· 
raldinin •on re•mi 

KRALiÇENiN YAT AGI 

Kralit;e Jeraldinin yatak oda•ı ve Zoıronun 

fC1lııma buro•u ne hale gelmiı 

Tirana giren ita/yan kuvvetlerinin bi•ikletli piıtarları 

MAREŞAL GÖRİNG ROMADA 

' Göring kendi•İ· 
ni Romada lıar
şılıyan Mu•oli-

nı ile 

SAYFAI 

RADYO 
Çctrşamba 

Saat 12.30 Proırram. 
Saat 12.35 Türk mtWtı. Çalnaları 

.,,;..., Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun, Zühtü Bardak.otlu. O-
kuyan: Müzeyyen Şenar. ı - ......... -
HicazkA.r peşrevi. 2 - Lem'l.ntn 
HicazkAr şarkı: Son aşkımı canlandı

ran. 3 - Suphi Ziyanın .. Hicazk.Ar tar
la: Ehli zevkin. 4 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi. 5 - Şükrünün 

- Muhayyer şarkı: Yadında o sevdah 
yeşil. 6 - Sadettin Kaynak - Muhay -
yer şarkı: Sürmeli &ö?: öldürür. 7 -
Salllhattinin - Muhayyer şarkı: Gökler 
perisi glbl. 

Saat 13 Memleket saat Ayarı, ajana 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.45 - 14 Müzik (Riyaseticüm
hur Bandosu - Şe.f: İhsan Künçer.) 1 -
C. Urbinl - Düğün marşı. 2- G. Pa
res - Mazurka. 3 - Keler Bela - Ma
car uvertürü. 4 - Gounoô - Faust o -
perasmdan fantezi. 5 - R. Wagner -
Lohengrin operasının mxrşı. 

Saat 17.30 Konuşma (İnkılap tarihi 
dersleri - Halkevinden naklen,) 

Saat 18.30 Program . 
Saat 18.35 Müzik (Kirtüozlar - Pi.) 
Saat 19.ı~ Türk müziıli (Fasıl heye-

ti.) Ce!AJ Tokses. Tahsin Karakuş, ve 
Safiye Tokay. Çalanlar: Hakkı Derman. 
Eşref Kadri. Hasan Gilr Hamdi Toka,y, 
Basri Üner. 

Saat 20 Ajans, meteoroloji haberleri. 
ziraat borsası (tlat). 

Saat 20.15 Tilrk müiziği. Çalanlar: Fıı 
hire Fersa.n, Refik Fersan, Cevdet Cal
la. Okuyanlar: Sadi Hoşses, Semahat 
Özdeoses. ı - .. . .. . . . . - ser Ah peşrevi. 
2 - Kemani Sadlnin - Seg1h şarlı:ı: 
Ruhumda ölen nağmede. 3 - SalAhat
tin Pınarın - Hüzzam Ş3rkı: Bilmem 
niye. 4 - Ahmet Raslmi•, - Seg1h ı;ar
kı: Benim sen nemsin. ~ - Cevdet Cal• 
la - Keman taksim!. 5 - . , ..... , • - Tür
kü: Boıan dağlar boşan. T - ., ..••..• • 
Türkü: Göresin mi geldi. 8 - Udi fb
rahiınln - Kilrd!Uhicazldr prlo.: Sine
ler aşkınla inler. 9 - Kemani Sehalma 
- Kürdllihlcazklr tarla: Çtlgınea snip. 
10 - •.......• - Türkü: Alqam olur ı.-
van iner yolrup.. 

Saat 21 Memieket saat lyarı, 
Saat 21 Konuşma. 
Saat 2!.15 Esham, tahvillt, lwnbiTO 

- nukut borsası (tiat). 
Saat 21.25 Neş'ell p!lklar - R. 
Saat 21.30 Temsil (Vapurda... pt • 

yes.) Yazan: Ertultııl Şevket. 
Saat 22 Müzik (Küçük orkestra • 

Şet; Necip Aşkın.) 1 - '.lbaler - Hukull 
pollcası. 2 - Rochma.nn - Ebedi arka• 
daşlık marıı. 3 - Lewıchner - Ma • 
zurka fantezisi. 4 - J. Strauu - Hw.. 
!aşma valsi. 5 - Kilnnelı.e - Dana 111 • 
itin den andante. 8 Sorr• Iııklar yam.• 
yor. 7 - Munkel • Pollı:a. 8 - Friclı • 
Rende kendi evimde gibiyim. 9 -
Trapp - Fujlsan etrafında armonll•, 

Saat 23 Müzik (Cazbaııd - Pi.). 
Saat 23.45 • 24 Soıı ajaııs haberl-t 

ve yarınki proğrarn. 

HALKEVLERINDE 
Eminönü Halkevlnden: 1 
Açılacağı evvelce ilAn edilen 'il. 

ve B kuislarile ilk tahsil lmtihaa
larına girmek istlyenleri yetiştir
meye mahswı derslere yazı.l.ııııf o
lanlann derslere baııam.ak üııenı 
21/4/939 Cuma günü sut (18 de 
Evimizin Cağaloğlundaki salonwı.
da hazır bulımmalan ilAn olunur. 

j . 

PARA BORSASI 
ANKARA 

il·~··· 
ı sTERI.J:N 

100 DOLA& 
100 FRANK 
ıoo LiR~ 

100 tsviÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMABK 
1tO BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAB 
100 YEN 

100 İSVEÇ Ki'. 
100 RUBLE 

"""""'' 
5.13 

].%6.6925 
3.3550 
6.6625 
28.41 

61.2475 
50.6625 c _ 

2L3050 
1.0925 

L56 
14.035 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 
34.62 
30.58 

!3.9025 

Esham .,. Tahvl it 

u:au: FIAT &.1:111 

Kuru, 1. 

Bakla • • • • • 6-
Araka • • 7-
Bezelye • • • • 8-
Pırasa • • • 2-
Ispanak • • 2-
Havuç 4-
Taze yaprak • • • 15 -
Kereviz kök . • s-
Kereviz yaprak 2-
Jj!nginar . • 4-
Karnabahar . • 15 -
Yeşil salata 100 det 30 -
Pancar • 2-
Maydanoz • • -40 
Dereotu • -S 

• 
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f .· · · ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ;=:=ı 

• D t~a~ ~ R~m of:n S ~f~ ~.:: ~ Otobüs davası l t-.' H. SARLAR 

1t - Nisan 193' 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

mlkdan 
muhammen 

bedeli 
Lira Krş. 

Yüzde 7,5 
teminab 

Lira Krş. 

Eksiltmenin 

tel.ti ınti Aspasya, gencin kendine tekrar 
sokulduğunu görünce : Bağırdı 
Aspasya filozofu dmlerken, ona - Gömleğini biraz arala! Güzel

Dün adliyede bazı 
şahitler dinlendi 

karşı, içinde bir sevgi. kaynaruğını !iğini, bana, apaÇJk göster! Belli.. (Bil§ tarafı l inci •ayfıuUı) Şoför 2 yolcu fazla almış diyı: 
duydu. Bu ihtiyar mütefekkirin belli .. sen, bir güzellik h&rıkası - temyiz mahkemesi ce2a dairesinde ruhsatnameyi geri aldılar. Sonra 
yüzünde, o kadar ulviyet belirmiş- sın! muhakeme cereyan etmekte oldu- verdiler. Fakat başka hatta çalış-
ti, ki bütün çirkinliğini ı;i!Jp gö - Genç adam, böyle söylenirken, ğu malfundur. Ceza dairesi, son marn lazım geldiğini söylediler. 

Yangın söndOrme levazımı 
u ileti ve eczası 
,, tulumbası 

,, hortumu 
Kamyon 

" Sahş kamyon 

18 kalem 
2 ,, 

5 " 
75 •elre 

2 adet 3 tonluk 
l adet 5,11 6 tonluk 

1 adet 2 tonluk 

1134.42 
1096.70 
595.-
118 87 

4800.-
4000.-
8100.-

4008 
82.25 
44.62 

8.91 
860.-
300.-
233.-

açık ekailtme 
,, 

" .. ,, 
pazarlık 

açık eksiltme 

" " .. " 

14 
14,30 
14,45 
15 
111,110 
15,45 
16,30 

türmüştü. kızın harmanisini çek;p atını§, göm celsesinde İstanbulda bulunan ve· Ada hanında Kadri adında bir a -
Aspasya, iki arkadaşı arasında. leğine el uzatıruştı. evvelce mülkiye müfettişlerine şi- damm para mukabilinde otobüs iş-

1 - Şartnameler! mucibince yukarıda cins ve mlkdan yazılı 7 kalem malzeme hlzı>larmda göste

rilen usullerle satın alınacaktır. 

salonda gezinirken, filozofun söy- Aspasya, kendini gencin elinden kayet ve ifadelerini tesbit ettirmiş lerini hallettiğini işittik. Ben Ke
lediklerini düşünüyordu. Bllhas - kurtararak geriledi: olan bazı şahitlerin bu husustaki mal adında birine otcbüs satmış -
sa, san'atkArların Atinanın eski - Tamam! Delinin oyuncağJ ol- ma!umatlannın istinabe suretile a- tım. Kemal Kadri vasıtasile para !-

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterilınlştir. 

haşmetini ihya edebileceği hak - duk! lınmasına karar vermişti. le işini halledip Eyüp hattında <>-

ID - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Ahın Komisyonunda yapıla 

caktır. 

kındaki sözle,;ni pe;. :.C..ymetll bu- Dediyse de yakışlkh adam; Dün asliye birinci ceza mahke - !obüs işletmek üzere müsaade al-
luyordu. O, bu dü.,ilnLe!erine dal-ı - Bütün •ızuvlarır>m tenasübü - mesinde, temyiz ceza dairesinden dı ve o hafta çalıştı. 

IV - Şartname V'? listeler her gün sözil geçen ıubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla

nı da görülebilir. 

mış yürürken, birdenb;re, irkildi. nü anlamak istiyorum. Göster! gelen talimat dairesinde elliye ya- EMİR HASAN _ S~l de Sirke - V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen iÜJl ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkfıı 
İrlyan yalnşı1ılı bir adam, birden- Göster! kın şahitlerden gelmiş olanlar ci - Bakırköy hattında dört otobüs komisyona gelmeleri. .2172• 

bire, önüne çıkarak kollarmı aç - - Neden? Ne mecburiyetim dinlenmiştlr. işletiyordum. Yeni b'r otobüs al _ ---------------
JnlŞ, heyecanlı bir sesle; var? Bu şahitlerin otobüs yolsuzluk - mak üzere belediyeye müracaat 

- qte .. o! Ta kend~i!... - Kız, sen deli misin! Çocuklu\. lan hakkında seıruJ3n muhtelif su- ettim. Bir türlü ruhs.-.tiye alama -
Diye bağırıyordu. etme .. omuzlarım, kollarını, göğ - allere cevaben söyled,klerini hü - dım. Şikayet için Mı:hittin üstün-

kaletnamelerini haizim. Sa bur 
Sami vaktile müracRat ederek 

Kurtuluş hattında 12 veya 15 o -

Cinsi Miktan 
* 

Muhammen B. %7.5 te- Eksiltme-
minatı nin şekli 

Lira Kr. Lira Kr. ve saati Bu gencin kı~afetı. de, hAli de/ sünü, karnını, bacakl3rım.. evet lasaten ve :ııraslle aş•ğıya deroc - dağa müracaat ettim, giremedim. 
sade idi; kendlsınde ıçtlmal bir sı- her tarafım görmeliyim. diyoruz: Nihayet saçlarımı traş ederek peh

nıfa mensubiyetine delalet edecek Aspasya ,gencin kendine tekrar ELEKTRİKÇİ DURSUN YOLA- livanım diye belediyeye gittim ve 

tobüs işletmek üzere ruhsatiye al- -----

mış. Onun elinde bu ruhsatname Emaye Tank 3 adet sif 3700.- 277.50 Açık ek. 14 

bir işaret yoktu. O, Alkibyad'ın sokulduğunu görü!Jce· GELMEZ - Maznunların hep- bu sayede Üstündağm yanına gir- mevcut olduğunu bildiğim ıçın • • 10 • • 9400.- 705.- Kapalı Z. 15 

kolundan çekiyor. Sokrata bakıyor _Yaklaşma! sini tanının. Bir arkada - meğe muvaffak oldum Fakat ken 
ve: Diye bağırru. şım Maçka hattına otobits işlete - disi benim otobüsçü olduğumu an- mek üzere diğer otobis sahipleri-

kendime de bir komisyon temin et-

- Ti kendisi Cenerall Evet, o.. kti R h t · · - ı ı k d K ni kendisile tanıştırarak ortaklık-
üstad! ı - Ne kı21yorsun? İ!Ahlar, seni, ce · u sa name ıçın gun erce ayınca ov u. omisyoncu Kadri 

· b k d ku t 1 uğraştık. Benden sonra müracaat vasıtasile bazı kimseler para ile !arını temin ettim. Bu tevassu t -
Diye ba"'-asına devam edi _ nıye u a ar sursuz yara rmş. 

gum K 11 .. 1 · ~ı bed' .. edenlerin otobüsleri işlemeğe baş- istedikleri hatlar için müsaade al- ]ardan ben de 2 bin lira kadar pa-
yordu. u arının goz erıne ., r ıa gos-

t ek _,, h k · · !adı. Sonra bana Halıl arunda res- mışlardır. Kadrinin aldığı parala - ra kazandım. Bu paranın bir kıs -
Aspasya, onun bu halin; görün- erm , OJuara az verme :ııçın 

k b 1 de"il mi• mi bir memur geld! Kadri arunda rın kime verildiğini bilmiyorum. mını Sa bur Samiden bir kısmını 1 

ce, sırnaşı lr sarhoş a karşılaş - 6 • 

A Sokr t At. .. birinin bu işimi halledl'ceğini, 600 BAHAEDDİN SEYilAN - Sir - da otobüsçü Rifat ve Elemden ko-\ 
ruğına zah!p olarak, biraz geriler - spasya, a ın, ınanın mu 1 il 
ken: nevver gençliği hakkında söyledi- ira . e işin yapılabileceğini söy - keci - Bakırköy hattı"'a işliyen o - misyon olarak alrum. 

-Efendim ... 
Diye azarlam>ya hazırlanırken, 

genç, onun söz söylemesine mey -
dan vermedi: 

- Kurban olaYJm size, Pallasl 
Minerval Atene! Önüme, en bek -

ledi. Evrakım aylarca Varidat Mü- t b" .. .. uh t' ı d K ği şeylerin te'siri altında bulundu- P usumun r sa ıyes1 a ın ı. e- Belediye fen heyetinde sabık 
dürü Neş'etin daire~inde kaldı. al d d b' · t ı b 

ğu için, bu .adamı da deli olmasa 
bile o yüzsüz, sırnaşı ~ delikanlı -
!ardan biri zennettiği için, eliyle 
iterek: 

- Bana dokunma! Çekil! 
Dedi. 

m a ın a ırı vası asi e u oto - mühendis Refet te şunları söyledi: 
Kendisine müracaat ettiğim za - büsüm için (300) dil(er bir otobü- MüHENDİ:3 REFET _ Evvel _ 
man: cMüfettişler buradan gitme- süm için de (500) Jiro ' erek ruh- be ··h d " ce lediyede mu en istim. Bila-
dikçe işin halledilemiyeceğini. söy satiyemi aldım. Bu paralar Kara-
ledi. Belediye daireler.ne girip ev- hare bir otobüs meselesinden be - ı 

eftim oğluna verilmiş Maçka - Be- Jediye ile aramızda çıkan bir ihti
rakımızı takip imka:unı bulamı - yazıt hattı için üç ot•)büs ruhsati-
yorduk; polisler dışarı atıyorlardı.. liıf üzerine haklı olmama rağmen 

yesi için de Ada hanıı:da K11dri · t·f t k b · · d k 
OTOBÜSÇÜ MUSTAFA_ Maz ısı a eme mec urıyetın e al -

vasıtasi!e para verdi:n Böylelikle 

1 - Şartnameleri mucibince 13 adet tank hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2/VI/939 cuma günü KaL~ı.aşta Levazım ıubesi 

Müdürıyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir. Münakasaya iştirak edecek firmalar flatsız fenni teklif -
lerini münakasadan bir hafta evveline kadar müskirat fabr'kalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesik" 
almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gıivenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka -
palı zarfların ihale saatinden bir saat evveline yani saat 14 de ka
dar mezkur komisyon başkanlığlna makbuz mukabilinde verilme -
si laZ>mdır. 

VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7,5 gü-
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2654) 

lemediğim bir zamanda, hayalim -
de bile canlanruramaruğım bir gü -
zellik nümunesi çıkardınız! Cene
ral! Üst.ıd! Çok bahtıyarıml Şahe
lıerinıi buldum! Dedi 

Bu sırada, öteden cereyan eden 
hali görmüş olan Liknos koştu: 

- Korkma güzelin1 .. karşındaki 
Fidyas'tır! 

nunları tanırım. Bizi zarara sok - dım. Kurtuluş - Beyazıt ve Ş'şli -
otobüs ruhsatiyc-;i için (750) lira j 

tukları için hepsine husumetim Beyazıt hatlarında otobüs işlet - r~m .bun_un üzerine ko'.°isyon rei- madı. ~ilakis işimi bo~d~. Benim 
verdim. Sonra Kadr' bizi çağıra - mek için Bektaş adırda bı'rı'le şı·~ sı J,Iusnuye telefon ettı ve o ak -

1 
kanaatımce Sahur Samı ile mua -

vardır. Benim bir otobüsüm varru, ak ·-
r ruhsatiye için kimseye para ket yaparak ruhsatiye almak üze-

1 

şam komisyon toplanru, işimi yap- vin Ekrem müşterek iş yapıyor -
işliyordu. Motörünü değiştirmek vermediğimize dair bizden imzalı t Ar bal r · i · Ek 1 d Muh · · ü 

YakıŞJklı genç adamın taşkın bir zardı ve: üzere müsaade için Belediye Reis kağıt aldı. Sabur fomiye verilen re belediyeye müracaat ettim. Re- ı. a arı ge ~emız. ~ın .- ar '· ıt~ stündağ da bilmı-
heyecanla •o""z so"yled·.'"nı·, ıJ•L]ara Ya• Fı' ~ya• ha• M · · Ek · ı· ~ d' k is muavini Ekrem bu hattın Sa bur 1 rem şıfahen mucıp emrını verdı. yerek bana alet oluyordu. Ben va-

* Deyince, .A spasyanın yüzü kı -

" 5' "" - ... ·ı ' uavını reme ıs ı.,a ver ım; a paraYJ kendi elimle verdim. Sonra " · Ü 
·"krederek bahtiyarlığını ilan et- Diye kekeledi. b 1 tt' B' d• ruhsat' e Samiye verileceğini onunla çar _ Bu sırada Muhittin ustündağdan zıyeti Muhittin stündağa anlatır-•u u. e 1• ır ay sonra -. ıy - müfettişler gelince g~dip şikayet b k k ti"'-' gören bir çok k:ınseler me - - Evet .. Fldyasr O, hizim ilahı- ld 1 Ar b t 1 den pışmaya imkiin olmadıgı· nı söyle- ir me tup aldım. Bu mektupta: en Sa bur Sami: •Sus, k1zdırıyc r-
g~ mı a 1 ar. a ayı am r son - ettim. Fakat Sahur Sami Dahiliye 1 

rakla ilerlemişler, Aspasya, Sok - mız Atene'nin bakir altından bir ra ruhsatiyeyi geri fo~ı'dim, iade V k'l' Ş"k .. K d 
1 

di. Snra Şişli - Fatih hattı için mü- •Siz ötede beride bazı kombine - sun• diye .beni susturmak istiyor-
rat, Alkibyad ile gencin etrafını al heykelın' i yapmıya k-.ı·ar verdı'. İ.._ e 1 1 

u ru ayanın a amı 0 
- racaat ettı'm. Muavın· Ekrem bu zonlarla kendinize menfaat temin du; ben dınlemedim. - • etmediler. Valiye gitmdı: istedim; duğu için müfettişler bu işten bir 1 

mışlardı. llyeceği altın kadar sat bir model kabul e:m~diler. Sokak ta verdiğ'.111 şey çıkaramazlar za"lnediyordum. de!a da bu hattın Halit - Niyazi ediyor.sunuz. 38 gün evvel ruhsat Bundan sonra şahitlerden Petro 
Bu coşkun genç. k'ınseye dikkat arıyor. arzuhalımı de almadı. Posta ile Fakat bilahare ışin b'.ivle olınaru ·- şirketine verildiğini, onlarla an - aldığınız halde hattı açmadınız.• Kara E1tinJoğlu şunları söyledi: 

etmiyor, yabuz Aııpasy:ı ile meş - Diyen Llknos, bu defa, Fidyas'a teahhütlü tl'stündağa yolladım. Bir ğını anladım. • !aşmam !azım geldiğini bildirdi. diyordu'. Vaziyeti kendisine an - KARA EFTİMOOI.\J - Ben bir 

1 b 1 d O ...n. ı '- döndü: t' d' !atmak ıçın gıttim Kartımı gön \ey bilmiyorum. Ben otobüs ruh-gu u unuyor u. . g-e aızın sene geç ı, cevap verme ı. Ril t Ot bilsl . . E Orta"ım Bektaş onlarla anlaştı ve · -a - o erımız varru. v 5 
omuzlarından tutmuş, itirazına - Emeline kavuştun, değil mi MUSTAFA GÜLSEVEN - E - velce İzmirde işletiyorduk. Sonra benden ayrıldı. Belediyenin oto _ derdim. Bir saat bekledim. Tam satiyesi almak lşlerind~ beledi)e-
meydan vermeden, onu, !stedi;;i Fldyas? Kirlenmemi~ bir dilber ... yüp - Kerestecıler hattına otobüs büs ruhsatiyelerini cezaen geriye ı içeri gireceğim sırada Sabur Sami 1 den kolaylık görmedim. Bilakis 

İstanbul belediyesi muhtelif hat-
glbl evirip çeviriyor, ona muhte - Lesbos lisesinin şerei mükatatını işletirim. Bir gün biletçinin kutu - la d t b" ·şı tm . k alması keyfi yapılmazru. Ancak girdi, ben giremedim. Ben Sabur müşkülAtla karşılaş+..!'ll. Kanu>.~ 

k On k k• t dilf d . b'J 1 r a o o us ı e ege arar ve - , 'd 'k• t d lh- .. lif vaziyetler alrunrkeıı: azanmış. a so a .a esa e - sun a üç çeşıt ı et bu unması la- . . · bu cezanın çok ağır olduğunu ben ~am1 en şı aye e eceg~~ ıçın <>- yollarla ruhsatııamelerlml alrum. 
_ Hatlar, pek biçimli. gilzler, derek buraya getirdim. Emsalsız zımken iki çt'şit var diye ruhsati - rınce karde.şı~ Etem İstanbulda müteaddit defalar memurken ri _ nun yanında giremezdim. Ertesi İşlerim için Sabur Samiye de te • 

..ıızellik, görtılmemi• §ey .• her .-v, bir bedia .. değil mi? Hepimizi göl- yemi aldılar. Halbuki bu biletleri Sabur Samı ile ortak olmuşlar, gün yine ayni şekilde oldu. Vazi - vassut ettirmedim· ben de ona 
eu • .-, yaset makamına yazmıştım. Fakat ' 
her şey mülıMnmel... gede bırakan bir Mrıka!. bize belediye vermiştı. Aradan za- Kurtuluş - Beyazıt hattında 12 <>- • . • . yeti varıdat müdürü Neşete anlat- vasıta olmadım. 

D. - 1 i d Fi LJ s'u zl · t' Ot b" 1 aff tobüs işletmeğe başladık. Sabur salah'.yet makama aıt olduğu ıçın) tım Baı1a· Sabur Samı· yu··zu"nden Bunlardan ıye soy en yor u. dyas, 'kno n sö erıni dik - man geç ı. o us ceza.arının ı . yıne oy le kaldı. . . • sonra ~ahitlerden, 

Genç §ehadet parmn~nı uzata - katle dinledikten sonra, gözlerini üzerine tekrar müracaat ettim· Bu Samı ruhsatname almıştı. Buna . . . biz de çok müşkülata uğruyoruz. Şahin, Kadri, Kemal, Dikran, Me-
k b'l d h k d' · be Nıhayet nufuzlu bır adamı . 

rak kızın çenesini yukarı kaldırru Aspasyaya Ç"Virdi ve onun ceylan defa da hattın dolduğunu söyliye - mu a ' e er ay en ısıne Ş . . . Allah a~kıı)a gır de vaziyeti anlat. cit, Halit ve Şefik dinlendiler. Bun 
ed 'b" bak 1 .. 1 . . . . L-~t H 1 ü lir k t 1 k yanı mebus Mustafa Mecdıyı bele- d d' Ü .. .. .. b ve emr er gı ı: ış ı goz erının ıçıne """ ı ve: rek ruhsatiyemi ver:nediler. a - Y z a verme şar : e mu avele e ı. çuncu gun yıne en gırı.ce- !ar da otobüslerine a:t ~uhsatiye -

1 k .. k · · yapmışt·". diyeye götürüp tavassut ettirmeye - Başını kaldır! .. Gözlerini aç! - Bu güze ızın ur mesının se- buki benden sonra müracaat eden "' ğim sırada Sabur Sami girdi. Fa-
l B 

· k mechur kaldım. Yine işinli yap-
Başını omuzuna doğru iğ! Omuzu- bebini şimdi an adım. em, bir a- diğer bir kaç kişiye aynı hat için Bundan sonra ruhsatiye almak kat bu defa ben de girdim. Muhit-

.. k 1 t · h · · ~. tt' ı·ı Ü madılar. Muavin Ekrem yine •SİZ . Ü bel nu gorme s erım; armanını çı- wn avcısı zanne ı ga ı. ruhsatiye verdiler Muhittin s - işlerde para alıp tavassut et - tın stündağ ediye reisi olmak 
._ 1 Halit Niyazi şirketile anlaşmazsa- f .1 k d' . . • 
.. ar. Dedikten sonra Aspasyaya hitaı:ı tündağa müracaat ettim, istidamı tiği söylenen Kadri dinlendi. sı atı e en ısıne şıkayette bulu -

Deyince, Aspasya, hırçın bir ha- etti' okumadı şifahen yalvardım. Elini KADRl - Bence nı~znunlardan nız işinizi komisyona sevketmıye- nacağımı, yalnız görüşmek istedi-
reketle silkindi: - Merak etme dilber kız! Ben. kulağına koydu, yerinden fırladı: hiç biri memuriyet vazifelerini ceğim• dedi- ve benimle ayni gün - ğimi söyledim. •Sahur Sami ya -

_Bu adam, mutlaka deli! yalnız ilahi güzelliğe.. kusursuz · Kat'iyyen olamaz defol git• diye suiistimal etmemişlerdir. Bazı şir- de müracaat eden Sahur 3aminin bancı değildir, söyle• dedi. Ben de 
Dedi. şekle aşığım! Aşkım d3, hayranlık haykırdı. Bir polisle kapıcı zorla ketlerin ve eşhasın r~smi daireler- işi benden bir ay evvel bitirildi ve şıkayetim Sahur Sarr.ı hakkında -

Genç, kendinden geçmiş gibi, kı- tan ileri geçmez Bende, coşan şey, dışarı attılar beni. de işlerini takip ediyordum .. Sa - intaç edildi. Nihayet Halit Niyazi dır, dedim ve vaziyeti izah ettim. 
zın ne isyanına, ne itirazına ehem- san'atkarlık hislerimdir.. ALİ PEKSOY - Keresteciler - bur Sami ve Kara Eftimoğlunun ile anlaştığıma daır bir muva!a Muhittin l!'>tündağ, b•na: •İşini 

!erin birer bahane il·~ alınıp geri 
verilmediğini, bu ışlerin para ile 
döndürüldüğünü işittiklermi söy
lediler. 

Aralannda Sabur Eami de bu -
lunan yirmi kadar şahit gelmemiş
ti. Mahkeme bunların birer JirB 
ııara cezasile mahkfımiyetlerine ve 
ihzaren getirilmeleri için mahke -
menin 25 Nisana talikine karar 

miyet vermiyor. söyleniyordu: (Arkası var) Eyüp hattında otobüsüm vardı. da işlerini takip etmek üzere ve - katname götürdüm. Muavin Ek - yaptım haydi git. dedi. Fakat yap- verdi. 
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Birden kapıda bir ayak sesi işi-j Diye sızlanırken Şevkidil kalfa- konsolun yanına geldi. Şevkav_e - kızların. a~aların hal•nden kime Bu bahis Şevkaverin hiç hoşu- , emrini yerine getirdi ve yavaşça Odanın içinde bir fısıltıdır gidi• 
lince ikisi birden doğruldular. nın sesinde şikayetten ziyade naz rin gösterdiği çürüğe gülerek ve tutgun olduğunu ve klmin kiminle na gitmiyordu. Cevap vermedi ve odadan dışarı \ıktı. Böyle hiddet- yordu. Kızlar onun renkli entari· 
Uzun boylu kumral bir kız: ve teşvik manası gizli idi. Şev - alay ederek baktı: dü~üp kaiklığını anlarım. Sana ne tuvaletini ikmale çalıştı. Öteki: ilendiği zaman ona hiç birşey söy- sinden ziyade taktığı mücevherle-

- Kallacığım, Sehernaz kalfa kaver. kart karının lep etli omu - - Ne yapayım, dedi. Aşığın gö- zaman evvel Said ağanın Müjgi'ınl - O alık Sünbül ağa, seni be-iletmemek liızımgel · ğini, yalnız ri merakla seyrediyorlardı. Büyük 
sizi odasın& davet ediyor. Eğlenc2 zunda iz bırakacaka iki öpücük recek değil ya, zararı yok... tutgun olduğunu söylemiştim, ge- nim elimden zor alır. bırakmaıJın daha doğru olduğunu pırlanta iğnesi göğsünde !di. Par• 
yapalım ;diyor' arasında; Bu söz Şevkaverin canını sıktı ne inanmamıştın. Dediğim çıkm3- Diyerek ~özü kesti; Şevkaverin tecrübe ile öğrenmişti. maklarında iri mavi taşlı bir yüzük 

Şevkidil, genç kızın yüzüne bak- _ Kalfacığım, eğlence var; oy- ve onu utandırdı; yüzü kıpkırmızı dı mı? Ben onları ayda yılda bir bu söz açılınca Sünbülden nefret 1 Schernaz kalfanın ikinci kattaki ve bir altın vardı, 
tı. Sevinçten gbzlcrı parlıyordu. ,nıyacağız. Hem de tabii Said ağa olmu~tu. gördüğüm halde ... Halbuki Sünb.ü- ve hiddetle bahsetmemesi, sözü büyük odasında kalfa, dört ağa ve 
Ş(vknverın bu eğlen.-rye can at ·ıiie Müjgan da gelecekler; Mesud - Aştkın ne demek k3facığım? Hl senın kar:ıında k3ç kere gor- daima kesmek istemesi Şcvkidil on üç kız toplanmıştı. Kalfa, yerde Sehernaz kalfa, Müjgfuıı .kolun• 
tı.1: ı anlayınca kapıdaki kıza: ağa ile Süeda da çoktan hazırdır; Sünbül ağadan mı §uµheleniyor- düm. Ondan sonra hediye verme- kalfaya genç kmn şüpheli bir ha- latlastan yuvarlak bir minderin· d'.'.11 bir kenara götürdü. Burad~ 

l'ckı, geJ.voıum! Diye cevap onların ışvesını, nazını seyredece- sunuz hılla? si, en sonunda da geçen haftaki reketi gibi görünüyor ve onu dai- üstüne bağdaş kurmuş, misafirle- dert iskemle yanyana konmuştu, 
vt'frli. Kapı tekrar kapanınca Şev- ğiz. Yemiş yiyip çalgı dinliyece- Kart kadın, uzun bir kahkaha eğlence ve daveti.. ma kızdırıyordu. Sünbül ağanın ı rini minderlerde ve sedirlerde, du- b~ş yer yokt~. Sehernaz, oturaP 
k "'r tekrar ŞevkidWn kuca••ına ğiz... attı; başını salladı. Kız kızararak - Aman ka!acığım, o eğlenceyi bahsini alayla açmış olduğu halde var kenarlarındaki hasır iskemlı:, - agalardan birıne: 
k;ıpandı, onu dudaklarından ve Diye mırıldanıyordu. yüzünü göstermemek için başını benim için mi yaptı? Herkes ara- gene kızın sükutu onu birdenbire lerde yerleştirmişti. - Kuzum Rahınev tİ{a, sen min-
yan~klarından öpmeye başladı. Şevkidil üstünü başını topladığı pencereye doğru çevirerek: da bir eğlence yapmıyor mu? İşte kızdırmı5tı. Tombul elleri .ve .. kol- Müjgan içeriye girdiği zaman I dere oturur musun? Ben Müjgiinı 
Biraz sevınçten, biraz karşısında- zaman saçları ve üstü başı perişa.'l - Ne kadar hainsiniz ... Ben onun Sehernaz kalfa da bu hafta epen- lan asabıyetle saçında ve ustunde herkesin gözü ona teveccüh ettı bilirim, minderde rahat edeme:ı. 
kini memnun etmek arzusundan, bir halde idi. Kendisini top'iamıya ı verdiği yü"üğü geri göndcrece- ce tertip etmiş. O da benim için başında dolaştı. Entarisinin kuşa-ı ve herkes bu nazlı ve ağır başlı onu şu :skemleye yerleştireyım! .. 
daha çok arzu ve ihtiyaç hırsından çalışırken ayna karşısında gözünü ğim._ mi? ğı eteklerini buruşturuyor, bir ta- kıza biraz istihfaf ve klayla biraz e Dedi. Rahınav ağa i<alktı v 
gt•lcn bir delilikle bu koskoca ka- dikkatle dikmis oları Şevkavere: - Gönderirsen gönder, ne çıkar? - Hayır, o başka ... Ben hepsinin rafı sarkıyordu. Bunu bir türlü yo- kin ile baktı. A~alar ona bir yer 

• ı " M' .. ' ik' ğ a otut· 
dını uzo"1dığı mıııderde serilecek, - Ne o, ne var? Diye sordu. O seni sevdikçe elinden kurtula- mfınasını anlanm. Şimdi Scherna-

1 

ıuna koyamac!ığı için birdenbire ' ararlarken, Sehernaz kalfa minde- uJgan 1 a anın. arasın_ 'di 
uznrıacak. sagdan sola çevrilerek Şevkaver, muğb<'r ve srrzeniş - mazsın_ . zın oda:llnda hemen hemen bütün Şevakere haykırdı· rlnden kalktı. du. Bunlardan bırısı Saıd aga 

1 
• 

boğ •• cak bir savletle ı nyor, didik- li: - Hem sevdıgını ne biliyorsu- kalfalan ve kızları, ağaların çoğu-1 - Kız, şu eteklerimi düzelt!.. - Buyrun müjgancığım, buy- Etraftakiler Şehernaz kalfanm 
Jıyor, çımd:klıyordµ. - Kafacığım, baksıınıza çürüt- nuz? Nereden anladınız? Her va- nu göreceğiz. Halbuki Sünbül ağa 

1 

Şevkaver hayretle basını <'CVlr - run efendiciğim... Sizi· göl'en ne bu yer intihabım belli olacak bır 
_ Dur, ayol... Dur. Deli kız, ne müşstinüz! dedL kit bunu yıızume vuruyorsunuz... bir seni, bir beni, bir de göz boya- di. Kalfanın yüzü gö'ü hiddetten olur?.. ı şekilde gülerek karşıladılar. 

ohıyorrnn' Kaçırdın mı? 1 Şevkidil iki tarafına sallanarak - A... Ayol... Ben knlfalann, mak için lki kalfayı çağırmıştı. kıpkırmızı idi. Sesini çıkarmadan Diye gülerek kapıdan karşıladı.. ((Ark= ıJUr) 

• 
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Portakalın kabuk ve çiçeklerinden 
nasıl istifade edilir ? 

13 - Portakalın çiçeklerin
den istihsal olunan ve Neroli 
namı alan güzel koku, nişan • 
Waruı, n.ikihlılaruı, yeni ev • 
lilerin çok rağbet ettikleri bir 
esıınsttr. Bu kokuya halkın 
bir çoğu limon çiçeği derler. 

14 - İyi cinsten olan por • 
taka!larm çekirdeklerini at
tnayınız. İyi bir toı•rağa di • 
kiniz, fidan yetiştiriniz. Bi
raz boylandıktan sonra hu
lule gelen anaç üzerine arzu 
ettiğiniz güzel Yafa nev'in • 
den olan portakalın aşı.ile a· 
playınız. 

Yeni yetiştirilen portakal 
ağaçları hemen ekseriya altı , 
senelik olunca güzel güzel 
meyvalar, mahsul verirler. 
Son zamanlarda bu hnausta 
çalışan ziraat &Jimleri ve mü
tehassısları daha erken mah • 
su! veren portakal ağaçlan 

yetiştirmişlerdir. 

15 - Yaptlan tecrübeler • 
den, denemelerden, tetkik -
!erden anlaşılıyor ki, porta • 
kal ağaçları çiçeklendiklcri 
zaman, güzel kokularını 400 -
500 metre kadar uzak yerlere 
yayarlar. Bazı yerlerde kuv • 
vetli esen sıcak rüzgarlarla, 
sam rüzgarlarile kilometre • 
!erce uzak mesafelere kadar 
intişar eder, yayılır. 

16 - Amerikada yetişen 

portakal ağaçlarına (kırmızı 

koşnil) adı verilen ve çok za· 
rar veren haşereler, böcek • 
ler hücum ederler. Portakal
ları bitirirler. Bunlara karşı 

hamm böceklerini hücum et • 
tirirler. Bunlar, bu ha~eıeyi 
yiyip bitirirler, ağaçları kur
tarırlar. 

17 - Sağlam, dayanıklı ve 
lezzetli portakal yetiştirmek 
için şu tavsiyeleri yapmak 
lil.zınıdır: Mayıstan itibaren 
Eylul nihayetine kadar lüzu
muna göre, havanın çok sı • 
cak veya mutedil oluşuna na
zaran ayda iki,. üç, dört defa 
sulamak icap eder. 

Portakallar kemale gelin • 
«, olgun olunca, çok dikkat
le malıs\ıl toplamak liizmıdır. 
M:eyvaları devşirecek, toph • 

Yacak in.anların tırnakları 

gayet derinden kesilmeli ki 
portakalların kabuklırrını ze· 
delem,osin. Çizmesin. Zira 
portakalın üzerine yapılacak 
ufak bir çizgi çabuk çlirüme • 

sine sebep olabilir. Sonra hu
susi bıçaklarla portakalları 

kısaca olarak saplarile örse • 
lemeden, zedelemeden kesme
li. Yamndaki portakalın hiç 
bir yerine dokunmamalı, hır· 
palaınamalı. 

18 - Pek iyi bilıneliyiz 
ki, portakalları ağacından ne 
kadar nazigine ve dikkatle 
keserlerse o kadar çok daya • 
nır. İşte Ağustos ve Eyhll ay
larında bile seyyah vapurla · 
rında ve Londrada, Pariste 
ağacından şimdi kesilmiş gibi 
görülen portakalları yukarı • 
ya yazdığım gibi toplarlar. 

19 - Adana, Mersin, Dört· 
yol, Finike, Alanya ve Rize 
portakal bahçelerinde topla • 
nan meyvalar sepetlere ko • 
nulıır, sergilere getirilir. Bü • 
yliklüklerlne göre ayrılır, sı

ralaiur. Nihayet sigara kağıt
lanna sarılırlar. 

100 tanelik, 80 tanelik, 64 
ilik ve 36 !ık olmak üzere ay
ni büyüklükte olan sandıkla • 
ra istif edilir. Ticaret pazar • 
!arma gönderilir. 

Kabzımallar, toptancılar 

gelen sandıkları depolarına 

geliş tarihlerine göre yerleş -
tirirler. Satarken en eskiden 
gelen sandıkları müşterilere 

satarlar. İşte bundan dolayı • 
dır ki sandıkların bazıların · 
da çürük portakal zuhur eder. 

20 - Sırası gelmişken ya • 
zıyorum. Okursanız çok isti • 
fade edersiniz. Hiikfıtnctiıniz 

Devlet Demiryollarında hal • 
ka büyük kolaylık yapıyor. 

F•raza: Mersinde, Adanada bir 
sepet portakalı şimendifer 

idare,ine götlirsün. Mcsajeri 
sür'ıı.t postasına versin. Size 
İstanbula, Ankaraya, İzmiTe 
velhasıl şimendiferin her geç
tiği şehre, kasabaya gönder -
sin. Bu tarzda İstanbula gön· 
derlhm sepetler, vereceğiniz 

adrese göre ya Haydarpaşada, 
veyahut Sirkecide bulunan 
Mesajeri idaresine vasıl olur. 
Size posta ile gelen mektu • 
bunuzun içindeki numaralı 

kağıdı Mesaje-ri idarehanesi

ne gösterince portakal sepe • 
tinizi taınam olarak alır.ınız. 
İşte bu kolay ve ucuz usul ile 
Anadoludan tamtaze olarvk 
istediğiniz meyvaları getirte
bilirsiniz ve ll!iyetle yersiniz. 

lok"'•" HEr.IM 

KaragUmrük Ortaokulu satınalma komisyonundan 
İşin cinsi Miktarı Tem matı Tahmin bedeli 

adet L. K. L. 

Sıra \00 ) 

) 94 50 1260 

Masa 1 ) 

Kütüphane ve saire 10 parça 35 65 475 

Okulumuz için yukarıda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk te

llıinatı yazılı eşyalar, ayrı ayrı şartnamelerle 29/IV /939 cumartesi 

günü saat onda Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada liseler mu

lıasebecilığinde toplanan okul komisyonunda açık eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Bu işe girecekler bu nevi işleri yaptıklarına dair resmt 

daireden almış vesika ve Ticaret Odasından 939 yılı vesikasile belll 

gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (2536) ·---- ·-----

Türk Hava Kurumu 
27 N C i T E R T 1 P 

Büyük Piyangosu 
BİRİNCİ KEŞiDE 

11 - Mayıs - 1939 <'adır. 

Büyük lkramiya 40.UOD Liratlır. 
Bundan ts,ooo Liralık 

B k 12,000 lk . 1 1 
aş a 10,000 ramıye er e 

20,000 ve ıo,ooo 
lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alaralc itliralc etmeyi ihınıl 
tlmeyiniz. Siz de piyanıonum mes'ut ve babtiy~rlıır ı 
•raaına 2irmif olursunuz. 

1 

ilkbaharda güzel ve taze görünmek istemez misiniz 1 ... 
Bu resimler size güzelliğin sırlarını öğretiyor 

ı - 125 gram rezene alınız. Bir 
el değirmeninde iyice çektikten 
sonra iyıce karıştırınız. 

2 - Üzerine iki litre kaynar suı 3 - Ve bir havlunun altında bu 
boşaltınız. sudan çıkan buhara yüzünüzü 

: 4 • 5 dakika tutunuz. 

4 - Eğer deriniz yağlı ise bir 
pamuğu etere batırarak yüzünüzü 
siliniz. 

ti - Sonra yüzünüze uld borikli 
soluk su serpin.iz. 

6 - Beş yüz gram kadar kil a-ı 7 - Koyulaştırmak içiıı 
1arak bır yumurtanın beyazı ile daha kil ilave ediniz. 

biraz 1 8 - Gözleriniz ve dudaklarınız 

1 
hariç bu koyuca mayii iyice yüzü
nüze ve boynunuza sıvayınız. 

9 - Bu mayi 20 dakika kadar 
yüzünüzde kalmalıdır. 

citmiyecek bir şekilde asit borikli 
su ile yavaşça çalkayarak 20 daki· 
ka sonra çıkarınız. iyice dövünüz 

. .., .... 
Şok ~nır gece eoıcıısesı 

• 
..Jeyaz üzerine yeşil yapraklar ve çiçekler serpilı faydan çok zari.f 

bir gece elbisesi. Omuzlar ilk nazarda çıplak görünüyorsa da de
ğildir. İnce ıpek beyaz tüllerle s uslüdür Bu elbisenin bütün zara
feti bu ince tülle rde ve geniş eteğindedir. 

Bahar için Fötriden iki son moda şapka 

İlkbahar geldi. Evlerimizde dip- muzıı, evimizi bahara ııydurmıya, 
ten bir temizlik ve nihayet bazı kü- bahara u~·gun, canlı. renkli. iç a
çük değişiklikler yapmak zamanı çacak bır şekilde döşemıye, süsle
da geldi demektir. Kışın salonlan- miye mecburuz. Örtülerimizi çiçek· 
mız ne de olsa biraz rölgeli idi. SD !erle işliyeliın. Ağır kalın perdele
ğuktaıı korunmak için kaim perde- rin yerine ucuz ince çiçekli perde
ler, halılar ve koyu renkli möblc-

1
ler takalım ve fazla eşyayı kaldıra

ler kullanıyorduk. Şimdi salonu- rak odalarımızı büyük bir sadelik 

. .... 
lf" aı '71 <§! ;aı ~ o 
--:::.. -=- ~no~noeır 
* Küçük bir şişeye bir ma

yi boşaltacağmız zaman şışe
nin içine bir kalem koyunuz 
ve dökectğiniz şeyi kalemin 
üzerınden dökünüz. Bu suret
le mayiin yerlere dökülmesi
ne mani olmuş olursunuz. 

10 - Bu maskeyi yüzi.ınuzü m-

ecdlnnn~ 

Cildinizin güzelliğini 
temin edebilirsiniz 
Yalnız midenize 
dikkat et meniz 

çok fazla 
lazımdır 

--- -- - Ci ır ~ ~i e , purl.i 17 olm nı 

* Paslanmış bıçaklannız 
varsa onları yirmi dört saat 
ekşimış sütte bırakınız ve ku
ruduktan sonra biribırine 

sürterek b!leyiniz. 

* Bir çi\'i deliğini yahut 
yırtıfıı göze görünmiyecek bır 
şekilde yamamak için evvela 
bu yırtığı ince iplikle tuttu · 
runuz. Sonra üzerine biraz 
zamk koyunuz. Bunun üzeri
ne küçük bir parça koyunuz. 
ve üzcrınden kızgın bir ütü 
geçmnız . Neticeden memnun 
olacağınız muhakkaktır. 

1
1
Mevsim1 i k bir tayyör 1 ::~~~~~ ~ı~1~~:~~ ~:~k~,;';"~~~ ;~: 

haı;sa ink:baz olmomıya çalışır ln
kıbazl.,:ı ın önüne geçmek ıçın e

* Eski boya fırçalarını te
mizlemek için onları kayna . 
mış sirke içine batırınız. 

* Bıraz eskiyen, kırlenen 

derisi parlaklığını kaybeden 
çantaları tekrar eskı halleri • 
ne getirmek için onları evve
la benzıne batırılmış bir bez· 
le temizleyiniz. Sonra derile
rini şu pomatla parlatınız. 

60 gram erimiş balmumu 

100 gram vesalıne pur". 
Çantanın rengine göre 30 

gram vernik - mobilye için 
kullanılan '"emik olacak. 

40 gram thercbenthine 
Bunu çantanın derisıne i • 

yice sürdükten sonra çan tayı 
biraz kurumaya bırakınız ve 
sonra deriyi iyice parlatınız. 

ve azlık içinde hoşa gidecek, dışan
nın baharından içeri girildiği za
man yadırganmıyacak bir şekilde 
tanzim <'delim, işte buı ada size ga- 1 
yet zarif ve sade şekilde döşenmiş 
bir oda resmi veriyoruz. Bir tanesi 
ayni zamanda yatak odası şeklinde 
de kullanılabilecek bir tarzda dö
şenmiştir. 

Boratla ilkbahar icin ha-
' 

:r.ırlanmıf, güzel bir tay

yar ,.orüyor•unuz 

mekleri iyi seçmek •·•mıdır Sı 

burada tavsiye c•tlecegimiz 'ekılde 
yemeklerinizi tanzını ecleı scnız ın -
de rahatsızlıklarının. bi"ha.,s:ı pek· 
!iğin önüne gecmiş olursunuz. 

' Sabahları kalıv it rız için bu gibi 
şeyler scçmehsınız: 

Bol bal siinıh • ..ıs b r di im ek • 
mek. 

Suda kalmış şekersiz ve ;;arap: ·' 
kuru v mısler, erık. k ı-sı gı ı 

Bir salkım uzum, yahut bir bar-
dak 7Uf'' , 1 l• Poı :akl suvu da • • 
olabilir 

Sıcak sütün içine iki çorba kasıgı 
llindvaL{ı atnr'lk l\'lC'L do,·, ek \e 
haftada iki, üç gun bunu tekrar •. 

1 derci: ıçmek ıe inkıbazlı n karsı bı
rebirıiir 

Yemeklerde,.. e~ vel yapılması ll
ıımgeıen şey 1 •. 

Suda kalarak yumuşamış ,.e kl-

1 barmış olan kuru yem!ilcrden beş 
altı tane yemek veyahut ~·arım bar
dak suda iki kasık K ·t( "' ıım ı 

hallederek içmek bir bardak üzıim 
yahut portakal uyu içmek ... 

Yemeklerden sonra; bir parça yo
. ğurl yemek, koyu süt içmek \·e be· 
yaz pevnir yemek. Bunlar da pek· 
liğın önüne geı;en şeylerdir. 
Gecekrı yatmada e\'\·el de 

~unlardan içersıniz cok fa~·daları· 

nı göreceğıııiz muhakkaktır 

Bir bardak suva bir kalwL kasığı 
meyankökü koyarak karıştırıp iç
mek pt'klik için birebirdır. 
Bır tas kaynamış ~eftali çiçeği .. 

bir ta~ iyice kaynatılmış hindiba 
suyu. 
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SATPAll 

Ne-de·n, 
Aspirin .? 

1 

f Çt iilcü ~ ASPlRf N · senef e':'? 
Jdenber i her türlü ~o{lukalf 

)gınlık la rı na ve •~rılara karşı 
;.tesiri şaşmaz bir il3ç olduOunu1 

1ısbat etmiştir•\. 

A S P i R f •N ln•tesTrlnden. 
• 

emin olm•k' fçin lütfen ,ES, mar~,.. 
~-diklc•Ledinb. 

lstanbul Belediyesinden 1 
Temizlik işleri için yapılacak küçük el arabalan için tedariki la

zım gelen alime demiri, tekerlek, galvaniz saç. köşebent, perçin çi
viz, galavanlz tel, demir boru. T demiri, oksij•n vesaire gibi 17 ka
lem malzeme 831 lll'a 68 kuruş tahmin bede Jile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Listesi!P. şartnamesi Levazım MüdürlüğJnde görüle
bılir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 62 lira 37 ku
ruşluk ilk teminat m;ıkbuz veya mektubile birlikte 24/4/939 Cuma 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun.ı:ııalıdırl&r. 

(BJ (2304) 

Senelik rr.u- İlk 
hammen kirası teminatı 

Galatada Fermeneci!Pr sokağında 17/161 
numaralı dükkan 400,00 30,00 
Galatada K~raköy s<ıkağında 5/6 N. dükkan 1500,00 112,50 
Köprünün Haliç tarafnda 59 N. od;: 300,00 22,50 
Galatada Karaköy sokağında 1/2 N. dükkan 1080,00 81,00 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahal
ler teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hlzalanr.do gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/93!1 Cuma günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2664) 

* Adresleri bulunarru yan mükelleflere 
aid tahrir neticelerini ihtiva eden 

Mahallesi cetvellerin asılacağı yer Talik tarihi 

Bedrettin Tayyare sokağı başına 19/4/939 
Çatma Mescit Çatma Mescit camii kapısına • 
Sürüri Aynalı çeşme yokuşu başına • 
Yahya Kfıhya Yahya Kahya camii kapısına • 
Hacı Hüsrev Hacı Hüsrev camii kapısına • 
Camii kebir Camii kebir avlusuna • 
Küçük Piyale Piyale fırka önüne • 
Kaptan paşa Eşref paşa yokuşu başına • 
Kadı Mehmet Polis karakoluna • 
Keçeci Piri Hasköy vapur iskelesine • 
Piri Mehmet paşa Halıcıoğlu polis merkezine • 
Sütlüce Sütlüce karakoluna • 
Beyoğlu kazasının Kasımpaşa ve Hasköy nahiyesinin yukarıda 

yazılı r.ıahallatı içinde tahrir ediHp sahipleri adreslerinin öğrenile1™! 
mesine binaen doğrudan doğruya tebliğ edileıniyen tahrir neticele
rini ihtiva eden birer varakanın hizalarında yazılı mahallere ası -
!arak bugün ilan olunduğu, 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 in
ci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vaki 
tahrire itiraz edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (B) (2663) 

İKDAM 

BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerimizi nasıl yıkar, neş'emizi arthrır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

KER~ 

· 19 - Xisan 1:1!1~ 

POKER 
Traş bıçakları en sert sakalı 

bile yener ve cildi yuıouşahr. 

HER YERDE 

POKER TR AŞ Bıçaklarını lsrarla isteyiniz 
• 

AP 

İstanbul 5 inci icra mcmıırlu • ı · 
ğundan: 

Muhlisin Şerefeddin zimmetin -
de alacağı olan mebaliğden hac -
zedilip tat.ımına ehli \·ukuf tara -
Iından (580) lira kıymet takdir o
lunan Avratpazarında Cambaziye 
mahallesinin Karakol sokağında 

eski 7 yeni 19 ve 51 kapı No. lı ha
nenin nısfı açlk art~rmaya konul
muştur. Evaafı aşağıya yazılıdır. 

Şöyle ki: Zemin kat; Malta taşlı 
bir taşlık üzerinde bir kuyu ıki o- · 

Pirinç ve hubu bat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 

da bir mutfak bir kömürlük. Bi -
rinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda 
bir hela ve ufak sandık odası bir 
tarası. Mesahası: 39 metre murab
baıdır. Hududu: Sağ tarafı İsmail 
ağa menzili arkası Hoca Ali men
zili sol tarafı tariki has cephesi ta
riki am ile mahduttur. Yukarıda 
evsafı hududu ve sairesi gösterilen 
gayrimenkulün nısfı açık arttır -
maya vazedilmiştir. Artırma pe -
şindir. Artırmaya iştirak edecek 

1 
müşterilerin kıymeti muhammene

, nin 7o 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat mek
tubunu hamil olmaları icap eder. J 

Müterakim vergi, tenvırat, ! anzi
fiye ,·0 vakıf borçları borçluya a
ittir. Arttırma şartnames i 20/4/ 939 
tarih ine ınüsadif Perşembe günü 

1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş Kılıcali Ç APAMARKA Tel: 40337 

• • "{,· ~ .... 
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KURU SiSTEMLE 

yepıl•n KELEBEK m•rk• 

1 Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma 
ve oaire gibi biç bir arıza 

göstermez 

Kootr PlAklar bu gibl arızalara 
kallı garanti ile oatılır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'dan 
mamul Kontr Pldklar ato 
olarak her .zaman meııcııttu 
"•r yerde aatıt yerleri vardır. 
Yaııhana adrHI: Sirkeci llQhG~-

dar zadı Han : Ho. S 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M'J'J'EH.\ SSISl 

Divanyolu 104 

Muayenehane uailer!; Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu

martesi 12 - ~.5 fıkarayt. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELG VŞEKL İGİNE KARŞI 

ı dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırması 

7 /6/ 939 tarih ine müsadi! çarşam

ba günü dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek birinci art
tırmada bedel kıymeti muhcmme
oenin % 75 ini bulcluğu takdirde 

Tabletleri . Her eczanede arayınıı. üstte bırakılır. Aksı takdirde son 

- Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstan~ul artıranın taahhüdü baki kalmak ü-
zere arttırma 15 gün temdıt ed;Jp-

------------------------ rek 22/6/ 939 tarihine müsadif poı -
A PAR T 1 M A N DÖŞE Y E C E K L ERE : şembe günü saat 14 ten 16 ya ka-
Sandalyal ar, Karyolalar, Portmantola r dar dairede yapılacak ikinci art -
vesair her nevi ve şık mobilyalar / tırma neticesinde en çok arttıra -

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
· nın üstünde bırakılacaktır. 2004 

No. lu icra ve ifliıs kanununun 126 
Aarr Moblly• Majlazesı : Ahmet Feyzi ıncı maddesine tevfikan hakları 

stanbul, Rızapaşa yoku,u No. 66. Te l. 23407 tapu sicillerile sabit olmıyan ipo -

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

tekli alacaklılarla diğer alfıkada -
ranın ve irtifak hakkı ashiplerinh 

bu haklarını ve hususile faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını i -

lan tarihinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedeli -
nin paylaşmasından hariç kalır -
!ar. Müterakim vergi, tenviriye ve 

WOLANTS[ Q 
UNi NV. 

Bu ayaltkaplan almakla ilttısad 

etmiş olacakaınıı:. Halıbazırda 

yerli ve ecnebi malı zengin 

çeşitl erımiz vardır. Geliniz, 

görllnüz ve intihap ediniz . 
tanzüiyeden ibaret olan belediye -------~---

istanbul Asliye Birinci Ticaret 
ı Mahkemesinden: 

1stanbulda Taşkasapta Y.ensu -

cat Fabrikası sahibi İbrahim Ziya• 

KUMAŞLAR! 

İrtGİLİZ KUPONLAR! -------------- --
MÜTEHASSIS TERZİ EV İ 
İst i klal Caddes i N~l57 

rüsumu ve vakıf icaresi bedeli 

müzayededen tenzil olunur. 20 se
nelik taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malfunat almak isti -

yenilerin 938/1075 No. lı dosyada 
mecvut evrak ve mahallen hacız 

nın alacaklılarile akteylemiş ol - ve takdiri kıymet raporunu görüp 

duğu kongurdatonun tetkiki için duğundan icra ve ifltıs kanununun anlıyacakları ilan olunur. 

evrak icra merciince mahkememi- 2Y6 ıncı maddesi mucibince celse -. .... . ;" ...... ... ,,, ... ,,, ,,, .. ... ... 
ze tevdi edilmiş ve tetkikatın 24 de hazır bulunmak isteyen alaka - Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Nisan 939 Pazartesi giinü saat on daranın m<11Umu olmak üzere Jiey- MuharriTI: Ali Nacı KARACAN. Basıl

dığı Yer: Son Telgrof Basımevi 
dörtte icrasına karar verilmiş ol - fiyet ilan olunur. (17028) , • .. .. • • • • 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 
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RADYO ALEMiNiN SÖNMEZ iKi YILDIZIDIR 

VE 
~ Satış salonları: ~:r:~ .. ~~:t~~z~;N;!~ N~~':ı ts7.f:oidi';!: t!:~:. ~! ~ R 1 T E ~ ~ ~ ~ ~ L 1 1 1 
: Ttirkiye mümessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları... 1 
~ Sirkeci Horasanciyan Han No. 7 -8 Telefon 20412. Telgraf Adresi ' L O R E N Z lstanbul ' ; 
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