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lngiltere, Fransanın siddetli tazyiki altında, 
mecburi askerliği nihayet kabul ediyor 

r ~· " 
23 NisAN BAYRAMI • ıı 

NIN ANKARADA, BÜ -
YÜK NEŞ'E İÇİNDE TES'· 
İD EDİLECWNÜ CAN • il 
LANDIRAN BESİMLER.. i 

.. 
lngiliz Nazırları dün Harbiye 
Nazırının raporunu tetkik etti 

r 
F ransanın son had

de varan tazyikı 
neticesinde 

Faris, 24 (A.A.) - Parlsin 
siyasi mehafili, İnglltereııiıı 
nihayet Fransa hilkfimetlnln 

son hadde varan tazylkı ne • 
tieesinde mecburi askerlik 

hizmetini kabule karar vere • 

ceğiııi tahmin etmektedirler. 
Söylendiğine göre bir lhtilti 
zuhuru halinde İngilterenin 

yalnız harp malzemesi ile de
iil, ayni zamanda askerleri 
ile mildabalesinin manevi nok· 
tai nazardan büyiik bir ehem· 
miyetl olacaktır. 

İngilterede asker ilk biz meti gören gençler 

İngiltere mecburi 
askerliği nihayet 

kabul ediyor 

.. 
Londra, 24 (A. A.) - Na • 

:aırlar bu sabah, BBTbiye 
Nazın Hore Belisha'nın her 
hangi mahdut bir şekilde mec· 
buri hizmetin kabulü hakkın· 
da hazırladığı raporu tetkik 
edeceklerdir. 

Times1 bir kısım nazırlano, 
cereyan etmekte olan diplo -
nıatik müzakerelerde İngili~ 
hükümetinin vaziyetini lmv -
vetlendirmek için mecburi 
hizmet prensipine kanaat ge
tirdikforini kayde~·Jemektc 
dir. 

" ~ 

.-..--·····--······--···----·····--······ 
23 Nisan Bayramı Ankarada fevkalade bir nq'e içinde tes'id edildi Milli ŞefimWe sayın refika· 

!arı Bayan İNÖNÜ'nü ve BqvekillmW, Aııkara ıtadyomunda, ayni nef'e içinde gllriiyoruz. 
Dünyanın bu karışık ve muztarlp ıı;ilıılulnde memleketimi,. pDerlnln bu müsterih yilzlerlndeıı 

daha ıımniyetbahş ne olabilir? 

---···-----·····-····-···-------···-··· 

unmııınııııuıınınwuııo nıııuııınıııııııııınnnunıı1Jııunıınıı111111ıınıınınıruuınuıın "Yapılan teahhütleri tutabilmek 

Umumi vaziyet için evvela ordu lazımdır! ,, 
s 

Beşeriyetin zorbalığa karşı toplanma

sının hakkı ve medeniyeti kurtarmağa 

matuf en keskin bir çare olduğunu, 

hiç şüphe yoktur ki, herkes itiraf eder. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

ınuııııuıuııııııııuııuıuıımıııııııııuı mıııu11111111111111n Londra, 24 (AA.l - Londra 
belediye reisinin oturduğu Mansi
on - House'da şlddetfo alkışlanan 
bir nutuk söyleyen Winston Clıur 
cılıill, mecburi askerlik lehinde bu
lunarak demiştir ki: 

•Efkarı umumiyenin gün geç
Ukçe bütün şekillerile mecburi as
ker ilk hizmetinin le'hınde olduğu
nu herkes müşahede edebilir. Mec
buri asmlik usulünün tesis edll
meısi ihtimali gittikçe artmakta • 

Umumi vaziyetteki bir miiddet Sonra Rusyanm alacağı vaziyet 
evvelki gerginlik ve sinirlilik ıı:ev- geliyor. Bn da bir türlü teayytin et· 

·ı dı:r. Bana söylendiğine göre bü -
tün cüzütamların mevcudu tam • 

Milli Şef Müstehcen Tablolar! 
Halkevleri hakkında fiyor gibi gözüküyorsa da, aydın· miyor. 

lık ve a~ıklık henüz husule ııel • Şarki Akdenizde İngiliz • Fran-
ınekten pek uzaktır. sız faaliyetinin müsmir olabilmesi 

}'akat yalnız bir nokta arlık sa· v,, ~tiyaç zamanında Lehistan 
rahatle tebellür etmiştir. Bn nok- la Romanyanın yardımına mils
ta milletler arası siynsi faaliyeti - bet bir tarzda ko.şabilmeleri 
nln Balkan devletleri etrafında te- hiç şüphe yÔktur ki bir dereceye 
ınerküz etmesinden ibarettir. kadar Rusyanın alacağ;ı vaziyete 

Her iki mihver bll devletleri bağlıdır. 
kendi taraflarına çekmek sahasın- Ze\·ahire bakılırsa, zaten Fran • 
da şiddetli bir diplomasi miicade- sanın müttehidi olan Rusyanm ye
lesine girişmişlerdir. ni kombinezona girmesi pek tabii 

Etrah sarılmış olan Yugoslavya- göriilmelidir ve esas itibarile Rus
llın Roma - Bertin mihveri tarafın· yanm bıından çekinmediği anlaşı· 
dan kapılmış olduğu artık bir lıyor. Yalnız Rusya, anlşmanm da
vakıadır. Bu devletin mukadder&· ha şiimullü olmasmı ve Aksayı 
tı artık taayyün etmiş gibidir. Şarkı da içine almasını iııtiyormll§. 
Şimdi mücadele bilhassa Roman- Gelen son haberlere göre bu yolda

;ra etrafında cereyan etmektedir. ki müzakereler devam etmekte 
ltıraı etmelidir ki Romanya pek imiş. 
Yalpalı va dalgalı bir devre geçir- (ATkan 3 üncü sayfadaı Ç O R Ç ı· L 
lDektedir. Bu devlet biraz evvel 
41manya ue yaptığı bir anıaşma Ahmet At•oölu •mnmmunıııuunoıınRllllllllllllDIOlllllB 
ile iktısadl hayatının hemen her ----------------- -----
lalıasmı Almanlara açtı ve bu a
çış o kadar ı:eniş ve şiimullüdür ki 
birçoklan Romanyanın artık Al • 
illan istismarı için serbest bir 
&aha haline gelmiş olduğuna bük -
!nettiler. 

Fakat biraz sonra, Romanya Ha· 
ticlye Vekilinin Londraya seyaha
ti ve Londrada İngiliz devleti ile 
bir anlaşma yapmak için müzake
tede bulunduğuna ait haber, bu 
telakkiyi iyice sarstı. Hele Fran -
ilanın Romanyadan dört yüz bin 
ton petrol satm aldığı hakkındaki 
dünkii resmi tebliğ, Alman -. .R<İ· 
Dıen anlaşmasınm kıymet 'Ve e -
lıemıniyetini biitün bütün diişür: 
d" 

• 
32 parçalık bir lngiliz 
Harp Filosu Şarki 
J\~denize geliyor 

Londra, 24 (A.A.) - İngiliz harp Times gazetesinin deniz muhar
fi!osuna mensup 32 parça gemi, riri bu manevralar hakkında di -
şarki Akdenizde manevralar yap- yor ki: 
inak üzere dün Maltadan ayrılmış- İngiliz filosunun manevraları • 
tır. Bu manevralara üç dritnot, nın bu sefer Akdenizin şarkına 
iki ve üç kruvazör. bir tayyare ge,- kadar tabii bir şey olmaz. ÇünkÜ 
misi ve üç destroyer filotillası işti- bundan eV\'elki manevralarını 
ı:ak edecekti . Akdeni7.iı1 garbinde va mı tL 

dır ve ikinci bir cüzütam servisi 

teşkiline başlanmıştır. yeni direktifler verdi 
Hatip, İngilterenln birkaç Av-

rupa devletine karşı giriştiği son Ankara, 24 (A.A.) - Milli Şef 
taahhütlerin everilen sözün tutul- İsmet İnönü, bugün, sayılan git
ması• imkanını verec~k bir ordu tikçe çoğalan Halkevlerinin çalış
teşkilini icap ettirdiğini söylem~· malarını daha esaslı ve Heri bir şe
tir. de plçnlamak için epey zamandan-

Churchill, hali.hazırda İngiliz j beri topl~ntılar yapmakta. o.lan, 
ordusunun zayıf bulunmasının bir Halkevlerı danışma komıtesınln 
taraftan İngilterenin düşmanları • r Arkıı.çı 3 ü.ncü sa11fada) 

nm cesaretledni arttırdığını, diğer 
cihetten de menfaatlerile mütte -
fik olmaları ihtimali olan devle\.. 
!erin cesaretini lordığını ve her
halde sulhu seven milletlerden mü 
r<Jkkep büyük bir blc>k teklifinin 
tehir edildiğinl söylemiş ve bu 
milletlerin vücude getirecekleri 
milijterek silA.hlı kuvvetlerin Stıl· 

hun idamesi için en büyük garan
tiyi teşkil edeceğini ilave eylemiş
tir. 

POTEMKİN 

AN KARAYA 

GELİYOR 

Süvarilerimizin 
büyük zaferi 
Saim Polatkan 
Nisteki yarışta 
birinci geldi 
Nice. 24 ı.-'1.A.l - Bugün en -

ternasyonal Pie.-re Gaıtier müka
fatı için yapılan binicilik müsaba
kalarında, şimdiye kRdar talii ters 
gitmış olan Türk ekipi taliden 
parlak bir intikam almış ve birin
ciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve 
dördüı1cülüğü de kazanmıştır. Me- · 
safe 11 manialı olm&k üzere 570 ı 
metre idi. Her dört Türk binicisi 

Hôdise etrafında mütalealar 

T ıh kitaplarındaki çıplak resim
lere müstehcen diyebilir miyiz? 

Mosko\'a, 24 (A.A.l _ Sovyei de bu miisabakayı hatasız vapmış G I S , I Ak d . · 
hariciye komiseı muavini Potem· !ardır. üze an at er a emlSI atelyelerinde Sanatkar. 
kin, Ankaraya harekrt etmiştir. Birinci Saim Polatkan, ikinci 1 !arımız böyle çalışıyorlar ... 

Sovyet mı;hafilinde Potemkinin ı Ce\·det Gürkan, üçüncü ~evat Ku· •Müsiehcen. oldukları iddiasile edilmek üzere •ehli vukuf, a tev-
seyahati etrafında sık, bir ketumi- la ve dördiincü E•·üp Öncü gel- İzmit Müddeiumumisi tarafında di edilen tablolar meselesinin 
vet muhafnz• olunmaktadır. mişlerJir. askıdan indirilen ve •mua •ene~ k 3 Ar ·ası iüıcii •ayfada) 
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l!~:a!::!:;!t,:;•T•I 
Musa· lsa • Muhammet : 88 

"'"' 

Musanın Hayatı 
Üç yıl yağmur yağmadı ve halk 

kıtlıktan kırılmıya başladı 

Belediye nasıl 
otobüs alacak? 

Elektrik, tramvay 
Belediyeye geçiyor 
Belediyenin bir fırrııadan oto-

11tDAl!ll , 

Belediyede 
tensikat 

Belediye, açığa çı
karılacaklardan 
100 bin lira ta-
sarruf edecek 

Fıravun'un zamanındanberi ilk !arına tövbe edecekleri yerde İl- büs almağa karar vermiş olduğu
de!a olarak diri bir insana ve gene yas'ı öldürmeğe ka.kıştılar. İlyas, ı na _ dar ~ı_r .gazet_ede çık~n ~aber 
ılk defa olarak bır kadına tapılı- bunu haber alınca halk arasından dogru degıloır. Zıra bugünku ek
yordu. . . . . siltme ve mahdut eksiltme hak -

kayboldu ve gızlendı. Üçuncu se- kındaki kanun beledivenin istedi- Bu yıl, Belediye kadrosun-

(ç,. B . ı· ·ıı ' .. ld la ne de yağmur yağmadı. Toprak ğ .. f ··1 ·1 t b.. -1 .. da esaslı şekilde tensikat ya -.n enı .traı r·ııır o u r, h 1 edi H lk lıkt ı ormu ı e o o us 8 masına mu-
b. at d G .. k k id' ma su venn . a aç an ve . . 1 ğı k. Ö"-ır cıvr vcır ı. ayet go ce ı sait değıldir. Bunun ıçın belediye pı ata nı yazmıştı ı;•en -
B i 1 ·ı ta la d T · kıtlıktan kınlmağa başladı Kim- 1. h • b. k 1• ·h dig"imize go··re açıg'a çıkarıla • en snıı ona par r ı - an- · mec ıse ususı ır anun ayı ası 

hül'-Ümem Velmülük cild 1 - Sa- ;;' b! lo~ma kekmek bulamaz oldu. teklif etmek tasavvurundadır. E- cak memurların maaşatından 
hife l64l (Iş_ert e

1
. 
1 

i e bmekd kokusu gelird'., 

1 

sasen elektrik ,.e tramvay şırketi- belediye bütçesi 100 bin lira 
e yas ura adır) derlerdı . . . k kt B ıe.ı· Ik. t . . ' nın beledıyeye devredılınesı de nzanaca ır. e ıye ı -

Bunun üzerine, ve (Kur'an) da oraya gıderlcr, fak!t Ilyası bula- mevzuu bahsolmaktac!ıı· Bu vazi- sat Müdürlüğünün 30 memur-

mezkO.r olduğu veçhile Tanrı bu mazlardı. yet tahakkuk ~de"e otobüs işi. luk kadrosu 15 memura indi-
dalıllette ola.1 kavmin üstüne cİI- Bir gün İlyas bir köyde ihtiyar tramvay idaresine bağlanacaktır. rilnıektedir. Turum için 3, 

yas peygamberi• gönderdi. bir kadıncağızın evine misafir git- ----oo--- ınü,tahdem şubesi için 3, di-
İlyaa, Musa peygamberin dör- ti. Bu kadının yeti§mi~ bir oğlu V 1 L A y E T ğer işler için de 7 mennır ka-

fi görülmüştür Bundan başdüncli batında ve evvelce adını vardı. Adına Elyesa derlerdi. Aç- --.. -----. Y 1 ·ı · l"stesı· ka bir müdür ve bir de mü . zikret""imlz, Fenhas'un da ikinci lıktan hasta düşmüştü. llyas onun 0 Vergi eri 1 
"46 diir muavini bulunacaktır. 

batında torunu idi. O Fenhas ki, haline acıdı. O.na ekmek ve der- ı1 .Mahalle mümessilleri tara- Belediye levazım kadrosu 15 
Bellı:o tehri önünde Yuşt ile b&\- man ~erdi. Artık ondan sonra El- tından doldurulmasına karar den (7) ve tenzil edilecek-
ber cengetmİJ ve Belko'lu kadın- yesa Ilyas'ın yari ı·efadarı oldu. verilen yol vergisi cetvellerinin tir. Zat işlerinden 3 memur 

1 ..,_ . İ il akt h Neııeye giderlerse beraber gıder- ni>an nihayetine kadar bitirilme-. ihraç olunacaktır. İstatistik 
arın ....,nı ara arasına v fi! - !erdi. İlyas ona Tevrat ahkamını si kendilerin~ bildırilmiştir. Yol kısınından da bir memur ta • 

vet salgınında kavmim korumuştu. T ' b li" ·'·ergı·sı· mu .. kell~fiyetin; bedenen f ve anrı nın ir gini öğretti. sarru edilecektir. Bunun için 
İlyu peygamber olunca, doğru bıı Diğer taraftan Beni 1srail'ın yapacak ola'llarm da \ıir listesi ha- belediye adına D cedveli de • 
küfür yolun& ııapmıı halkın hli· kendilerine cTanrı. yaptıkları ka- zırlanacaktır. nilen bir cedvel hazırlatınak-
kümdarL olan Receb'e gitti. Hü- dırı da açlıktan ölmüştü. Halk onun BE L E D 1 y E tadır. 

kümdar, halkın dalaletini görüyor, suretinde bir heykel yaptılar Adı- Barem kanununa göre ına-
fakat herkesin taptığı bu kadına nı onun adı gibi (Ba'al) kodular Yangınları bekçiler aş alanların mağduriyetleri -

tapınağı gururuna yediremediğı ve bu heykele tapınağa ıba~ladı - haber verecek ne meydan vermemek için 
lar. Kıtlık hlUiı devam ediyor, aç- ı bunlara yarını maaş verile 

için halktan ve küfürden uzak ka- lıktan ölenler çoğalıyordu. Bu sı- Şehrin muhtelıf yerlerinde ge- cek ve tekaüdiyclerini dol . 
lıyordu. rada İlyas meydana çıktı. ce çıkan yangı"ların büyüdukten durmaları i~iı münasip va • 

O da İlyaa'la beraber oldu ve - Ey cahil kavim .. dedi.. Bunca ve yangın kııle l crını·ı gorebilece- zifcler aranacaktır. Belcdiye-
ona yardım vadetti. zamandır Tann'dan yüz çevirdi- ği hale geldi:tten sonra kuleler ta- deki maaşların ınühiın bir 

Fakat halk, İlyaa'ın peygamber- niz. Bir kadına taptınız. O kadın rafından itfaiyeye haber verıldiği kısmı ücrete tahvil edile 
ötdü, şimdi heykeline taparsınız .. görülmüştür. Halbuki bu gibı yan- cektir. 

llğine inanmadı. Tevratı çoktan 

unutmuşlardı. Önlerinde canlı, 
başınıza bunca feliketler geldı, ge- gın vak'alarının ger,. sokaklarda "'---=-==========~.6 
ne uslanmadınız. Mademki Tanrı dolaşan bekçiler ta"a'ından ,.e ku· 'ı MÜNAKALE 

kanlı ve işveli bir kadın vardı ki, diye bu heykele secdP ediyorsu - lelerden ev\·~! itfaiyt>y_e haber. ve-

kendiaine secde edene en tatlı ni- nuz, ona dua ediniz, bakalım üze- ril.mesi icap et.m~k.tedır. Kevfıyet Ali Çetinkaya !:Bhrimize 
met! .• !er vaadediyordu. rinizden bu kıtlığı kaldırabilir mi? alakadarlara bıldmlmı< ve bekçı- T 

_Bunu bırakıp ta İlyaa'ın, Mu· , Beni İsrail (Ba'al) heykelini or- tere bu husıısta şidJet!i emirler gelecek 
sa'nın Tanrısına secde etmek bu- taya kodular ve hep birden önün- verilmesi istenmiotir. Muhabere ve Münakale Vekili 

de secde ederek yalvardılar. Yağ-
dalalılttır .. mur yağmadı, kıtlık geçmedi. 

Dediler. İlyu peygamberin bir İlyas: 

ümild vardı. O da hükümdar cRe- - İşte gördünüz ya .. dedi, ona 

cep. vasıtasile bu halkı yola getir olan yalvarmalarınız boş. Fakat 
mek. Fakat (Ba'al) hükümdarı da eğer bana tabi olursanız, eğer ter· 

elde etti. Onu da kendi işve ve fli- kettiğiniz Tevrat üzerine tekrar 
sununa rlm kıldı. rücu eder ve Tanrı'ya bağlanırsa-

nız ben hepinizin namına Cenabı-
[Çon Hım-eti tlya.ı gördü. ki Me- hakka dua ederim, bu bela da üze 

lik d4hi kendinden ayrıldı ve 
( Ba'al) cı rücud eyledi, oıdem me
li/( den a11nldı ve bu h4lk içinde 
11ıılnııı: kııldığından, onlardan hiç 
!>iridne ıö~ geçiremediUindeıı ötü
rü &ecdel/• k4panarıık Tannya 
münacatta bulundu. Tcınn nida 
eyledi ki 11a llyM, gökleri ıcına mu
ti eyledim. Ne kim dilersen eyle .• 
Tarihi Taber - Cild . Sahife 364) 

rinizden refolur. 
((.4rlım var) 

Arabacıların ehliyetleri 

Yollar nasıl yapılacak 
Belediyenin yollar ıçin ayırmış 

olduğu 550.000 liralık tahsisatın 

bu sene zarfında sarfedilmesine 
imkan bulunamamı5tıı-. Tamir ve 
bilhassa yeniden inşa edilecek o

lan yolların evvela mecralarının 

yapılması "1ecburiyeH 94-0 temmu

zunda bitmesi icap Pden yolların 

9 ay teehhür etmesıne sebep ol

maktadır. Belediye r'yaset maka-

mı bu 9 aylık teehhürün nihayet 

Ali Çetinkayanın bu hafta içinde 

şehrimize geleceği öğrenilmiş-

tir. Vekil bilhassa Deniz.bank ve 

Deniz Ticar~t müctı.irlüklerinde 

yeni teşkilat işi üzerinde tetkikler 

yapacak ve iki idarenin muamelat 

ve vazifeleri hakkında izahat da-

caktır. 

Denizyolları kadrosıJ 
Yeni kurulacak Dcnizyolları ve 

üç aya indirilmesini ve karbedilen 
Limanlar umum müdürlükleri teş 

zamanın teliıfisini alakadarlardan 
kilatı hakkında hazırıanmakta o-

istemıştir. Buna göre bu yollar 
lan proje tamamlanmak üzeredir. 

Yeni hazırlanan bütçeler dolayı-

25 - Nisan 1939. 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

•• 
Universitelileri n 

Bursa • • 
gezısı 

Silahla ev basan 
Bursalı kıptiler 

Gençler Milli Şefe bir ı. ... · p· · • k" .. d k' b k h d' . . . . ı:.yu.;on ırınççı oyun e 1 as. ın a ısesi-
tazım telsızı çektiler . d" Aw d h . 

nın un gırceza a mu akemesıne başlandı 
Evvelki gün Bursaya gitmiş o- .. . _ 

lan İstanbul Hukuk ve İktısat fa- Dün, ı\8ırceza mahkemesınde, 
kü' lt l · 1 Eyiibe bağlı Pirinççi köyünde cee erı ta ebesinClen 650 kişilik 

reyan eden bir silahla eve taarruz 
bir kame gece şehrimize dönmüş-
lerdir. ve gasıp hadisesinin muhakeme -

sin~ başlanmıştır. 
Gençler, başlarında Hukuk fa-

Maznunlar, mevkuf bulunan 
kültesi dekanı Ali Fuat Başgil ol

Bursalı Kıptilerden at cambazı 
duğu halde Denizbankm Sus va-

Mustafa, sepetçi Resul, Mehmet, 
Purile Mudanyaya gitmış· !erdir 

.. · elekçi Kaya ve Ahmet namı diğer 
Sevahatıı otuz kadar profesor, do- Meh ·ı h ı· f' d b l E · . o ı e a ı ırar a u unan -
çent ve asıstan da iştirak etmiştir. tem ve Niyazi adlarında yedi ki -
Mudanyalılar Üniversitelileri ban- şidir. Bunlardan sepetçi Resw ev
do mızıka ile karşıhmışlardır. Son velce soygunculuktan 7 sene hap _ 
ra hazırlann:ış _ol~ _hususi katar- se mahkum olmuş ve bu cezayı bi
la Bursaye gıdılmıstır. tirmiştir. Mehmet te hlirsızlıktan 

çıkıırak o sıradaki Halilin ahırına 
girmişlerdir. Halili yakalamışlar, 

dövmeğe başhlmışlardır. Bu sıra
da Halilin oğlu Yaşar gürültüyıi 

duyarak imdada gelmiş, haydut -
!arla boğuşmağa başlamıştır. İşin 
fena netice vereceğini anlıyan Kıp
tiler kaçmışlar, fakat Halil takip 
etmiştir. Kaçarlarken Resul ile 
Etem kendilerini takip etmek iS

tiyen Halile tabanca ile birer el 
ateş etmişlerdir. Çıkan kurşun -
!ardan birile Halil yaralanmış ve 
biraz sonra da ölmüştür. Yapılan 

tahkikat neticesinde Halilin Resu-
Bursaya yarım saat mesafede bir buçuk sene hapis yatmıştır. lün tabancasından çıkan kurşunla 

yapılan tavakkuf sırasında Bursa H'~ · .. 1 . 0··1du··gu· ·· anlaşılmı•tır. ...... ıse şoy e cereyan etmiştır: • 
valisi Şefik tarafından karşılanan Bunlardan Kaya İstanbula gel _ 
hukukçu ve iktısatçılar burada vi- miş, Eyübün Pirinçci köyünde 
!ayetin kendilerine ikram ettiği Mustafanın evınde mısafir kalmış
kır yemeğini kırlarda yedikten tır. Mustafanın paralı bir adam ol
sonra Bursada 23 Nisan ba.vraını- duğunu öğrenen Kaya Bursaya dö 
na iştirak etmişlerdir. nerek arkadaşlarına bundan bah -

Üniversiteliler ber~bcrlerinde setmiş ve bunun üzerine yedi ka
getirdikleri büyük ve zarif bir çe- {adar Mustafayı soymak üzere 
lengi Atatürk abide•lne koymuş - Bursadan İstanbula gelmişlerdir. 
!ardır. Bundan sonrn gençler, ay- Ethem ile Resulün Üzerlerinde bi
ni zamanda Hukuk fakültesi me- ı rer tabanca ve diğerlerinde birer 
zunu olan Bursa val:s' Şefiğe al- bıçak vardır. 

tından mamul bir hukuk rozeti he Suçlular o gece evvela Musta -

Dün başlıyan muhakemede is -
ticvap edilen Resul Uadeden acili 
olduğunu, başının döndüğünü söy
lemiş hadiseyi de tamamen inkar 
etmiştir. İlk ifadelerindeki itiraf· 
larını da maznunlar inkar etmiş -
!erdir. Bunlardan Mehmet: 

- Biz Bursadan Kayanın bil 
köyde sevdiği Mustafanın kızını 
Allahın emrile istemeğe gelmiştik. 
Kızı kaçırm14k gibi bir niyetimiz 
bile yoktu. Vallahi Allahın emrile 
bir i§ yapmağa gelmiştik! 

diye etmişlerdir. fanın evine girmişler ve zavallı a- Demiştir. Kaya ise 15 gündür 
Gençler geçit resınıne iştirak <iamı yakalıyarak elini kolunu hasta olduğunu söylemiş ve bunwt 

ettikten sonra otobüslerle şehir ge bağlamışlar, parasının bulunduğu haricinde hadiseye dair bir şey 
zilmiş ve Çelikpalasta gençler izaz yeri söylemesi için vurmuşlar, bı - söylememekte ısrar göstermiştir. 

1 

olunmuş ve vali tarafından profe-• çakla yaralamışlardır. Fakat buna Neticede muhakeme gelmiyen şa· 
sörler şerefine bir çay ziyafeti ve-! rağmen Mustafanın paralarını ele bitlerin dinlenmeleri için başka 
rilmiştir. Gençler, aralarında topla geçiremiyeh haydutlar buradan güne kalmıştır. 
dıklan (85) lirayı Bu"s~ Çocuk Hi -----------'------------

:;~i~·. heyetlerine teberru etmL~ - Dün gece olan İzinsiz avukatlık 
Üni,·ersit~Ull:r dönerken Sus k ı b 

vapurunun telsizind<n Milli Şef an l oğuşma yapan adam 
İsmet İnönü!1e bir tazim telgrafı 

çekmi~lerd . r. 

·-----00---

DENiZ 

Egede bora 
Devlet Meteoroloji ıstasyonu 

Ege denizinde şiddetli bir bora çı
kacağını limanlara bildirmiştir. De 
niz ticaret müdürlüğü de vesait sa

hiplerine tedbirlı olmalarını tavsi
ye etmiştir. 

GÜMRÜK 

Uzunköprüde memur 
evleri yapılmıyacak 

iki börekçi biribirini 
ağır surette yaraladı 

Dün mahkemede sırtınrla 
cübbe ile yakalandı 

Dün akşam Süleymaniyede Fet Ankara Hukuk mektebi mezun· 
va yokuşunda karşılıklı bir ağır !arından Enis adında bir adam. 
yara~ama vak'ası olmu~ ve yaralı- dün, İstanbul barosunda mukay -
!arın ikisi de hastahaneye kaldırıl- yet ve avukat olma.uğı halde avu-
mıştır. kat cübbesi giyerek asliye Ü<:üncü 

Hadise şöyle olmuştur: hukuk mahkemesindeki Şerife ve 
Hasan ve Ali adırda iki s~yyar 

börekçinin bir meseleden dolayı 

araları açıktır. 

Saıde adında iki kadının veraset 

davasına vekil sıfatile girmistir. 

Enisin avukat olmadığını bilen 

Osman ısminde biri meseleyi ih • Dün ak.5am saat sekize doğru 

Ali. Hasanın ikamet ettiği Fetva 
bar etnuş ve bunun üzerinde Eni8 

yokuşundaki evin önı.inden geçer-
ken tesadüfen Hasan da elinde suç üstünde görülerek meşhud cü-

Gümrükler ..ımum müdürlüğü 

tarafından Uzunköprüde yapılacak testi ile çeşrıeden su almak üzere 
memur evlerile Bulga hududun- dışarı çıkmış ve Aliyi görünce kav 
da yapılacak gümrük binasının gaya tutuşmuştur. Ağız kavgası 

inşaatından bu sene içın vazge- tokat ve yumnığa dökülünce Ha

rüm zaptı yapılmış ve yeni avu -

katlık kanunu hükümlerine tev -

fikan asliye üçüncü ceza mahke· 

mesine sevkedilmiştir. 

Vakta ki İlyas Tanrı'dan bu mil
saadeyi aldı, diledi ki gökten yağ
mur yağmaya.. o yıl ve ertesi yil 
yağmur yağmadı. Beni İsrail, ne 
zaman dalilrte sapsalar ve ne za
man kendilerini doğru yola davet 
eden bir peygamber bulunsa, baş
larına gelen bütün felaketleri on
dan bilirlerdi. Yağmur yağmama

sını da İlyas'tan bildiler. Günah-

Şehir dahilınde atlı araba sü -
renlerin 18 yaşını iknıal etmış bu
lunması, senede bir kere sıhhi mu
ayeneye tabi ohrak bir vesika al
ması ve arabaların da bırer plaka 
tll§ımaıarı lazım gelmektedir. Son 
günlerde b..ı şartlara riayet edll
mediği sık sık görülmekte oldu -
ğundan belediye, seyrüsefer me -
murlarına bir tamim göndererek 
bundan sonra otomob'llerde yapıl
dığı gibi arabaların da kö~e başla
rında durdurularak bcı şartların 

kontrol ed;lmesinı t"heınmiyetle 

bildirmiştir. 

940 teşrinievvelinde bitirilecektir. 

Tahsisatın 400 hın fü~;;ı 939, müt 

bak isi 940 senesinde 

tır. 

silc Denizba.'lk umum müdür mu- çilmiştir. 939 bütçesin~ bu i•ler i- san elindeki testiyi kaldır_, 'bü-
harcanacak- • Enis, müdafaa etmek istediği 

Şehir tiyatrosu Halayda 
İstanbul Şehır tiyatrosu sanat

karları Hataya gitmiştir. İlk ola
rak İskende:-unda birkaç temsil 
vermi~lerdir. Sanatkiır;ar bugün 
Antakvaya gideıek yedi temsil ve
receklerdır. 

avinlerinden Hamc'.i Emın Çap da çin para konmamıştır. tün kuvvetlle Alinin b~ına vu- dava müstacel olduğu için baroya 

kaydolunup formaliteyi ikmale 

zaman bulamadığını söylemiştir. 

Münakale ve Muhabrre Vekllleti --00-- rarak kırmıştır. Başından ağır ya

tarafından yapı lan davet üzerine 

evvelki akşam AnkarRya gitmiştir. 
Olen adamın hüviyeti ralanmasına rağmen Ali de muka

belede gecikmemiş ve üzerinde ta-
Evelki gün Türbede birdenbire fe şıdığı bıçağım çekerek Hasanın =============::;; 

Yenı teşkilatın .Mavıs başında işe nalaşarak düşen ve k•ldırıldığı Es- koltuğu altına saplınııştır. ve polis iki yaralıyı da Sthhi İm· 
başlaması kat'i olarak takarrür et

mi.:,lir. Deıüzbank ta ayni tarihte 

lağ\'edilmiş olacaktır. 

naf hastahanesinde ölen adamın 

Kigork adında biri olduğu anlaşıl
mıştır. 

Kanlar içinde yert- yuvarlanan 
Hasanın feryadına yetişenler zabı

tayı hi\dis0 den haberdar etmişler 

dat otomobiliyle Cerrahpaşa has -

tahanesine nakletmiş 

ta başlamıştır. 

ve tahkika· 

TDlLSOMD Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

ınııııııııııııııııuıııııuııu111ıumnıuınııııııııııııuıuııııııııııınıııınııııı ııııııı ıın 

- İşte bu küçücük tel kapanın i- Lakin iş o kadar bir kolpasma gel- için o"": Clorure d'ehtyle karıştıra ı Hasta, a\'urdu yutamadığı iri . - Başüstüne mirim .. emret pa- - Korkmg .. enai herif o kadar şelerden sen bana birkaç tane ver· 
çinde senin koca vekilharcı öldü- dl ki, bu hususta da Derviş Okya- cağım ... (Klorform) u evvela (klo-

1 bır lokma ile dolu imiş gibi zor şanı... çabuk gitti ki gel bak (lnnalah ve sen, kullanmasını da öğretsen bell 
receğ!m... nus'un maneviyeti imdadına yetiş- rür) ü sonra vermeli. . anlaşılır ağır bir telaffuzla: - Şu mindere arkaüstü upuzun inna ileyhi raci un). Yanıbaşımda neler yaparım neler ... 

- Güm... tiğini görüyorum... Ali Bekir bu ceza isimlerinden - Dayanılmıyor mirim .. aman yatınız bakayım... bir bando muzika çalsa artık duy- _ Tılsımın yetişmiyormuş gıbi 
-Güm mü? değil mi? Şimdi an- - Nasıl? kat'i birşey anlıyarnıyarak dınledi. bu azaptan beni kurtar... Vekilharç söylenen vazıda mm· maz... bir de kimyevt, tıbbi hokkabazlık• 

!arsın... -Abdullahın fena halde dişi tut- Aziz Sakıp, tel maskenin üzerini - Merak etme. Şimdi.. şimdi... dere uzandı. Aziz Sakıp onun başı ı Ali bekir odaya koştu. Gene mas- lar mı yapacaksın? .. Fakat Alı ge• 
Eczacı imalini itn.am ettikten muş. Geçenlerde ~ böyle oldu da bez ve pam•ıklarla hpladı. Ceple- Eczacı ufak bir pamuk parçası- altına ufak bir yastık yerleştirdik- keyi arahyarak ikisi beraber bu çirecek vaktimiz yok. Herifi az bı! 

sonra elinde Ali Rekir'e göstere- ben onun ağrısını şıpadak kestimdi. rine ağızlorı vidalı küçük nın üzerine ceplerindeki şişelerin ten sonra maskeyi yüzüne koydu. muvakkat ölünün sararmıı yüzü- müddet için bayılttım. Bir ikinci 
rek: Bugün yine haber göndermis, git- iki üç şişe koydu. Gi.ı.erek: birinden bir damla akıttıktan son- Cebinden bir şişe çıkardı. Alettak- ne bakJılar. (doz) vermek istemem. Haydı ;~i-

-Buna (Nikes) maskesi derler. tim. Ağrıyı dindirmeklığim. için _ Alı gel kapıdan seyret. Bal< ra ince bir mil ile onu ağrıyan di- rip burun hizasına doğru maske· Ali Bekir - Vallahi herifin SU• mizi çabuk bitirelim. 
Kimin yüzüne gecirirsem derhal yalvarıyor .. peki dedim ... Bugün 0 •

1 a)'ıyı nasıl bayıltacağım... Çağır- şin kovuğuna yerleştirdi. Biraz 1 n_in _üzerine sayı ile_ damlattı. O ratına ölü soğukluğu gelmiş ... Ya- Hemen vekilharcın kıravatını. 
bayılır... nu tütsüye koyarak esaslı bır teda- dığım vakit hemen içeri gır. Boy- sonra sordu: şışeyı koydu. Bır dıgerını çıkardı. mansın be Sakıp. Şimdi şu sani. yakıldığını, göğsünün düğmelerini 

- Vallahi eğleniy.1rsun Sakıp ... vi yapacağımı söyleyip ma keyi su- nundan tılsımı aşıralım... - Nasıl? Gene hesapla akıttı. Biraz bekle. yede Abdullıth Neyy>r efendi haz- çözdüler.. Ali Bekir elini soktll· 
Bu sekiz ta:ır. nalık telin arkasında ratına geçiriverece'im ... Haydi beş Gen~. eczacı vıirüdü. Ali Bekir - Çok farketti.. dikten sonra maskeyi araladı. retleri nered~dir acaba? 1 "' ' herifin sağ koltuğunun altına sa • 
hiç insan bayılır mı? on saniy. ede vekilharcı koydunsa de pısır pısır sine sine arkasından - Abdullah efendi. Bugün size Baktı. Vekilharçta gözler kaynuş, _ Dünya ile ahretin arasında .. 

landırmış olduğu tılsım nüshastJ11 

- Bu böyle kalmıyacak, üzerine , bul.. herif muvakkaten cavlağı çe- gitti. Aziz Sakıp vekilharcın oda- esaslı bir tedavi yapmak isterim. renk uçmuş, nefes ve nabız a~ırlaş onu büsbütün öteye göndermek, 
daha neler olacak .. Bu (Nikes) ı kecek. Ona Adnan Şem'i Pa~a aile- sına girince onu çenesi bir ipeklı Çıkartmıya hacet yok dişiniz bir mıştı. Dışarıya seslenerekı yahut hayata avdet eltirm,ek artık buldu. Başından kolundan dolaş· 
maskesinin aslı değil.. pek kaba bir sinin en muhterem kad:nına tasallll mendille bağlı gözlerınden şıpı-r daha tutmaz... - Ali içeri gel... bizim elimizde... tırarak çekti. Aldı. Bu pek mübf!• 
taklidi. Fakat bm bununla da işimi tu gösteririm. Irz dü~manı edepsiz. şıpır yaş damlar bir ıztırap halin· - Teşekkür ederim Sakıp bey.. - Ne oldu? - Sakıp sana birşey söyliyeyim rek ~yi hürmetle öperek yüzüne 
görebilirim... Onu bir kere bayılttıktan sonra tıl- de buldu .. muztaribi avutmak için - Bütün dişlerinizi tütsüy~ ko- - Oldu bitti. mi? gözüne sürdükten sonra boynuna 

- Bunu vekilharcın suratına na- sımı almak değil, hadım etsem yarı ciddi yarı latife 1.;ırzında: yacağım. Birkaç dakikalık bir iş.. _ Bayıldı mı? - Söyle... geçireceği esnada Aziz Sa.kıp: 
"l geçireceksin? Herif müsaade e- vallahi bir~cycik duvmaı Fakat bu -0 .. o .. Abdullah efendi siz de ağrısı, sızısı hiçbir yorgunluğu - Bayıldı mı ne demek? - Senin (l~boratuvar) daki fi- - Ali ver bana bakayım .. nasıl 
der mi? Şüphelenmez mi? istediğim sürat yalr.•z (Klorform) hiç babayiğit değilmişsiniz .. o ne yok ... Bana bir dakikalık teslimi- - Sakıp yava>J söyle belki uya- şelerde de Derviş Okyanus'un tıl- şeymiş o bir göreyim... J 

- Evet, i§te asıl mesele orada. da yoktur .. Tesirini tezyit ve tesri 1o? Gözleriniz yaşarmış... yetinizden başka bir şey istemem .. nır... sıını kadar marifutler var ... Bu şi- (Arka•• ı•ar 
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Son Haberler 
iŞARETLER 

Kaza ve mukadder 
Biz henüz kaza ile rnukadder a

rasındaki farkı pek tayin etmedik; 

Müstehcen 
Tablorar 

çerden çöpten ev yaparız, ne için-

T ah randa ki Muhteşem Düğün f .... ye··
0
···e .. d· ... l.k ... t·e· .. ·ı· ::~;e~!~!:~:i:~i:e~:y::::: 

hiçbir tedbirimiz de yoktur. Bir 

1 
kibritin yere düşmesi bu evi, ya-

n•• .,. •• •• t f •ı At k• omdaki ahşap evleri yakar, biz 

(Baş tarafı l inci sayfada) 

bütün matbuatta ve münevver ef
karda uyandırdığı aksülamel üze -
rine, dün, -estetik ile uğraşan bir 
karikatürist, bir tıp profesörü, bir 
edip ile ayrı ayrı görüşerek ne dü
şündüklerini sorduk. 

ugunun a Si a ı es ı c •. an onun bUDa kaza deriz. En çürük otobüs-
lerin yamrı ynmru yollımmızda 

masalları an d Irıyor ! 
1
1 Mark 

0
v

1
• ç 

1
• ::!:ıe:::in~e.:~~::~deçu::;,:~;, 

açık bırakırız ve otobüs tekerle -

Aldığımız kısa cevapları aşağıya 
yazıyoruz: 

ı nir, biz bUDa ka:ı.a deriz. Elli sene- Cemal Nadir diyor ki ·- ~ - f t hd•t ettı"gı"' • i lik ahşap vapurları Karadcnizin ~·~------••••U••: Ehramlar diyan Mısırın asil kızı Prenses e ı dalgalarına teslim ederiz, limanı- ı 23 Nisan bayramının ·- Ben kendi cevabımı •Amca-

F evziye beyaz elbisesinin içinde baştan ba- nıız da yoktur; şiddetli bir fırtına L bey. siitununda yarın vereceğim.• . • 1 ı ı d 1 k • ·· DCİ gÜnÜ neş'e ve •Kanaatim şudur ki san'at, sa-
şa güzellik, incelik Ve zarafet sembolü idi i a D aş) ) y 0 f i ı :;:;,iyican~::u:: v~ıca;::..:u: sev İnç iJe geçti nat i~indir. Bu gibi san'at eserle -

. ~ ···- · --~ ~ ınahvolur; biz bUDa da kaza deriz. --••"U U•••••• i 1 

rine müstehcen nazarile baknf~k 

Rom_a, 24 ( A.A.) -. Matbu· • Halbuki bUDlar mukadderdir. 1939 da bu ta.blol11Ta 1900 gözile 
Tahran, 24 (A.A.) - Dün bü- takımı, hed1yelerin en beşında yer ~ "k d · ı z • ik .. ,ın aı.u ası aıma ta yan - i · Bakınız kaza hangi;idir: Bir va- 23 Nisan Çocuk bayramının · in- \bakmak olur! Tıp kitaplnındaki 

tün Tahran halkı Mermer saray- almıştı. Her parçanın üzerinde Yugoslav görii.§melerinde top pur ki henüz yepyenidir, brr gra- ci günü de dün çok neş'eli geçmi§- çıplak insan re>imlerine müsteh • 
dan Gülüstana giden yollan ta - genç evlilerin isimlerır.in baş harf la ktad G t l tii. Mekteplerin tatil olmasına ı cen diyeb"ir miyiz?• nma ır. aze e er aşa - ı nit kadar kavidir, içindll itfaiye " 
mamiyle doldurmuştu !eri okunuyordu. Diğet hediyeleri - daki "t l ·· "t ·· rağmen hemen her mektepte top -

gı mu a eayı ııuru uyor - ı taburları, zilleri, lambaları levha- Pr. Kemal Ziya diyor ki 
Saat 15 de Mermer sarayın muh seyrediyoruz. Finlaııdıya.dan kıy - Zar: lan vardır. lantılar yapılmış ve muhtelif mü-

teşem kapısından Şelıinşahı taşıyan metli bir heykel, Almanyadan çok Bu go"r;;..,,,,16r lkı· memle- ük d 1 k samereler verilmiştir. Bu temsil - •- Müstehcen, vaziyete göre 
-.··- Bu ziller küç'" bir uman a en-

otomobll çıktı, halkın dinmiyen al güzel bir vazo gönderilmiştir. Sav ket mu··nasebetlerı'ndekı· sa _ k ld !erde çocukların bir memleket da- değişir. Mekteplerde, akademiler-
di kendine heri 'Sİ ayağa a ırır, 

kışları arasında yüzlerce takın al· yetlerin hediyeleri, yirmi beş par- ı mimiliği ve Belgra·Budapeşte bu lambalar gemi tayfasını ~erin- vasındaki mühim rolleri anlatıl - de yapılan bu gibi re"imler miis -
bndan geçerek Gülüstan sarayına ça n~de astragan, ura! taşından i arasında bi,- anlCl§"'ayı tahak· den brlam ve ba levhalar yine mış, milli ve neş'eli birçok piyes . ıehcen sayılmaz. Dünyanın her 
geldi. Ala.hazret yanında impara- işlenmiş bir mücı:vher. ~u:usu i~i. kuk ettirmektedir. Bu da, Tu- kendi kendine yangının geminin !er temsil ettirilmiştir. yerinde, müzelerde, binlerce çıp-
toriçe, kraliçe Nazli, veliaht, pren Hollanda eski antıka bıı kitap gon na ve Balkan devletlerinin hangi tarafında olduğllDu haber lak kadın tablosu vardır ki bunlar 
ses Fevziye, İran, Mısır hanedan- dermi§ti. İtalyanların hediyesi gü- ı toplanmasına imkan verecek verir. Geminin itfaiyesinde büyük Um· umAı . çocuklara bile gösterilir ve terbi-
ları azası bulunduğu halde heyet- müşle işlenmiş bliyük bir sofra ı ve Yugoslavyanın mihver si- bir şehir itfaiyesinin bütün alit ve vazıyet ye bakımından hiçbir mahz'llru gö-
leri kabul buyurmuştur. ortası çiçdkliğidir. Belçika antika ı yasetine girmesini kolayla§tı· levazımı, bombaları, maskeleri bi- rülmii.§ değildir. Benim bir kız ıa-

Saat 17 ye doğru otuz kadar bir av tüfeği, Fransa kristal bir ı racaktır. le vardır. İtfaiye iki kısma ayrıl • 1 inci sayfadan devam !ebem vardır. Resme son derece 
yabancı heyetin otom-0billeri gel- i~ki takımı göndermiştir. Hediye- ı T le f . 1 . ..,,.•--. Bır" L---- yangınla me•anl meraklıdır. Geçenlerde Akademi-e gra o gazetesın n temın • --,o.u ....,..... ,..,-
meğe b~ladı. Hepsi taht salonun- !erin önünden geçiyoru:ı. İşte Pa- ettiğine gÖ'fe, İtalyanın Yu _ • iken diğeri halkı ve vapurun belli Görilyorsun112, vaziyetteki ne dine yapılmaktadır. Ameliye e• de bir model karşısında bir tablo 
da toplandılar. Tebriklerini sunan panın hediyesi: Eski sedef işleme- l b .... 

1 
. . ı.-•h eıyasım kurtarmaya memur- müphemiyet ve ne de tehlike ber- velce ruhlarda ve vicdanlarda baş- vü.cude getirmiş ve Ç<'k muvaffak 

gos av utun üğünü. garantı ..,., ı 
heyeti hariciye veziri Alam tak- Ji bir sandık. İngilterenin hediyesi dnr. Hulisa her felaketi önliyecek taraf edilmiştir. adı, sonra filiyata dökülerek ak - olmtq ... Bu san'at eserine hayran 
dim ediyordu. Merasim bir saati pratiktir. Bir .eyabat çantası · ;::kte,!::J:a~ v~:!:;~~:: ve akla gelmiyecek her tedbir a- Maamafih bu meyanda vaki o - sülamel yapmak üzeredir. Şüphe olduğumu gö'fiinee. bana hediye 
kadar sürdü. antika bir saat. lsveçın iki vazosu .!g"fal edici hiçbir garantiyi lınmıştır. işte böyle bir vapurda la~ Amcrik~n C~urreisin~n _me- e~miy~r'."' ki zorb.al'.'< t"."aftan e"'.-r;tti: San'at eserlerir•e J>akmak, 

.. .. d N t el bir be ba saJından dogan ümitler, gıttıkçe rı vakıcılcr bu hadısenın ehemını- tabiate bakmak demektir .• Ak,.am üstü onun e orveç en g en yaz kabul etmemerini• istemekte- yangın çıkar, 0 vapıır yanıp tar-
Y ayı postu yatıyor. Bunu İranın 88 ona kua denir. Misal: artmaktadır. •yet ve vebametini vaktinde takdir y f z· Q d' k" 

Akşam bütün şehir baştan ba- !:er tarafından, Isfahuıdan, Şiraz-ı dir. Fransızların Paris vapuru bö _ Bu mesaj diktatörlükler için tam· edtteklerdir. USU ıya rfaç ıyor 1 

(111 donanmıştı. Gülüstan sarayın- dan, 'l"ebrizden, Hamedandan ve!- B. Cianonun naşiri olan bu tttn bu tertibata malik olduğu hal- bir si.irpriz oldu ve onları şaşırttı, 1 Ahmet AOaoQhı Akbabacı Yusuf Ziya Ortaç da 
da yüz kişilik bir ziyafet. verildi. hasıl ·lber yerdeon gönderilen kıy-, gazeteye nazaran. B. Ciano de yanmışın ve ancak böyle bir Şimdi onlar bu şaşkınlığı •etret - : §U cevabı vermiştir: 
S h tarafı bın. b' ık g· Belgradın lngiliz sistemine il- d"I arayın er ır ış ya metli hediyeler takip ediyor ve · k.ı:ı.a karşısında kimsenin kimseye melde meşguldürler. Ken ı e - M JJ ş f •- Bu tabloları giirmedim. Fa· 
muru içinde yanıyorau. Büyük İ- hediyeler yirmi kulhbeli uzun ve tihakı cltalyan • Yugoslav t hiçbir tahtiada bıılUDmaya hakkı rince işi alaya döküyorlar. Her İ İ e kat resim sergisinde teşhir edildi-
ran sanat dehasınır. eseri olan kıy geniş salonun ucundan tahta ka- dostluğunun esaslannı tehli- t yoktur. Bitler milletlerden korkarak A - ğine göre güzel san'atlar çerçeve-
metli çinilerle süslü olan cephesi- dar uzanıyor. i keye dii.§iireceğinh B- Mar • ı 1 K D A M C r merikaya illica edip etmediklerini (Baş tarafı 1 inci !ayfada) sine girmiş eserlerden olacak. San-
ol yüzlerce ampul sanki bir pır- Şeh" h 1. koviçe ihsas eylemiştir. I İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii soruyor. içtimaında bulunmak üzere Anka- at eserlerinde ise yalnız iki t'asıf 
lanta gerdanlıkla çerçeveliyordu. ınşa ge ıyor Nihayet ayni gazete, Ma- B 

1 
t t 

10 000 
Tabiatile menfi cevaplar alacak- ra Halkevini şcreflendirmişlerdir. aranır: İyi, fena ... 

r ht 1 d h d. f İki saf davetlileı-, kadınlar su- ı car - Yugoslav münasebetleri- e g r a a ' mış ve işte o zaman Amerika Rei- Verilen izahatı derin bir alaka ·Müstehcen, san'at hndtıtlarrn-
a sa onun a e ıye er var~ elbı·selen' ve .~kekler bu'·yu'"k i ne ış' aret ederek, bı'rbı'rı·ne bag· i . . t bb" .. .. k d .- ,, sının eşe usunun ne a ar yer - ile dinleyip mütalea ederek komi- dan içeri giremez.• 
Sarayın büyük merdiveninden ünifornıalar!yle beklıywla~. Der- !anan iki memleketin cMih- talebe nümayis yaptı siz olduğu kendi kendine tezahür teye, kendilerinden memleketin - ·---

çıkarak geniş taht salonuna giri- ken bir kıpırdama oluyor, şehin- ı ver sistemi çeı·çevesine dahil i edecekmiş. inkılap ve kiiltür hay~tında büyük G" "11" I ı • 

Dineden gelecek olan aliihazreti, ke Nazlı okhığu halde en onde ıler Stampa gazetesi, daha ile- ı yatrosunda, Yugoslavyanın istik - k'."'el'."' ve konf~r~slar ile müş .- 'ı kında alınacak tedbırlere ait çok 
yoruz. Davetliler iki bini bulmuş, şııh hazretleri refakatlcrın_de Meli- ı olacaklarını• bildiriyor. Londra, 24 (A.A.> - Belgrad ti- Duçe Ma•ollni he, zaten müza- verimler beklenen Halkevleri hak onu u er m ese, es 1 
im t · · l'"'"tı · 1 B d ı l"l t ıı· h · ı t hl'k kili h il t ık b Paris, 24 (A.A.) - Matın gazc-para orıçeyı, ve"'"' , prenses lıyor ar. un an sonra Dük dö ri giderek, Yugoslavyanın a ve amam gını arıc e ı e- erı a e mege aş mış ve •- esaslı ırşad ve işaretlerde bu . 
Fııvzlyeyi bekllyorlardı. Ortada Spoletenin kolunda imparatoriçe .Macaristandan Romanyaya i ye karşı müdafaa için tertip edilen naenaleyh bu kere de Amerika Re- Junm~lar ve direktifler vermiş _ tesi Daily Mail gazetesine Henda-

ş ı 1 t t 1 lı 10 b . · t' k t- isi tarafından vadolunan konfe yeden verilen aşağıdaki malCımatı 
muhtelif devletlerden gönderilen geçti. imdi genç ev i er yaklaşı- kadaı· Tunayı çevreliyen dev- op an ya ın genç ış ıra e - !erdir. 

• 1 k l' · ti · r ak vermektedir: 
çok güzel nadide hediyeler duru- yor. Mısırın asil kızı F'evziye be- + !etlerle bir temııs ve iş bera- miştir. rans ara ema 1 mınne e ış ır c Milli Şefin her vesile ile Hal-
:yor, bu hediyelerin en büyük kıy- Y'.'2 ~lbis'.'sin.in içinde baştanbaşa 1 i berli~i bölgesi• teşkil edebi.- ı Yugoslavyanın silahla hudutla- hazır olduğunu beyan ediyor ve kevleri çalışmaları ve meseleleri Çok iyi bir membadan alır an 
meti temsil ettikleri servetlerden bır guz .. e.llik, ıncelik ve ze:afet s __ em • leceğıni yazıyor. tt rının müdaf~ası, htir Yugoslav fakat şunu da ilave etmcği ıınııt - ile bu ilgtleri bütün Halkevlerine malfımata göre, Mareşal Petain, 

ah k İr d 1 · l''- bol. \d B k d • g ı·g·ın· ı· bır· 1"111 s H t muyor: •Bütün bu müzakereler ve Kont Jordanadan aşağıdakı teım -
d a ço an ev etmın a ,,,,az - u t. unun ar asıncıan ıger, ••••• • •• •••• •• u • • • • • • •• •• enç ı n ı,, , ırp ve ırva - bir kat daha şevk ve şeref ver . 

1 d 1 1 h . d konferanslar da netice vermezler.• ret şehlnşahm idaresinde bütün prensesler, prensle: ve yemeğe ar arasın a an aşma e ın e söz mektedir. . M J ·· 1° b. k h · ·dd ti ı Ve tabiatile iş yine emri vakilere 
natı almı::tır· s. ı l .rç0:) ı 

1 - Zafer geçidi :M.a~llttc 15 dünyada kazandığı hürmet ve iti- davetli <>lanlar. geçtiler. ~uvare ba~ acar ar Ve ~oy ıyen ırço atıp şı e e a - kalır. Milli Şef iki saat sürrn bu ça-
ban g&termesindedir [aponyadan lamıştı. Ilık bır ge<'e ıçınde havaı kışlanmış•;r. , B . tih 

1 
ıl d f lışmadan sonra parti geonel sekre- mayısta yapılac&ktır. '. ~-

Finlandiyay~ ka.dar her yerden fişekler Tahranın sevmemi demet YugosJavJa Tribünün üzerinde .Topnıkları- kat :,:ki ;a~a!e ~~::i ö:; 1 terliğinin yurt içinde gezdirdiği 
hediyeler var. Bizim hediyemiz al- demet semaya serpiyordu. Asgari f mızdan bir karış yer vermeyiz• d be .. 1• ed"l ld t 1 ressamların eserler11e tertip etti -

tmd ı1 kl 1 t b . k' · · h b l d • b k' ibaresi y,azılı büyük bir levha bu- en rı 1 an 1 en •yı ırını nu - ğ' · .. . . 

2 - Bütün İtalyan ve 'Alman 
gönülliileri mayıs sonunda is-f/an
yayı terkedeceklerdir. ' ', • ıı .:-an yap mış, zev e, pır an a- ın ışının azır u un ugu u ır ~---- __ ~ . ku .. 

1
.. 

8
.
11 

ı restm sergtsını gezmış ve eser-
i -..l nu• soy uyor ve ne ı er .. 

larla işlenmiş 13 parçadan mürek- bar ve güzide suvare mükellef bir Macar • Yugoslav Ha- unuyornu. !er uzerinde alaka ile durmuştur. 3 - Franko Frans• il~ do;tluk 
ellinci scnci devriyesi münasebe-

lı:ep bir tuvalet takımıdır. Herke- büfenin etrafında gece y.ansından İnönünün Halkevini teşriflerini • • N tile kendisine hediy~ götürüleceği 
ain takdirle seyrettiği bu tuvalet biraz sonray:ı kddac cievam etti. rıcıye az 1r1ar1n1 n Gaf enkonun ilan edilen Dantzig hakkında duyan mektepliler ve halk bina 

münasebetlerinin idamesine bü -
yük bir ehemmiyet atfetmekte ve 

Çemberlaynin izahah 
.. Sovyetler ve Türkiye ile yapılan müzake
reler hakkında geçenki beyanahma iJave 

edecek birşey yoktur ,, 
Londra, 24 [Radyo] - Çemberlayn Avam kamarasında bugüıı 

muhtelif suallere cevap vermiş ve bu arada Sovyetler ve Türkiye 
ile cereyan eden müzakereler hakkında vaki bir istizaha: oSovyet
ler ve Türkiye ile yapılan müzakereler hakkında geçenki beyana
tuna J.lAveten fazla bir şey söyliy ecek vaziyette değilim. demiştir. 

Başvekil Hitlerin nutkunu dinlemeden evvel bu kabil suallere 
oevap veremiyeeeğinı söylemiştir. 

Başvekil, İtalya - İngiltere itil atının fes'lıedillp edilmiyeceğine 
§imdilik böyle bir tasavvurda bulunulmadığı cevabını vermiştir. 

lskenderun ,Sancağının Türkiyeye 
iade edileceği anlaşılıyor 

Paris 24 [Radyo] - Bugün Fransız kabinesi bir içtima aktetmiş 
ve bu içtimada İskenderun sancağının Türkiyeye verilerek Türki -
yenin tatmin edilmesi şekilleri üzerinde görüşülmüştür. 

Yugoslav Naibi yakında ltalya 
Kralını ziyarete gidecek 

Belgl'ad 24 [Radyo] - Markoviç Vencdikten avcletıe gerek gördüğü 
hüsnü kabulden, gerek yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu --------n··., i i Prens Pa ul'un May151n 9 unda R<>maya gi-

B l• d •• " bir tek kelime söyledi. Onun yeri- önünde toplanarak avdetlerini bek 
er ın en sonra goru- temaslan iemış· ıer ve avnlışlannda hararet 

taarruz halinde kendini mihver 
devletlerine b~ğlı kaycietmemekte 
dir. 

ne Çekoslovakyaya umumi vali · 
şecekJeri bildiri) i y 0 ~ tayin edilen Von Neuratb nutuk, ve heyecanla alkışlamışlardır. 

Londra, 24 (A.A.) - Gafenko, söyliyerek Bitlerin en büyük Al • 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Vene
dik t~bliğinin Macar - Yugoslav 
'111~-ınnsmdan, Yugoslav hariciye 
nazın B. Markoviçin ve Macar ha
rlı:iye nazırı B. Csaky'nin 25 ve 28 
nisan tarihlerinde Ber !ine icra e
decekleri ziyaretlerden sonra bu 
yolda ahlacak kat'i adımdan bah
setmesine bUyük bir ma"la ve e -
tıemmiyet atfedilmektedir. 

Yugoslav ve Macar hariciye n• 
zırlarm:n Berlinden avdetlerin' 
müteakip yekdiğeriiıe mülaki oJ. 
maları muhtemeldir. 

refakatinde Romanya elçisi Tilea man kahramanı olduğunu malômu ~-!!I-"'!!!"""!~-""".,.."'!'!"'!!!"!!'!!'!!'!!'!!!!!!'!"""'"!'!'!!!!!!!!'!!!!!'!!""!!,,.._,.,_._. 

olduğu halde saat 11 de Hariciye ilim kabilinden söyledi. Fakat ne z ' ll 
Nezaretine gitmiş ve Lord Hali - Dantzigten bir kelime, ne de müs- r A /Y .h 
faks ile görüşmüştür. temlekeler hakkında bir cümle i- ~ ,,re, W V 

Lord Halifaks, mumaileyhi ye- Jbe etti. Bilikh Almanyanın her -'?' 
• • • il 

SOKAKLAR VE MEZARLIKLAR 
meğe alıkoymuştur. ıı:aman sulh taraftarı olduğunu ve ı 

Gafenko, saat 16 da Çemllıerlayn umumi emniyeti temin için her 
ile gö~müştür. fedakarlığa hazır bulunduğunu BiT gazetede, fU sahrlan oku-ı ve aaire mezarlıklarmı gezerken, 

--o- ilave etti. yorum: - kelime, pek yerinde mi bilmiyo-

Hollanda f elçikayı yendi Bütün bUDlar pek iyi alıimetler .Belediye, istanbulda, etrafı du rumı - imrenirdim. Mezar'ığa im-
Amsterdam, 24 (A.A.) - 50.000 ı dir. Beşeriyetin zorbalığa karşı varla çevrili olmıyan bütün me- renmek, tuhaftır amma, yine pek 

mütecaviz bir seyirci kütlesi ö - toplanmasının hakkı ve, medeni • zarlıklann duvarla çevrilmesini de tuhaf değildir. Bizim mezarlık· 
nünde yapılan Belçika - Holanda yeti kurtarmağa matuf en keskin kararl~tınnı§tır. !arımız da, öyle, •Çiillü.k» •gü.lü.s
futbol maçı, Holandalıların 3/2 bir çare olduğunu herkes itiraf e- .Ayrıca, dutıarlan yıkılmı§ o- tanlık> olrun. Plyer Loti nıhlu de
galibiyetile neticelenmiştir. j der. Bu ameliye bngiln kendi ken- lan mezarlıklann da tamirine baş- "'im. Meznrlıklarımı>ın mist>ik 

lanmt§tır. yalnızlığı. zavallılığı, bilhassa ba-

RESİMLERLE GÜNÜN HADiSELERi 

·Bundan başka, l;ütiln meza.T' kımnzlığt, be.ti rommıtikleştirmi· 
lıklann iç yollan da açılmakta ve !101'· 

Mezarlıklann duvarla çevril • 
içerileri tamir olunmaktadıt'. 

- .. 

Hukuk ııe lktı•at lakiilteleri talebe•intlen bir fPTIP Pazar pna Baraaya 6ir 
Hyahat yapmı,tır. T alaildtını ikinci aayfamıula 6alııcakaınııı. Reaimlerimiıı 

.. :..on e Atatürk ahiJeai önünde ~termelıt.dir 

cSusuz mezarlıklara ela k4mt
len su verilmekte ve çef?Mler ya
pılmaktadır. 

melerine. arsıulusal olmuı bir nilk 
te ile takılıl'lar· .t cindekiler, dı • 
şan çıkmazlar; dışanaakiler de 
içeri girmek istemezler .• 

·Bu suretle, Mlen Bakırköy, Sırf, nü.kte olstın diye söylen-
Merkezefendi, Ferik-Oy, Zincirli- diği muhakkak olan bu sözü, bı
kuyu. Merdivenlerarası, Emirgan, rakalım· Mezarlıklar, dııı'<lrlarla, 

Kısıklı, Heybeliada ve Bü.yiikada hatta S'Urlarla çevrilsin, fakat, bi-

l mezarlıkları tamir giirmüştü.r., raz ~ d~nyadakileri dii.§ünelim. 
Ölülerimize hürmet etmeliyiz, Beledıyenııı parası çoksa, mezar· 

meuırlıklara bakmalıyız. Bu, he- lıklardan evvel, şehrin yollanna 
pimizin, daima tekrar ve temenni baksın. Ara sokaklar değil, ana 
ettiği bir şeydir. caddeler bile. geçilmez. giirunmez 

Kesesine güvenen, borazarı::ıba- bir hale gelmiştir. Ci/umgir taraf· 
pi Belediye, isterse, bütün mezar- larında oturanların, hele yağı§ 
lıklan, park haline getir!in. Buna gü.nlerlnde, ılllah 11ardımcılan oı-
da seviniriz. run. 

Rum, Ermeni, Fraıısı.ı, ingiliz j Mahmut Yesari 
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ÇİRKİN ADAM 

Otelm kapısında karşılaştık 1 niye durdu. Derin bir iki nefes al-
Ben otobüsten inmiş, burnumu dı. Ve .. anlatmağa başladı: 
kerpetenliyen soğuğun elinden, - Seninle on beş yıl evvele dö-
parmakları sızlıyan ayaklarımı 

karın kıskacından, yüzümü rüzga
rın kamçısından kurtarmak için 
h •zlı hızlı yürümüştüm. O yakası
nı kaldırmış, ellerini kalın palto -
sunun cebine sokmuş, omuzları 
kısık henüz dışarı çıkmak ilzerey
dL Paltosunun kalkık yakasından 
başı içeriye kaplumbağa gibi çe
kilmiş olmasına rağmen yüzünü 
açıkta kalmış gözlerile kaşların -
dan ve morarmış iri burnundan 
derhal tanıdım. O da gözlerini kır
pıştırarak bana bakti. 

Fakat gözlerini üzerimde hiç 
istasyon yaptırmadan hemen çe -
vırdi, elile şapkasını gözlerinin üs
tüne doğru biraz daha bastırdı; yü
rüdü. 

SeslenJim: 
- Süha!_ 

Durdu. Arkası dönüktü. Bir an 
tereddüt etti. Sonra başını çevirdL 
Yalnız gözlerini görüyordum. Do -
nuk, insana ürperme veren içinde 
küçük piller yanan cam gibi iki 
göz. 

- Süha beni tanımadın mı? .. 
Kımıldanmadı. Ben iki adım o

na doğru ilerledim. 

Bakışı kadar soğuk, gırtlağını 

yırtarcasına çıkan nezleli, bir ses
le bir kelime söyledi. 
-Tanıdım! 

- Ne işin var burada? .. 

- Ya senin ne işin var? 

- !randan geliyorum. Yarın 
Trabzona gideceğim. Kar fazla ol
duğu için .. 

Sözümü kesti: 

- Ben de memleket hastanesi 
göz mütehassıslığına tayin oldum. 
İki aydır buradayım!.. 

- İki aydır burada mısın? 
Peki İstanbuldaki işin, muaye

nehanen! .. 
Üstüste birkaç defa öksürdü. Bu 

cevap vermemek için gırtlağa ha
vale olunmuş bir anlatma idi. 

- Akşama görüşürüz, dedi. Ben 
de bu oteldeyim. 

Allaha ısmarladık, dedi. Omuz -
!arını b:raz daha kısarak yürüdü. 
Soguğa rağmen arkasından hay

retle birkaç dakika baktım. Göz -
den çabuk kaybolmasayclJ, belki 
biraz daha fazla zavallı burnumun 
sızlamasına ta!ıammül fedebilir -
dim. 

• •• 
Gt-ce otelde benim odamdayız. 

O anlatıyor: 

Erzur umday ım. Kararım da, bir 
daha İstanbula avdet etmemek!.. 

nelim. Mektebi hatırlarsın değil 

mi?_ Ben mektebin en sessiz, en 
uslu ve en çalışkan talebesiydim. 

Hepinizden bucak bucak kaçar -
dım. Çünkü hepiniz insafsızca be

nimle alay ederdiniz. Çok çirkin -
dim. Allahın insan adiyle yarattı

ğı mahlukların en çirkini muhak
kak bendim. İtiraf ederim kelime

nin tam manasiyle çok çirkin, bel
ki de korkunç bir insandım. Bana 

ckarga• derdiniz. Her tekrarlayı
şını:oda bu kelime bir hançer olur, 

kalbimde kapanmaz yaralar açar
dı. Fakat herşey _gibi buna da alış

mıştım. Bu benim alın yazımdı. 

Ne yapabilirdim? Yalnız, aranıza 

sokulmaz, mektebin en kuytu kö
şesinde ıztırabıınla başbaşa kalır -
dım. Her gören: 

- Aman ne çirkin çocuk! 
Diyordu. Büyüdüm: 

- Aman ne çirkin genç! 
Derneğe başladılar. Şimdi: 

- Aman ne çirk;n adam! 

Diyorlar. 

Beni kıskanırdınız. Sizden an· 
cak bu suretle intik&m alabiliyor
dum. Daima sınıfın birıncisl ol -

mak ... Başka ne yapabilirdim ki? 
Hepinizin sevgilileri vardı. Herkes 

içine çıkacak sevimli yüzleriniz 
vacdı. Halbuki benim ne yüzüme 
bakacak der~cede midesiz bir sev
gilim vardı, ne de insan içine ka· 
rışacak bir yüzüm. İnsanlardan u~ 

zak, kitaplarımla başba~a yatar • 
dım. Siz tatil günlerinin tatlı hul
yası içinde mektebe döndüğünüz 

sabah, beni ümitsizliğimin kiibusu 
içinde buludunuz. Birbirinize sev 
gililerinizi, randevularınızı, gez -

ın.elcrinizi e.'llatırke~ ben gözyaşı 
haline gelen ıztırabımı içime akı

tır, mektebin kuytu b'r köşesinde 
ağlar, ağlardım. Hiçbir arkadaşım 
•oktu. Yanıma ancak benimle a

lay etmek için gelirdiniz. 

N ekadar ıztırap çektim. Yarab
bimi Bütün bunlar kiıfi değilmiş 

gibi sonunda a~ık ta oldum. Sen 
sakin görünüyorsun ~mma için i

çin buna gülersin bdki... Benim 
gibi adamın iışık olması! .. 

Hem de nasıl sevdim, bilsen. 
Heyecanlanıyorsun. hayretle ba -
kıyorsun dinle. Senin bütün tah -
minlerinin aksi çirkinliğim sevgim 
de fena bir rol oynamadı.Riya, mer 
hamet ne olursa olsun o da beni 
sevdi. evlendik. 

Koltuğa çökmüştü, elleri ile 
gözlerini kapadı. 

İKDAM. ~5 - Nisan 1939 

Ruzvelt Avrupa Diktatörlerine li!!tiN&MAI 
SOn mesajını niçin gönderdi 1 Holivutta ~pora tehalük günden 

gune artıyor 
Cumhurreisile 

arasında Avrupa vaziyeti 
eden mahrem 

Amerika 

bir 

Hariciye 
hakkında 

muhavere 

Nazırı 

cereyan Bütün meşhur yıldızlar 
kitlerini spor eğlenceleri 

va
ile 

Vaşington, 14 Nisan. 
Beyaz evde Eva Curie'nin şe

refine verilen bir akşam yemeğin
de, Ruzvelt ve bazı y2kın dostları 
vardı. Ruzvelt bu e~nada dost dev 
Jetlerden birinin diplomatına bir 
müddettenberl kaftıEında i.şliyen 

bir fikri tevdi etti: 
- Kendilerine sualler sormak 

ve bu suretle artık kat'i vaziyet 
almıya mec'bur etmek ıstiyorum. 

Ruzvelt'L'l bi.iylPce sual sormak 
istedikleri Hitlerkı Musolini idi. 

14 Nisan cuma günii öğleden 

sonra Ruzvelt hariciye nazırı Cot'
del Hulle'u Bey az eve çağırdı. Bu 
akıllı ve şayanı hürmet adamla 
başbaşa kalınca A V!"upadan gelen 
son haberleri tetkike 1:-aşladı. 

- Zannederim ki, dedi, artık 

bekliyecek vaktimiz yoktur. Bul
litt tarafından gönderilen son 
haberier rok manid~rdır. İtalyan
lar: cParise!. diye, bağırıyorlar. 

Hitlere gelince o, susuyor. Fakat 
susuşu nutukl:ı.rınd~n daha kor -
kunçtur. Ne ederlerse desinler İs
panya kıyılarında d0laşon Alman 
filosu bana pek emniyetbahş gö· 
rünmüyor. Diğer ta7aftan Polon -
yada Hollandada. Yugoslavynda, 
her tarafta askeri sevkiyat ve 
hareket haber verilıyor. 

Amerika hariciye nazırı: 
- Evet dedi. Çer.ıherlayn infi

rat politikasını terkettiğine göre, 
srb~pler; ol'Ilak lazım gelir. Fran
sızlara gelince onbrın da bir ya
rım seferberlik rejimini gönül 
ferahlığı ile kabul etmedikleri mu 
hak kaktır. 

Ruzvelt: 

r ...... --.. --::::ı 
: .. ~ ....... ..:..~.~.~.~ .. :... 1 

Bu Amerikalı, Avrupanın mahvolmasını istemiyor 

geçiriyorlar 
BOOS AND 

Spor meraklısı iki meşhur artist: WALLACE BF.BRY ve ROBERT 
TAYLOR birlikte çevirdik !eri filmlerinden birinde .. 

Holivutta spora merak günden her spordan biraz bilmeleri ldeta 
güne artmaktadır. Balolar, dans, zaruridir. Çünkü sırası geldiği za
kağıd oyunları yıldızi.arı artik o man filimlerlnde yüzme, atlama, 
kadar eğlendirememektedlr. Va- başka her türlü sporu mehanıtle 
kitlerini sporla geçirmeyi tercih yapmaları !Azım gelir. Bunun içl.n· 
ediyorlar. Bilhassa genç yıldızlar dir kl Hollvut'ta bütün artistlerin 
arasında bu spor merakı bir iptilA evlerinde büyük jimnastik salon. 
halindedir. Sporlar arasında en !arı ve bu salonlarda her nevi spo
çok sevilenler Ping-Pong, golf, yüz ru öğrenmek içl.n birçok mük.ezn. 
me, tenistlr. mel spor levazımı bulunur. 

Clark Gable avı tercih ed&. Ata 
binmeyi de pek sever. Karısı genç 
yıldız Carol Lombardın da atışa 

merakı vardır. Robert Taylor ile 
Barbara Stanwyck ise at yetiştir
meye meraklıdırlar. 

Polo amatörler arasında 

oyuncu ~ meraklı seyirci olarak 

•Küçük 
•Sinema 

•Haberleri 
başta Spencer Tracy, Robert Mont- . , . 
gomery ve producteur Darryl Sa- * Jullen Duvıvle n1n yeni fil. 

yordu. Fakat ayni zamanda kay -ıyordu. nuek, Wletr Wanger, Raymond mi cMeş'um araba. filminin mu· 
b dil k b . d kik im d ğ G iff'th li haverelerinl Alexandre Arnoıa e ece 'r a 8 o a ı ını Cordele Hull, gözleri sabit, a- r ı ge r. 
da i.lave ediyordu. . . . \ ğır ve mahzun, dü~iindü: James Stewart kış s~orl9;1"ını pek yapacaktır. . 

- Sanıyorum ki tıpln gecen ey· d . h f di 1 ' d "l t a dağ spo u yapar bakılırsa Francho Ton'dan yeni 
Gozler ay'll mavı ve zıyalı ıfa-ı _ Hitlerle Musolıniyi bloke et- sever ve sık sık Holivut a yakın * Kuvvetle dolaşan rıvayeUere 

lıilün son haftasındl bulunduğu • eyı mu a aza e yor nrdı. Fakat mek lazım, onları oldukları yerde a,. ara ırm mr, r • 

muz vaziye'in aynini yaşıyoruz. 

Öyle değil mi? Bu sabahki nut · 
kumda vaziyet alm~k ıcap ettiği· 

ni anlatmıya çalıştım. Anlaşıldı · 

çene, sert bir ifade içinde, ge- durdurmak lıizım ve herkes gibi Joan Crawiord ile sabık kocası ayrılan Joa~ , Crawford yazıcı 
rilmişti ve kavvetli bir ağız keli _

1 

kendilerini müzakereye mecbur Franchot Toııe Badminton merak- Charles ~tın le evlenmek Uze-
l · k · 1 d ·· b · ık !ısıdır \ar redir. İklsı her yerde birlikte gö-me erı çe ıç e over gı ı ç arı · etmek !azım!. · .. d 

1 Maureen O'Sullivan \'e kocası sah runmekte lr er. 
ne vazu John Villiers'in okçuluğa * Meşhur Sahne vazıı Robert 

ğını zannediyorum.. B'u'f'u'n V'la~ ti d hevesleri vardır. George Raft, Ca.- Florey Amerika'dan Fransa'ya gel· 
- Şüphe yok soyın reisim. Sa- KÜÇÜK HABERLER 1 ye er e rol Lombard, Martha Ray boksta miştir. Aslen Fransız olan fakat 

nıyorum ki bu nutuh efkarı umu f, v b" "f • t amatördürler ve boks maçı seyrl'l; şöhretini Amerika'da yapan sanat. 
miyeyi meşgul et:n:Ş ve düsiin ·ı *Beylerbeyindeki Abdullah a- uooa uyu me ıs as- meye bayılırlar. kil.r Paris'te tatilini geçirdikten 
dürmüştür. Filvaki heyeti umu - ğa çayırının bir spor sahası haline 

1 
Bing Crosby, Pat O'Brren, al sonra tekrar HollJvut'a &vdet ed'" 

miyest iyi karşılandı Ancak sizin getirilmesine karar verilmiştir. Fş yonu acı ıyor Jolson, Producteur Hal Roaeh, ya· cektir. 
daima açık bir lisan kullanmanı- k.at maliye bunun için bölgeden 1 * cAmerikııWar Parlste• :m,. 

1 b b '"k. 3 ooo ı· b' t 1 t · ı· Ank (H ') T aky U zıcı Robert Riskin de at yetlştir-za alışılmıştır. BP. iri u saı au ı . ıra ır para a ep e mış ır. ara ususı - r a • d J Be tt P·-'-'ln 
• meye meraklıdırlar. mln e oan nne ...... ea 

sözlerimiz bir parça müphemdi. Alakadarlar arsayı bu parayı ver- mumi Müfettişliği tarafından tesis . . yük' ek te u ri tarafından dildi,. 
d b .. I l t ğ ı Holivut'ta Bovvlır,ıı denen bl- s rz e 

me en ° geye ma e me e ça ış- edilen Boğa Büyütme İstasyonu üç zi:ın ~lik çomak oyunu şeklindeki miş çok zarif elbiseler giyec:e.kttr, - Evet evet biliyorum. Fakat 
daha mukad<jemedeyiz. Ben de bu 
diktatörlerle daha açık konuşul -

maktadıda~. .. yıldanberı çok verimli neticeler oyunun da meraklıları çoktur M&- Annabella 1·ıa Tyronı 
Köşeye, odanın, yirmi beş mum

luk elektrik lllmbasının elini uza
tamadığı loş bir kö~esine otu -
rup ta sigarasını yakarken: 

- Karım iki ay evvel benden ması Hlzım geldiğire kaniim. 

* Emınonunde yıkılmasına ka· ı . .. . .. .. .. · 
il M L..: t .,., h verdigınden bu teşebbusun butün se!A Harold Lloyd ve Marttıa Raye 

rar ver en eru:ııe .l.""41Z1Ul ecza a- il"' . . . Power evlendi . . . . • . , . v ayetlere teşmılı suretıyle ıslah bu sporu terclb edenler arasındar 
nesmın ı>tım!ak muamelesı bıtmış . . . . . . 

- Seni çok değişmiş buluyorum! 
Dedim. 

çirkin bir adamla kPçtı... Cordel fü.ıll: 
t . y k . . kı d ba 1 k 1 ışlerının nihai netıceye doğru gö- dırlar. Hatta bir @aınpıyon takımı Holivut, 24 (A. A.) - Sinema 

artisti · Tyrone Power ile Fraı\118 
cyıldız> ıAnnabella dQn evıeıımı,. 
!erdir. J 

- Biraz daha çirkinleştim. 
- Maddi değişiklikleri kasdet -

mek istemiyorum. 
-Anladım! 

Omuzla~ı sarsılıyordu. Hıçkı -
rıkları arasında: 

- Şi\?'dİ anladın mı diye inle
di... 

Sonra kalktı, parmakları ile göz 
Başını önüne eğdi. Kırık 

sesle, ağır ~ğır konuşmasına 
vam etti: 

bir yaşlarını sildi, ~apkasını yine göz

de • !erinin üzerine eğdi, çıktı gitti, ar-

kasından bakakaldım. 
- Çocukluğumdaııberi ben ne

den şikayet ederim. ııe için ıztırap ============== 

- Sayın reisim, harekete geç • 
mek lazım diye, ilave etti. Çem
berlayn ve Daladiye ~öyliyecekle -
rini söylediler. 

ır. ı ma ışı ya n a ş ıyaca - .... 
tır. ı•turuleceğl Ziraat Vekaletinden vi- bile yapmışlardır. 

* İ h . 1 İd . . 1 yetlere tamimen bildirilmiştir. Nihayet şunu da ilave etmek ll-n ısar ar aresı sıgara arı• . , . 
k t .... 1 . . . ı Vekaletin vilıiyetlere yaptığı bu zımdır ki Holıvut tak! artıstlerin 

mızın ve yapra utun erımızın . . 
propagandası için İngilızce, Fr.an- tamınıde ilk hamlede 40.000 köy -------------------------, 

Burada ise bu sabah ki nutku- sızca ve Almanca broşürler hazır- boğasına ihtiyaç bulunması ve bo- Art: l s t: re s I mı e r 1 
nuza rağmen efkar hcyecandadır. lamaktadır. Bu broşürler yabancı ğa yetiştirilmesinin iyi organize . 
Amerika tecridci k~mpanyalarln memleketlere gönderilecektir. edilmiş kuvvetli kaynaklara da -
şaşırtılıyor. Hem harpten korku • * İııhi•arlar umum müdürü yanarak tanzim edilmesi icap et • 
yor, hem sulhten korkuyor.. Adnan Halet Taşpınar, dün akşam mekte olduğuna işaret edilerek 

çekerim biUrsin!... Muglada bereketli 
Biliyorum, fakat bunun bahsı- yağmurlar 

mıza l<arışacak bir tarafı olacağını 

Konuşurken Cordelle Hull Ankaraya gitmiştir. Umum mü -ı boğa yetiştirme işini Devletin ba-
• Ruzeltin gözlerine bakıyordu. Bu dür idarenin 1939 bütçe projesini şarmasına ve bu suretle meınle _ 
gözler bir ideıılistin gözleri gi- de beraber götürmüştur. Vekalet ket istihsalatının arttırılmasında 

ı Muğla, 24 (A.A.) - Dün sabah sanmam ... 
- Söleyiver onu bana! Bir da- ilçemiz çevresine yağmur yağma

ğa başladı. Kuraklıktan tarlaları 
ha işitmek i.<ter[m. Beıı neden muz 

kuruyan çütçilerimizin yüzü gül -
tarihim!.. kı k k 

müş ve ilçemiz smen uraklı -
- Çirkinlikten... Ötedenberi 

tan kurtulmuştur. 
dünyanın e'l çirkin adRmı oldu · 

-0-
ğunu iddia eder ve tu iddia ile ü-
zülür durursun ... 

- Haksız :nıyım-? 

Bu sefer ben hiç de lüzum ol
madığı halde futüste öksürdüm. 

Bir kadın otomobilde öldU 
Zahire tüccarı Hakkı Kadirin 

karısı 38 yaşlarında buJunan Emi-

ne muayene için Giilhane hastaha

nesine gitmek üzere otomobile bin 
miş ve otomobil içinde kalp sek
tesinf.en ölmü~tür. 

---00-

Bir aile efradı zeh' rbndi 

- Dinle, dedi.. itiraf bir ihti
yaç • Dertleşmek bir gıda kadar 
lüzumlu insana ... Merak ediyor -
sun! Avrupadan geldikten sonra 
bekleme odasında sürlilerle ziya
retçi bekliyen, gözde. çek kazanan 
bir doktorken İstanbuldaki işimi, 
kazancımı te;·k~derek buraya geli- Binbirdırekte Işık rnkağında 7 
ıimi hayretle karı~ık bir merakla numarada oturan boy-acı Kadri ile 
bana soruyorsun! Bunu gözlerin _ yedi yaşındaki oğlu Hasan, 3 ya
den okuyorum. Bu akşam ilk de- şındaki kızı, Kadrinin annesinin 
fa kendimden bahsedeceğim. Hal- yolladığı yağlı ekmekleri yedik -
buki buraya herkesten ve kendim ten sonra zehirlenmP alilimi gös
den kaçmak için gelmiştim. !ermişler ve tedavi edilmek üzere 

Dinlenmek ister gibi bir kaç sa-1 hastahaneye kaldırılmışlardır. 

bi mavi idi. bütçe üzerinde tetkikler yapacak- acil tedbirler almak mecburiyet! 
Ruzvelt: tır. hasıl olduğu bildirilmiştır. 
- Dear Boy, azizım dedi. Bi-

liyorsunuz ki uzun zamandan-beri 
bizim bu işe müdahale etmenin va 
zifemiz icabı olduğt:na kaniim -
dir. Fakat son eylülda yaptığım 

hatayı, m;ıere yazmak hatası -
hı tekrar etmek istemiyorum. 
Evvelıi onu mütecaviz olarak işa

ret etmek fıt-rindevim. 

Fak u iciodc olan Avru-
pa jestimin mil.nasın ıanlamadı ve 
ertesi gün Münib rıeydana çıktı. 

- İngilizler olan bitenden 'bizi 
haberdar etmediklrri için yanlı~ 

.. * Ticaret Ve.kili Cezmi~in bu- Vekalet bu hususta hazırladığı 
gunlerde şehrımıze gelmesı bek - b g·a b .. ··ı · tasy t 1. · o uyu me ıs on a ıma tna-
lenmektedir. Vekil Ticaret Veka-ı . . . • 
• 1. b •1 .. 

1 
.. mesını de vılayetlere göndermış· .. e ıne ag anan muessese er uze· . .. .. 

· d l tk'kl kt ve talınıatname hükumleri daire _ 
rın e e ı er yapa.;,ıı ır. 

1 
• * İstanbul Türkofis müdürlü-J 5~?de vilayetlerin hususiyetlerine 

ğüne tayin edilen İzmir Türkofis gore bu yıldan itibaren boğa 
müdürü Avni bııglinlcrde şehrimi- büyütme istasyonları açılması için 
ze gelerek yeni vazifesine başlıya- liızım gelen tedbirlerin alınmasını 
caktır. istemiştir. * Sahipsiz köpeklrrin toplan-
masına Hayvanları Hımaye Cemiye Yeni neşriyat 
ti tarafından devam olunmakta - · 
dır. Cemiyet, hayvanları topladığı 

bir adım atmamıza sebPbiyet ver- kamyon·~ üzerine cKnY'bolan kö-
Atatürk için 

diler. pekleri hayvanları koruma cemi- Değerli edip İsmail Habibin 
- Fakat bu sefer aldanmıya - yetinden arayınız• levhasını koy- Atatürk'e ait hatıralarını ihtiva 

cağım. BuWtt ve Ke•ınedy saye - muştur. eden bu eserde Ulu Türkün bil • 
sinde vaziyetten günü gününe ha- * Şirketi Hayriyenin 52 numa· mediğimiz, işitmediğimiz intıba • 
berdar•m. Bı:llitt Fransanın iste • ralı vapurunun evvelki gece Bo- larını, hayat safhalarını, fikirle -
diği tayyar~ler'.n talın alınması ğazdan Köprüye gelirken Bebek 

1 
rini okuyoruz. İsmail Habip Ata

hususunda müsaad~ etmekliğimiz önlerinde pervanesi kırılmıştır. Ci türk'e ait samimi duygularile onun 
için çok ısrar etti. Maddi ve mane- vardan geçen diğer bir şirket va- yanında geçirdiği anların hatıra -
vi noktainazardan F!-ansanın bir 

0

puru yolcuları alarak Köprüye ge sını canlı bir surete ve güzel bir 
kalkınma halinde oldn\'Unu söylü- tirml~tir. üslupla bize nakletmektedir. 

Bahar geldL. Genç Amerikalı yıldız CONSTANCE MOORE işte 
bu sevimli tebessüm! e baharı karşılıyor 



25 - Nisan 1939 

~PO~•I 
lstanbul -Edirne Bisiklet yarışına 
Balkanlılar da iştirak edecek mi? 

lstanbul - Edirne müsabakası için şimdi

den hazırlıklara başlanmış bulunuluyor 

İstanbul ve Anlcarada pazar gü
nü yapılan bisiklet yı rışları ile bu 
seneki birincilikler sona ermiştir. 

Önümüzdeki 19 Mayıs bayra -
rnında bisiklet federasyonu bütün · 
bölgelerin iştirak edebileceği bir 
İstanbul - Edirne müsabakası için · 
şimdiden hazırlıklara başlamış bu
lunuyor. Bu meyanda bu yarışın 
Balkanlar arasında bir rekor tesisi 
maksadile bu yarışa Balkanlı bi -
s;kJetçilerin de iştirakini rica et
miştir. Henüz iştirak edecek mil 
!etlerin federasyonlarından muva
fakat cevabı gelmemiş olmakla be 
raber bu yarışa Romen, ve Bulgar 
bisikletçilerin girecekleri ümit e
dilmektedir. 

Beşiktaş Ankaradaki Demir
s~or maçını kazahıyor mu? 

İstanbul birincisi olan Beşiktaş 
evvelki hafta Ankarada oynadı -
ğı milli küme deplasman maçla -
rından ikisini de kaybetmişti. Fa-

Hakemlere tebligat 
Beden terbiyesi İstanbul 

Futbol Ajanlığından: 
Bölgemizde mukayyet lisan

siyö hakemlerin muvazzah 
adresleri mevcut bulunma -
dığından aşağıdaki tebliğin 

neşri zaruri görülmüştür. 
1 - Uhdelerine maç idare

si tevdi olunan hakem ve yan 
hakemlerinin hiç mazeret gös
termeksizin vazifelerine gel
medikleri görülmüştür. 

2 - Bu gibiler hakkında it
tihaz olunacak kararların a -
janlığımıza iş'ar olunması 

futbol federasyonumuzdan ri
ca edilmiş olmakla beraber 
mesru mazeretlerine binaen 
maçlara gelemiyecek olanla -
rın perşembe akşamına kadar 
behemehal Bölge Merkez Bü
rosuna malumat vermeleri ri
ca olunur. 

kat öğrendiğimize göre Beşikta - !arı maçlarda ve Şişlinin ezeli ra·=di .Jilll ıııııımuuumııııomn•mıııııııııııuuıııınııııııııııııllllYUUlllJllllllllOmınıunıuunııınıuııuııunııımuııoııımııımuunnıuııııııınıumıınmlllDUlDlllllODllnl!ıt. 
şın ilk karşılaştığı Demirspor ta - kibi Peranın Ankarada yaptığı if!!I' .""B 
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hasebile kendi takımında oynaya- vetli Ankara takımları karşısında ~ ! 
mıyan Orhan talebe bulunduğu · muvaffakiyet kazanması pek te 153 es 

~.,!;~~~i:~:rea~:e;':ı~~~;ı: ~~~~ g:1:~a~:~!:· e!~:~:~1rı;~ ~lm•lllUlilllUUlllUlllllDllllUllUUllUllllDBWWlllJlllUUlllllllWUlllUUillUIUlllllDlllllillllDllffllllUllllllllllfillllllllllllllllllllUJTilllHlr.llllllllllDlllllllHll:ft~, 
şiktaşa karşı Demirspor forması decektlr. M f 6000 K 
altında oynamış, Beşiktaş ta buna Şild maçlarınm dömifinali esa e: m. 
itiraz etmişti. 

işte Beşiktaşın bu itirazı tetkik 1 Mayısta oynanıyor Hası laf: 16 Milyon! 
edilirken hakikaten Orhanın mek Onuncu senesi oynanmakta olan 
teple alakasını kesmeden Ankara- Halk Partisinin şild maçlarının 

ya gittiği ve Ankara bölgesince domifinalini Fenerbahçe ve Süley
tescil muamelesi ikmal olunarak maniye takımları resmi tatil gli r 'i 

Pazar günkü yarışlar da İstanbul bisikletçileri 

Demirspordan Beşiktaşa karşı oy- j olan önümüzdeki 1 Mayıs pazartesi 
n~mış ;ılduğu neticesine varıldı - günü oynay~aktır. Bu maçın Fe
ğını duyduk. Eğer bu havadis doğ- nerbahçe lehine farklı olarak bit
nı çıkacak olursa Genel Direktör- mesi normaldir. 

ıüğün evvelce verdiği bir emir Yeni bir lstanbul-Ankara 
mucibince bu hareketi yapan ta -
kım hÜKmen mağ!üp sayılacak ve teması mı ? 
ayrıca da kanuni takibat yapıla - Dün öğrendiğimize nazaran An-
caktır. Bakalım Beşiktaşın hassa- kara futbolünün günden güne Uer
sıyetle takip ettiği bu itirazın sonu !emesi İstanbul takımlarının dik
neye varacak! kat nazarlarından kaçmamakta 

Şişli bu hafta Ankaraya 
gidiyor 

Şehrimizin en kuvveti! futbol 
k' drolarından birine malik bulu
nan Şişli futbolcüleri bu hafta 
Ankaraya giderek orada Gençler
birliği ve Ankaragücü ile iki fut -
bol maçı yapacaktır. Ankara ta -
kımlarının son haftalarda yaptık· 

bulunduğundan İstanbul futbol 
ajanlığı İstanbul futbolünün yeni 
bir denemesini yapmak üzere mil-
li küme maçları sonu olan 2 Tem- o 
muz tarihini takip eden hafta -
!arda biri İstanbulda diğeri An -
karada icra edilmek üzere yeni bir 
İstanbul - Ankara muhtelitleri ma 
çını organize etmek üzere lazım 
gelen teşebbüslere girişmiştir. 

" Atlı ok ,, Hmbolünü ta,ıyan araba ilerlerken 

A vrupadan Amerika
ya giden yolcuların 

v cevap vermege mec-
bur oldukları 36 sual 

Meşhur No:mandie'nin Nev • 
york limanına gırişini gösteren 
muazzam levhayı yukarıda seyre
deceksiniz. Diğer resimler, Avru
padan Amerikaya giden zengin
lerin Normandie adı vtrilen ve bu 
otelleri, evleri, sok~k!arı, çar~ıları, 
tiyatroları, t!nemabn, barları, lo
kanatları olan sahih şebihrde nasıl 
yolculuk ettiklerini ve denizle gök 
ara,;ında na.-ıl vakit geçirdiklerini 

' göstermekte:iir. Bu yolcular an • 
cak Amerika mühaceret idaresi ta
rafından sorulan 36 suaie cevap 

-verdi:kten sonradır ki Amerika top 
rağına ayak basabiliyorlar. 
Amerikalının llıilıhassa anlamak 

istediği gelen yulcunun evvelce 
hapse girip girmediği veyahut her 
hangi bir cemiyeti bayriye tara
fından yardıma muhtaç addedilip 
edilmediği keyfiye\i olmakta • 
dır. Soldaki resim. Transatlantiğin 
lo'cantasındo bir milyonerin bir 
beyanla konuşuşunu, daha aşağı

da, ihtiyar bir yolcunun güverte
de gezişini, sağdaki resim gemide 
verilen baloda danseden ve eğle
nen çiftleri ve nihayet, sağda, aşa
ğıda, sabah!ny!n gemide jimnastik 
yapan gençleri görüyorsunuz. 

Bunların manzlraları ve eğle
niş tarzları herhalde muhtacı mu· 
avenet vaziyette olmadıklarına şüp 
be bırakmamaktadır. 

Vapurun Nevvorka yanaşma

sile ve suallerle cevapların bitip 
yolcuların çı kmasi!e mesele halle
dilmez .. 5.000 çuval posta paketi, 
yolcuları takip eder ve vapur 6.000 
ton su ve 1 l.000 to" mazot aldık
tan sonra tekrar yola düzülür, ha
reket eder. 

Normandi her referinde 16 mil 
yonluk bir hasılat yapar. Yolcula
rın ve mürettebatın yemeği vasati 
olarak bir ır.ilyondur ve mürette
batın aylıkları, bir mllyon üç yüz • 
bini bulur. Normandi iki gün Havr 
da kalır ve tekrar, Atl&ntiğin dai
mi yolcuları olan yıldızlarla, 'bur
juvalarla, miliacirle!'!P yüklü ola
rak hareket eder. 
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Delikanlı: "Ebedi ilahlara bin 
şükür! Garip kullarını nasıl da 

unutmuyor!,, dedi 

Edirnede Hakimiyet 
ve Çocuk bayramı 

YABAN CD MATBUAT 

Targell, bir müd<let sonra, e- çılgınlıklar arasında kendisi de eğ· 
peyce çimdık yedikten ve sıkıştı- Ieniyordu. 
rıldıktan sonra, yakasını müteca- Targeli, fazla izdiham sayesinde, 
vizlerin elinden kurtardı ise de, birkaç mütecavizin fena maksi

eskl yerine nereden gideceğini bil- d_ındcın, kendini, kurtaı:a~ildl. O, 1 
mediği için şaşırdı kaldı. Bütün bır hareketle, kalabalık ıçıned kay 
parasını da, Aspasyaya emanet et-ı bolunca, beline sarılmıya uzanan 
tiği için, endişesi büsbütün arttı. ellerin amansız savletl"".:inden 

Cumhuriyet meydanında büyük merasim 
yapıldı ve Atatürk anıtına çelenkler kondu 

italyan gazeteleri ve. Türkiyenin Bnti 
Totaliter pakta girmesi meselesi 

======= :..==~=-=----- -• 
lngiliz hükumetinin, genç ve kuvvetli Türkiye 

Targeli, arkadaşmı bulmadan., uzakla~yordı..; fakat s~yrıldıgı teh
müşkü!Attan kurtıılanuyacağını lıkelenn farkında bile olmadan, 
bildiği için, onu bulmıya karar ver kalabalığın ~kantısına uyarak 
dl Rastgele bir sokağa daldı' sürükleniyordu. 

- Nasıl olsa, arıya arıya bulu- _Taı:~eli, .üçayak. soka/:ında, dar 1 

Çanakkalenin bekçisi ve Cenubuşarki Avru
pasının mühim faktörü olan Türkiye ile 

rum. bır donemeçe geldıği zaman, kala-
Di ord balık öyle bir çalkandı, ki kız, bir alakadar olmakta hakkı vardır 

y u. vin - .. d ki e onun e · mermer merdivene 
Atmanın soltakları, bir yaban· yuvarlandı; fakat bir yeri incin

~ için;. Girit'in mcŞ!ıur Aryan Uı- nıedi; çünkü, arkası üstü düştüğti 1 
b:rent ı. kadar karışıktı. Ge~ç v~ yer pek yumuşaktı. Evet, düştüğu 1 
guzel bır kızın, bılhassa o dıkkatı yerde, birısı oturduğu için, Targc
çeken kıyafeti ıle, bu sokaklarda '!ı., kendisini, bu adamın kucağında 
ve bayram neşesiyle co,muş olan buldu. 
halk arasında dolaşması pek teh-' Bu, bir gençti. Orada, bayram 
likeli idi. Bu kız, kendini müdafaa l çılgınlıklarına dikkat etmeden, dü
edebilecek kad.r becerikli ve me- şüncelere dalmış oturuyordu. Üz~ 
tanetli değilse. muhakkak, bir küs rlıre :doğru birinin yuvarfündı.ğı
taıhın cür'et'tıe kurbı;n olurdu. m görüncen birdenbire, kendine 

Öyle bir gündü, kı herkes şarap gelmiş, kollarını açarak, dizlerinin 
ve zevkle kendinden gcçıni.§ti. En üzerine düşeni kucaklamıştı. 
çekingen ve uslu adam bile, bugütı, Genç, kendi kendine gelen kıs· 

hiç d~eden sağa, sola saldı- metin, aranıp ta bulunur blrşey 
rırken, cür'etkarlar, küstahlar ne olmadığını anlayınca, kollarını 

yapmazlardı 7 Havada, öpü§llle ses- gevşetmeden: 

/ 

Edim~de 23 Nlsaİı Milli Hakimiyet bayramı kutlulanıyor 

Edirne, (Hususi muhabirimiz - pılınıştır. Gf'Ce kız öğretmen oku
den) - Ebedi Şefimiz Atatürkün !unda bir müsamere verileli ve Hal 
Türk yavrularına r.rmağan ettiği kevinde ilk okul talebelerine 
şerefli ve sevinçli bir günün yıl - sinema gösterildi. 

dönümünü tesit ediyoruz. Türk j Çocuk haftası munasebetiyle 
milleti bugün milli idare ve hiiki- Çocuk Esirgeme kurumu tarafın

miyetini Ankarada açılan Büyük dan yarın saat 9 d3n 12 ye kadar 

Millet Mecl'si ile ilar. ederek Mil· Halkevinde gürbüz cocuk müsaba
ll istiltlalinı korumak ve kurtar - kası yapılacaktır. İstanbul Boğaziçi 
mak için mukadde• mücadelesine lisesi takımı ile lisem'z takımı a

gir~miştir. Bu çok şerefli günün I rasında bir futbol m&çı icra edile

büyük mana•ını genç dimağlara a- cekt!T · 
şılaıılak ve çocuğun memleket için Savni 

de ihraz ettiği mevkii tob:ırüz et
tirmek için çocuk boyramı ittihaz 

edilen bu mılli gün·imüz Halkcvi 
tören komıtcsin.n hazırladığı zen
gin bir programın tesit edilmekte· 

--O•<>----

Adanada ~aranlık 
sokak kalmayacak 

dir. 

1 

AdaM (Hususi) - Halkımızın 

Sabahleyin saat 10 da bütün o- bir kısmının, mahallel~rindeki ten 
kullar, halk Cümhuı·ıv~t alanında vıra! noksanından şıkayet etmek
toplanarak istiklal marşı ile baş -\ te olduklarını na_za'., dikkate alan 
lanclı. Umumi Mülctliş Kazım Di· beledıy~. gecelen lambaların yan
rık heyecanlı b nı..tukla herkes ma saatinden itibaren şehrin her 

mıntakasında kontroller yaptırmış adına çocuk'r•mız a bayramını 
ve tenvırat noksan olan mahalleri 

kutluladı. Türk çocuklarına t'bedi 
birer birer tesbit ettırmiştır. Bu -

neş'e ve baş . .n diledi. Okullardan 
ralara direk dikip lamba konul -

birkaç taleh~ kar~hk verdı. Bunu , b 1 d. 1 k 'k · .. . . . ması ıçın e e ıye<'e e e trı şır -
muteakıp muallım Zıya Şomar ta- k t' 1. t ·ı · t• ş· k 1 . .. e ıne ta ıma verı mış ır. ır e -
rafından 23 Nıs.ın bavrnmının ma-1 b h ·t · b . .. ., ,..... . • . çe u ususa aı proıe ır an ev -
na ve buyuk.ugunü anlatır bır nu- ve! hazırlanıp Na!ıa Vekaletinin 

[13 • 14 • 15 Nisan tarihli ltal- 1 İngilterenin bu manevradan ka

yan gazeteleri, antitotaliterl ıanacakları maliımdur. Fakat İ -

bir blok teşekkülü me,elesine Tür 1 talyanın daima iyi münasebetler 

kiyenin isminin kanştın!ması ile idame edip hiçbir zaman tehdid 
••kad 1 la .... etmediği Şarki Akdeniz devletle-aw ar o uyor r ve uu. mevzu 

·· ·nd . tt bul la rinin bundan ne kazanabileeeği uzen e neşrıya a unuyor r. 
· pek vazıh surette anlaşılmıyor. 

Bunların memleketi1'.'i~i _aUikada_r İtalya 1911 senesindenberi Şarki 
eden en mühımlerinı 1ktıbas edı- Akdeniıde vukua gelen sergüzeşt· 

yoruz:] !ere karışmamıştır. Nitekim Yu -
13 tarihli Komada çıkan •11 Te- nanistanın küçük Asya felaketinin 

vere•, Fransanm İskenderun san- mes'ulü şüphesiz ki İtalya değil • 
cağını Tllrkiyeye terkederek mu • dir. 

kabilinde, Fransız - İngiliz filola
nnın Boğazlardan geçmek imka • 

nını temin edecek bir anlaşmaya 

•·•rınayı mutlak surette istenıekte 

Fransanın Suriyede yerleşmt -
sinde ve Filistindeki kanlı ihtilaf

larda da İtalyanın mes'uliyeti 
yoktur. Ankara ve Atinanın deru-

tur. Acaba Sancağın işgaline mü· 
maneat eden de Roma mıdır? 

Tekrar ediyoruz, İngiliz ve Fran 
sızlann bu tehlike işaretlerinde 

gayri saıniml ve tandanslı bir şey 
vardır. Türkler ve Yunanlılar Lon 
dardan gelen ısrarlarda İngiliz • 
Fransız hegemonya tasavvurları· 

nı farketmekle bir hata irtikap et· 
miş olmıy. < ';]ardır. Fakat Türk· 
!er ve Yunanlılar her şeye inana • 
cak kadar safderun değillerdir. 

Refik Saydamın Ankara Millet 
Meclisinde irad etiği nutuk, Paris 
matbuatının bunu totaliter dev • 
letler aleyhine addetmelerine rağ· 
men, hesaplı ve tedbirli bir nutuk· 
tur ve ant! totaJioter bir ehli salibe 

• 

ASP ASYA, flhlne bir eda ile Atln:ılıları tenkit ediyordu 

leri dalgalanıyor .. mstane kahka
halar ortalığı çınlatıyor.. kollar 
her öne geleni kucaklamıya açılı

yordu Iler tarafta, keyif ve arzu 

- Ebedi ilahlara bin şükür! Ga

rip kullarını, nasıl da unutmuyor! 

tuk irat edildikten sonra çocuk tasdıkinden sonra lambaların yer
'."~rşı söylendi~ Bütün okulların 1 !erine konulmasına başlanacaktır. 
ıştırakıy~;> baş.•yan ı~uazzam ge~ Son defa tesbit edilen yüz lamba
çıt resmı yapıklı. Geçıt alayı Aba- nın ikmalinden sonra şehrimizde 
cılar başı caddesini takib ederek 

1 
808 adet sokak tenvirat lambası 

Atatürk anıtını seliimladı ve Ba - bulunacaktır. 

Bilyük ehemmiyeti İtalya n matbuatı tarafından tebarüz et !irilen ve bekçisi olduğumu 
Çanakkale boğazından b ir görünüş 

saltan. ürüyordu. 

Diyince, kız, bu tesadüfün tu
haflığından neş'elenerek: 

-ôyJe amma, ~bedi ilahlar, bu
gün, bir iti§llle kak1şma şeklinde 
tecelli ediyor! 

lıkpazarındu tö ene son verildi. 

olduğunu yazmakta ve Başvekilin ı ni kinlerine ve Kudüs Araplarmın J iştirak §erefini reddederek Tür • 
Millet Meelisindeki resmi beyana- beddualarına sebep Roma değıl ı kiye Cümhuriyetinin herkesle iyi 

tında Tiirkiyenln bitaraf kalacağı\ Londra ve Parlstir. Metaksas ve geçinmek hususundaki kararlarını 
Targelı, beceriksiz, cesaretsiz 

bir kızdı. Bilmeden, istemediği bir 

akıbete sürüklenip gidiyordu. Be

~ket versin, ilahe Pallas ona acı

dı da, onu, uçuruma yuvarlanmak

tan le urtardı. 

Targell, kazasız kurtuluşunu, fe
!Aketten gafletine medyundu. O, 

kendisine karşı yaptlan sarkıntılık 
lan, tecavüzleri, bayram neş'es.in

den ileri gelen Hitifelere haınledl
yordu. Böyle safiyetle hareket et

tiği ıçin, ortalıktaki çığlıklar ve 

Diyerek güldü. 

Genç, kolları arasında uzanıp 

kalmış olan kıza bakarak' 

- Vay keyiflisin demek? Öyle 

ya .. milli bayram şerefine, içtiğin 
şarapla sermestsin! 

-Ben mi serme~tim? Hayır, 

hayır_ bu sahahtanberi, ağzıma, 

şarap değil, bir lokma ekmek bile 
koymadım. 

(Arkası VOT) 

Çocuk Esirgeme kurumu, üniversi I lk' k d" . d" . d 
teliler ve uütün ok'111ar tarafın • 1 ÇOCU :rı iri yan 1 , 
dan Atatürk anıtına çelenkler kon Kozan, 21 (Hususi) - Haber a-

du. lındığına göf1, Kozanın Arslanlı 
Merasımde umumi müfettiş K. köyünde çok feci bir hadise ol -

Dirik, başmüş~virimiz .Sabri Öney,, muştur. Bu köyde dö;t yaşlarında 
valımlz Nıyazı Mergen, komutan - Mustafa oğlu Ahmet ile altı yaş -
larunız askeri ve siv' ı erkan ve me. larında Bekir oğlu Ahmet adında 
murin, üniversitellle~ bulunmuş -, iki çocuk bir han içinde ateş yaka
lardır. rak balık plşirmektelerk.en sıçrı -

Öğ!eden Mnra ,,aut 13 de şeltir' yan kıvılcımlar yanlarındaki sa -
' ve köy ilk okul talci:ı<'leri araba- manlığı tutuşturmuştur. Çocuklar 

laıla gezdirilmiş. ve saat 14 de şe- dışarıya kacamamışlar ve diri diri 
hir stadında spor müsabakaları ya yanmışlardır. 

hakkındaki sözler inden ııonrn bu Refik Saydamın akıHarı başların

devletin bu teklifi kolayca kabul da olduğu takdirde yapacakları 
etmiyeeeğini ilave etmektedir. şey yeni bir İngiliz • Fransız itti -

12 tarihli La Stampa gazetesin _ fakı fikrine bile hiç yanaşmamala. 

de Concetto Pettinato, İtalyanın ırıdır. V~ktiy!e İngili~.e~le anlaş_ -
harpçi emeller beslediği ve hazır- ma, İzmırde denıze dokulmek zıl
lıklarda olduğu etrafındaki haber· ı ·atinden Yunanlıları 1ilırta~_madı. 
!eri, demokrat devletlerin ve bıl- Surıyeye gelince, Kanuni Suley • 
hassa İngilterenin, anti _ ıotalitet , man devrinin •an'anevi dostu. o -
birlik vücude getirmek hususunda pan Fransızdır ki Türkleri bu top
küçük devletlerin kandırmayn, raklara basmaktan menetti. Bu son 
matuf bir manevresi olarak tavsif' günlerde ise Paris ile Ankara ara
etmekte ve ezcümle şöyle demek- sında, bi:rçok bahis mevzuu olan 
tedir. bir İskenderun meselesi mevcut -

teyld etmektedir.• 

14 tarihli yine Le Stampa'da Sig
noretti, İtalyanın hiçbir haksız 
hareketi derpiş etmediğini ileri 
sürerek ·Büyük veya küçük hiç· 
bir devlet yoktur ki bizimle sami
mi surette dost olduktan sonra bi
zimle mutlak bir müsavat içinde 
teşriki mesai etmek imkanını bu
lamasın• dedikten sonra bu pren· 
slpin Arnavutluk meselesinin hal· 
linden sonra Yugoslavya, Yuna • 
nistan ve •gayet nazik bır daklka-

(Arkası 7 inci sayfada) 
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- Evet ... Belki. .. Fakat onun kar nın efsane'li nıacer~larına tekrar haber aldığı noktay&... yor. Kendi hayatını feda etmiye inanmıyor: Yalan, diycı·. Sen beni 
§lSına çıkan mel'un adam yalnız o- dalmıştı. - Ha, evet. hatırlr.dım. Rifat razı oluyor. Günler yaklaştıkça bu tatmin için yalan söylüyorsun. Sen 
nun değil, h<'nim de hayatıma k86- Müjgan, bütün gayretine rağ- bey, çocuğu olunca butün ecdadı birbirlerini ~even kan koca ara • bana ihanet edemezsınl Yalan söy-

detmiş ... · men, merakını tatmin edemiyerek gibi kendisinın de öleceğini zan ne- sındaki fasıla artıyor, o deı·ecede lüyorsun, diye tekrar ediyor. 
- Yani... Babancı..n mı bahsedi- hatıra defterini y.ırıda bırakmıya derek karısınııı gebe olduğu-ıu an- ki artık arahrında b!r JAkırdı bile Fakat Nihal. herşeyi bütün tefer-

yorsun Müjgan? mecbur oldu. Gözleri bu silik ve layınca bir deliye dönüyor. Dokto· teati edilmiyor. Burada zavallı rüatiyle anl.ıtıyor. Dayısı Nahit 
- Vicdanın babasından behsedi- ,.,, ,. ,. · F k t zamanla müphemlPşmiş yazıyı ra soturuyor l>içareyı... a a Nihalin ıztırabı nu, yoksa kocası - tarafından bir gece nasıl baskına 

yorum. Ben Müjganım, Vicdan de- d kt d k d b. k.. · pek iyi gör~miyordu. Bunu yor • 0 or a · a ının u urtaı ame- nın gizli derdi mi d~ha müthiş ol· uğradığını ve Nahidin Rifatın seis-
ğil... h 

gunluğa, uykusuzluğa atfetti. Fa liyesine ta emmül eri 'Tliyec<>ğı i- • duğunu tayin etmek kolay değil - nl taklit ederek g~nc kadına nasıl 
S•it ağa güldü. Başını salladı : 
- Sı:nın Vicdan olduğuna vicda

nım k,.d, r eminim Ben bu işi tah
kik cttım, merak etme. Sen saraya 
Vicdan ısmiyle geldin. 

Müjgan boynunu btiktii, fakat 
buna şüphe yoktu. Zaten hem Vıc· 
dan ismlni, hem HatirP Nazlıyı 

pek iyi hatl!Hyorrh Bu da kafi 
delildi 

Sesini ç•k.ırmıvarak önündeki 
defterde bıraktığı • tırl:ırı buldu, 
konsol üstündeki s1a~e bir göz a
tarak okumıya dcv3m eıti. Sait 
ağa da karşı ında dini kahrama -

kat bir türlü deften de Sait ağa· \ln doğumu beklemek icap cttıği- dir Hulıisa ikisi d~ aylarca sessiz hulul ettiğini ve bu frlilket yüzün
ya vermek istemiyvrdıı. ni söylüyor. Ondan sonra bir ta - bir iÇ yeniği ilr yıpranmış, dur • den Nihalin onu nasıl kovduğunu 

- Sait ağa de<lı. Bc·n çok yor- raftan kar!ının. bir tarnftan Riiat muş... hikaye edince Rifat v;cdan azabı, 
gunum. Okuyamıv•'a;.:ım. Şim~i beyin azapları. ıztırnpbrı, düşün- Evet, anlıyorum, ya son • Nihale karşı kin, bir tehlikeden 
h€·mcn uyumak istiyorum; fakat 1 celeri çok m:.ithiş.. ra? kurtulmuş n!mak rahatlığı, kendi-

defterı de bırakmak istemiyorum. - Ya sonra? Sc.nrn ne oluyor?. 
Dü iı'l, tam can alacak yerinde • , Bari sen söyle.. Okıımam kabil 
vım . Nasıl bırakayım• değil... Meraklan ı'clıracagım ... 

- Ncıeyc gcldın" Hangi kısmı Sait ağa l\Iiıjgana ~cytanctkara-
okJyorsun? ne bakarnk hı·,·az cl :>krini göster-

- Rifat beyın atlı er nasıl bir di : 
H·hmc du~tüğıınü \'t Nihale, yanı 
zavallı .. nııcme buyük sırnnı iti
raf ederek onun geb olduğunu 

Sonra Nihali ~ok .-ı ven ve 
onun öliimüne bir ti.rlü razı olmı
ynn Rifat hey kürtajdan vazgeçi-

Sonra Nihal btiyük sırrını 
kocaçına anlatıyor: Bu çocuk se -

nin değildir, bu başkasından doğ
muştur. Onun için endişe etme, 
sen o doğduğu zaman ölmiyecek· 
sin . Ailene ait vehminiz bir ha

kikat bıle olsa bn çocuğun babası 
sen olmadığın için ~en yaşıyacak
sın; diyor Zavallı R;fat bu itirafa 

sine ait olırıyan bir çocuğa ismini 
vermek, Nihali öldürmek arzusu 
gibi hislerin tahtı tesirinde kıvra

nıyor. Çocuk doğduktan bir iki 
ay sonra da ismini Vicdan koyduk 
!arı bu zavellı masumu eski bir 
çamaşırcı kadına teslim ediyorlar. 

- Kim teslim edıyor? Annem 
Niliali mi? 

' 

- Hayır. hayır.. Nihalin bel
ki haberi bile yok; Ri:fat götürü
yor. Nazlının taşındığı evi bulu
yor. Ona ayda üç beş mecidiye vA
derek "\l>edanı teslim ediyor. 

- Yani beni ... Ben ... Böyle doğ 
dum ... ÖylP. mi? 

Müjgan uzandığı minderde ba
şını kollarının arasınb alarak bir 
müddet öyle kaldı. Hıçkırıkları ge 
!ip boğazını tıkamı~tı. Bu müthiş 
facia onu ta kalbinin derinliğinden 
sarsmıştı. 

Nihal gözlerini mii~külatla aç
mıya çalışarak: 

- Ah Sa it ağa ... Bütün bunlar 
sahi mi? Acaba Nihal benim an -
nem mi? 

- Benim şüphem yok ... Fakat 

istersen sen de tahkik et. 
Müj~ içim çektı Gö1Jerini o

danın uzak ve karanhk bir nokta
sına dikerek: 

- Hepsi bu kadar mı? Beni Naz 
lının evine hıraktıktan sonra ara
mamış mı? 

- Anne• h\ç aramamış, belki 
adresi bilmiyordu. Eve:, muhak -
kak bilmiyordu. Fakat Rifat bey 
arada bir Beyazıtta Soğanağa ma· 
hallesindeki eve uğTıyarak sana 
şöyle bir göz atar, Nazlı kadına bir 
kaç kuruş bırakır, çekilir gidermiş. 

- Demek, ki her: uç beş yaşı· 
ma kadar bu Nazlı ~adının yanın· 
da büyümüşüm sonra Qaraya ver
mişler. 

- Nazlı kadın seni daha ~'Ok 

büyütmüş. Hatta zavallı çamaşır 

yıkayarak sana bak,,-,ış. Çünkü ba· 
ban uzun müddet s~ıı; hiç arama
mış. Nazlı !<adın p3ra~·ıı kalınca ... 

- Bunlan Nazlı kadına Rifat 
bey anlattığına gön> onun, ne ol· 
duğunu defterden anlamak kabil 

değil mi? 
(Arkıı.sı ı:ar) 
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Yüzünüzü güzel-
leştirmek için 
Kremlerinizi, losyonlarmızı 

lı;eudi elinizle hazırlamanız hem 
ikt1sat bakımından faydalıdır, 
hem de bu sizin ıçın zevkli bir 
ıneşguliyet olabilir. 

Burada size bazı krem reçete
leri veriymuz ki bunları kolayca 
Yapmanız mümkündür. Bu krem
lerin size fal',.dalı olacakları ise 
111.uhaldcaktır. 

Makyaj çıkarmak için krem 
Şu maddeleri bir kavanozun i

çinde birbiri ile hallediniz: 
20 Gr. beyaz vazelin, 1,50 Gr. 

balroumu, 0,50 Gr. Borat de soud 
8. Gr. gü\5'lyu. 

Bunları iyice hallettikten son
ra 10 damla ıtır çiı.-~ği esansı, 10 
damla acıbadem esansı ilave edi
niz. Makyaj çııcarın•k için nefis 
bir kreme malik oldunuz demek -
tir. 

Pudranın altına kullanmak 
için krem 

Bunları iyice hallediniz: 
5 Gr. Stearin, 25 Gl'. hamameli 

ıuyu, 5 Gr. Gliserin. 
Bımları biraz ısıttıktan ve iyi· 

ce hallettikten sonra 10 damla am-
ll\oniaque ilave ed-.rek karıştırı

nız, ız damla kadar da mlna çiçe-

farif iki suvare elbisesi: Bir ta nesi beyaz dantel ve tiil karıştı· 

rılarak yapılmıştır. Diğeri ise solgun mavi üzerine koyu mavi 
fayda ndır 

'""'*,.. •• ..-v- • 

ı l l ı verrniyerek kat'i bir bitaraflık 
ı o sun ı prensibi ilan eden Türkiye. tara-

ı İnsanların en tatlı zaman - ı fından anlaşılacağı ve İtalyanın 

ıi ları . çocuk!~ mektcplilik ve ı b_u .devletlerle ?lan. münasebetle • 
gençlik çaglarıdır. Orta ya· rının daha geruş mıkyasta gelll§ -

ı şa basmış, ihtiyarlamış insan- i liyeceği ve müsmir olacağını ve bu 
ı tarın hangisine sorarsanız, so- f nun Akdeniz statükosu etrafında 

ı rımuz. Ömürlerinin en lez - tehditkar bir hava yaratmak is -
ı zetli günlerini, tatlı tatlı ha- i tiyen_lere en güzel cevap teşkil e-
t tıralannı mekteplilik ve genç- decegım yazmaktadır. 

f 
lik zamanlarına rastgetirirler. Diğer bütün gazetelerin, Lon . 

ı 
Tesadüf ettirirler. dradan gelen haberleri arasında 

Mevsimlerin de en güzeli, Türkiyenin de ismi geçmektedir. 
en tatlısı ilkbahardır. Genç • 15 tarihli La Stempa, Türkiyenin 

se bitaraflık prensipi ile statüko· 
nun ihlal edilmiş olacağını kayde
diyor. 

14 tarihli Giornale d'İtalıa'da 
Londra muhabirinin mektubunda 

Ankara ve Londra arasında mü -

zakereler cereyan ettiği fakat 
Ankara ühkılmetinin henüz bir ce-
vap vermediği yazıldıktan sonra 

•İngiliz hükumetinin genç ve kuv
vetli Türkiye, Karadeniz boğazı -

nın ve Yunanistanla birlikte Ça · 

ııakkalenin bekçisi ve cenubu şar· 

ki A vrupasının mühim bir faktörü 
olan Türkiye ile alakadar olmakta i lik hayatını ne güzel temsil Çemberlaynin nutkundrn sonra 

i 
eder. İmanlara, bütün otlara, h kk d d il kted· B'" bitaraflık prensiplerine sadık kal- a ı -,ar ır• en me ır. u-
aga· çlara, hayvanlara, kuşlara t'" b t ı · Tür" ki t 

masına rağmen Londra ve Parisin un u gaze e erın, yeye e -
taze hayat ve sıhhat veren 

tazyiki altında bulunduğu hakkın- mas eden yazılarından ve kullan-
t güneş bulutlardan kurtulmuş da bazı rivayetler dolaşmakta ol .1 dıkları mutedil lisandan Türk hü-

i olduğu halde parlak ziyasını 1 

duğunu yazıyor ve Boğazlardan · klı.metinin tarzı hareketini azami 
neşrediyor, yayıyor. 

mürur müsaadesinin taın bir mü • , surette dıkkatle ve ehemmiyetle 
ı Ağeçlar yemyeşil yaprak · 

savat sahası üzerinde halledilmez- takip ettikleri anlaşılmaktadır. 
ı !arla donanmıştır. Çeşit çeşit, ı 

1 renk, renk çiçeklerle süsleu -

ı 
miştir. Güzel kokular her ta -
rafı sarımştır. 

Dağlar, bay•rlar, dueler, 
ı IH>ş arsalar çimenlerle dol · 
ı muştur. Ovalar türlü türlü e
ı kinlerle bezenmiştir. Yazın ı 
ı kuruyan derelerden sular ak- ; 
ı ınağn bD§laınıştır. Kışm kar 

ı 
ı 

altında kalmış, donmuş çay -
lar meydana çıkmıştır. Buz 
gibi pınarlar, çeşmeler akıp 

duruyorlar. Olanca berraklı · 
ğile, görülıneğe başlıyen ına· 

vi gökler ıtekadar hoş. 

••• 

RADYO 

[ 
..................... . 

..2:!.:~:~~.!.~'! ... ~ 
Saat 1.! 30: Prograın. 

Saat 12.35: Türk 1nüziği - Pl. 
Saat 13: Memleket saat ayarı. ajan~ 

ve ıneleoroloji haberleri. 
Saat 13.lö: 1'Iüzik (Karıştk prograın

PL) 
Saat 13.45 - 14: Konuşma (Kadın sa

ati - Ev hayatına aid.) 

PARA BORSASI 
ANKARA 

24 ·4 • llH 

5.93 1 Sl'ERl.JN 
100 DOLA& 
100 Fll'..ANK 
100 LİRE'l' 

126.7025 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORt'll 

ı lOO RAYİŞMARK 

IMlO BELGA 
100 DRAHMİ 

3.3550 
6.6625 

28.4175 
67.2675 
50.792$ 

21.29 

1.0925 
1.56 

- SOLDAN SAÔA -
1 - Cüsse - Ziyafet. 
2 - Delil ve emare - Kötü. 
3 - Bir çalgı - Yakmaktan emir 

- Kebap için kullanılır. 
4 - Benzer - Vekil - Bir notL 
5 - Evin arkasından birl • At

maktan emir. 

6 - İpekböceği yapar - Buna • 
mak. 

Vücutça ve kat aca birçok yorgun- i 
lukları nasıl dinlendirmeli? l 

Hayat, kuvvet, kudret, le · 
tafet, bereket ve sıhhat da · • 
ğıtan güneş olımca şa'şaasile • 
görülmiiyor. ılık, sıcak hararc 
tile uyuşan insanları hareke -

Saat -5; Çocuk Esirgeme Kuruını,ı -
Çocuk ınüsaınece.;i - Halk:evinden nak
len. 

Saat 18.20: Prograın. 
Saat 18.3$: l\.tizik (Oda müziği - Pl.) 
Saat 10; Konu~ınu . 

1100 
100 
lOC· 
100 
100 
100 

LEVA 
PEZETA 
ZLOTl 
PENC.O 
LEY 
DİNAR 

14.035 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

7 - Çetıre - Fark ve temylz 
kabiliyeti için mevcudiyeti liizı.m 

olan şey. 

4i esansı, y.ahut tercih &tt11fn1z e
sanstan koyunuz. Bunun pudrayı 
tutmak için mükemmel bir krem 
oldu~u göreceksiniz. 

Yüzde hasd olan siyah 
noktaları çıkarmak için 

iyi bir losyon 
l6 Gr. kükürt, 10 Gr. Hoffrnann 

likörü, 50 Gr. 50 :le rece iyisinden 
kolonya, S Gr. gliserin 

EvvelA kilkürtle gliserini bir şi
ıeye bo~~lltnız. İyice karışması i
çin bir müddet çalkalayınız. İyice 
hall•ılıluktan sonra likörü ve ko
lonyayı içine boşaltınız. 

Knll ttllmftdan ~vvel daima şi

şeyi ça! kalar.ıayı ihmal etmemeli
siniz. Her gece bu losyondan siyah 
noktaların ftzerine sürünüz. 
...... . ._ .. . ,, .. 
Bazı kadınlar arasında 

garip modalar .. 

{ 

ı 
1 

İŞTE ÇARELERi i 
ı 

Saat 19.15: Türk mlı.ziği (Fa:.1l heye
ti.) Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref Kad
ri, H. ~n Gi..ır Üf!er, Hamdı 1'okay. 
Okuyanlar: Cel:ll Tokses. 

Saaı 20· Memleket saat. ayarı, ajans 
ve ı:ıcteoroloji tthberleıi. 

100 l'EN 
100 İSVEÇ kT. 

100 RUBLE 

34.62 
30.5325 

23.9025 

8 - İsim • Ekmekle beraber 
yenen şey · Su. 

9 - Elektrik cereyanının öl
çüsü - Bir ağırlık olçüsü - Yüz 
yıllık zaman. 

Bir kere vücudünüzün mukave· [ -,....,.~,,..,_-..,...--.... ~~~-~ .. ,..-.--.... -~ 'ı 

::t~iır~ea:~~et:~:;m~!~:a:;:~ Marcelle Chantal i 

te getiriyor. Güneşin ziyasih-. 
ışığile insanlar canl9'nıyor. 

Ruhlar neş'eleniyor. Kışın 

yorulan fikirler açılıyor. Gö
nüller tazeleniyor. Aşk duy · 
guları alevleniyoı·. Mulıab · 
bet hisleri dalgalanıyor. Sev -
dalı !:af; lor coşuyor. 

Saat 20.15: Tüı·k J:nüziği (Halle oyun 
haval<n·ı.) 4 taınbur, curı:ı, santur v~ 
dün1beJek. 

E11ham ve 

Ergani 

T•hvlllıt 

19.-

100.50 

10 - Ge'1iŞ - Cereyan etme. 
11 - Y ır!tct biı· kuş • İstan 

bulun en ciddi ve eski gazetesL 
- Yukarıdan aşağıya -

Saul 20.30: Türk ınüzigi : Ç.ulanlar: 

daima çekininiz. Spor fazla me - i 
raklı olanlar, her nevi sporla yü· ı 

Bütün kış ziyasızlıktaıı. fe • 
yizli ışıktan mahrunı kolan 
iıısanlar güneşten istifadeye 
koşuyorlar. Ziyasızlıktan çi · 
çek gibi 'ararıp solnn keyif · 
sizler, ihtiyarlar, çocuklar ilk 
balıarııı güzelliklerile, giine · 
şin ziyalarile neş'elenıııeğe, 

kuvvctlennıeğe gidiyorlar. 

Vecihe, Reşad E:-tcr, Ruşen Kaın, Cev
det Koı:an . Okuyan IVIuzaffer llka•.·. 
ı - Ali Rifat beyin - Nihavend be~te
ZüJfiın gorenlerin. 2 - Leıninin - Ni. 
havend Ş<rırkı - Bin gül ç1karırdun S'l
na. 3 - Hucı Arif beyin - Nihavend 
şarkı: Yanıltna ateşi aşka. 4 - Vecihe -
Kanun taktiinıi. 5 - Hahrni beyin - Ni
havend şarkı: Stizilp süzüp de et ıne -

Merkez Bankası 

~~illE flAT LCA I 
1 - Koyun ticareti yapan a

danı - Harp. 

rüyiiş, jimnastik, ata binmek gibi Güzellik bs.hsında it 
şeylerle fazla meşgul olup ta ken· diyor ki 
dilerini çok yorgun hissetikleri 
takdirde şu şekilde dinlenmeye Marcelle Chantal: 

Bakla 

Araka 

Semizotu 

Bezelye 

• • 

ICUf"llJ S. 

·-10 -

2 - Esme - Ağırlık. 

3 - Kış bahç<:si . Sormaktan 
emir - Meşhur bir sahra. 

4 - Erkek - Düzgün olmıyan -
Li (farsça edat). bakmalıdırlar - Güzelliğime nasıl mı iti- ı 

Fazla yor~unluktan sonra çok na ederim, diyor, fakat benim 1ı 
le.k. 6 - ............ - Nihavend yüıil'!t 

30 -
Ui- 5 - Portakaliyle meşhur bir 

yer - Ehli ve çok faydalı bri hay-
semai· BjJınezdinı özüın garnzeı1c. 

sıcak bir banyo almak gayet iyi - çarelerim gayet sade, basit Pırasa 1 50 

dir. Yemekten sonra yarım saat şeyierdir. Cildim kuru oldu - ı 

kadar istirahat ~meli kırıklığa ğundan evvela yağlı bir krem ı 
zü:,:~e;ib;:~7ı:!~. ıs~::'::a'. i Saat 21. Konuşn1a (Çocuk Esirgeme 

Kurunıu.) 

Saat 21.15: Esbam. tahvH~t, kambi· 
yo - nutuk ve ziraat borsası (fi~t.J 

Saal 21.25: Nc~·aıı plaklar • R. 

Ispanak z - van. 
Havuç • - 6 - Latife - Cüzüferd. 

karşı da uzanarak istirahat etmek sürüyorum. Sonra bunu te - ı 

ve vücude masaj yaptırmak bire 

1 

mizleyici bir losyonla çıka - ı 

ınaıılara, tatlı tatlı akan çağ- • 
lıyanlara doğru gidiyorlar. ı 

Saat 21.30: Müzik (Radyo orkestra
sı - Şef· Hasan Ferid Alnar.) ·ı - Ra
ıneau - Motti: Balet siliU. a) Menuet. I 

Taze yaprak 3 - 7 - Bir haıf - Hücum. 
Kereviz kök !O - 8 - Bezginlik ifade eden bir 

birdir. rıyorum. Bu losyonu bana t 
Mangal başı alemlerinden, t 

soba etrafında toplanmaktan ıı 
kaloriferin yanlarına sokul-

Kereviz yaprak 4 - lıi.fız • Konu.un · Bir renk. 
Enginar Z $41 9 - Kokmu~ insan veya hay -Eğer grip, nezle gib '< doktorum vermiştir. Saçları- ı 

!ardan yeni kalkmış b, r ma gelince; onları sık sık yı-
b) Mu::ıette. c) Tambourin. 2 - Franl · B • 

Karnabahar 14 - vav ölösö - ipin madenisi • ag-

sanız kendinizi şu şekilde tedr.vi kıyor ve fırçalıyorum. Daima 
ediniz. kuafürümü değiştirmeyi red· 

- Sokağa çıkınız. Fakat gayet delmişimdir. Natürel, sade 
az dolaşmak şartile. saç tuvaletini ter_cih ediyo -

- Hafif yemekler yiyiniz. 1 yorum. Ayni kuafürle yedi, 
- Her gece dokuzdan ona kadar· sekiz film çeviririm. Ayni şe-

yatakta istirahat ediniz. kilde başka filmler de çevi • 
- Teneffüs egzersizleri yapı - receğim. Saçları boyamaktan 

nız. ise nefret ederim, sonra görü-
Kafa ıle fazla çalışmaktan yoru- yorsunuz ki, tırnaklarımı da 

!anlar ise yani imtihan veren yük- boyamam, yalnız onları te -
sek mektep talebeleri, bir müsaba- mizler ve biraz uzatırım, işte 
kaya girenler, bir tez hazırlıyan - o kadar. 
la1·, münevverler bunlar şöyle ha
reket etmelidir. 

Bir kere muhakkak birkaç haf
talık bil' tatil alınalı, sayfiyeye 
gitmelidirler. Kırlarda uzun yü - 1 
rüyüşler yaparak neş'eli arkadaş·! 

1 !arla gezmeH, eğlenceli ba:;it film-, 
!er seyretmeli. Açık havada hafif 1 

sporlarla meşgul olmalıdırlar. ı 

Eğer hiç değişmiyen monoton 
l bir işiniz var da bundan sıkılıyor, 
·yorgunluk duyuyorsanız, keııdıni· 

zc muhakkak başka eğ)enceli kü -
çük bir iş daha icat ediniz. Mese -
la bu başka bir lisan öğren;n~k, 
resim yapmak, san'atle me~gul ol· 
mak gibi şeyler olabilir. 

Vücutce yahut kafaca yorgun -

- Sade hayalı, sade giyin
meyi ve basil makyajt sevdi· 
ğinizi görüyorum. 

- Evet, evimi, kitaplarımı 
ve müziği severim. 

- Spor yapar mısınız? 

·- Golf oynamayı ve ata 
binmeyi severim. Jimnastik 
yapmam. Zaten fazla jimnas
tik yapmak bana o kadar da 
güzel bir şey görünmüyor. 
Fazla jimnastik adaleleri sert
leştirir ki, bu da bil' kadın için 
güzel bir şey sayılmaz. 

Ellr r için krem 
luklar sizde uykusuzluk hasıl edi- 1 36 Gr. gliserin amkloıı, 1 Gr. Car 

yorsa asabı kamçtlıyacak kahve, 1 bonat de bismuth, O. Gr.50 Gr. Ox-
çay gibi şeylerden vaz geçiniz. yde de zinc, 5 Gr. Witch hazel. 

.... maktan, kapaJı, kasvetli, pis Schubcrt - 4 üncü (trajik) senronı. do laınak. 
~ · ·· ) Ad · ı Ali v· Yeşil salata 100 det 25 -

i havada oturınak.taıı bıkmış, nunor. s agıo mo to - eıro ı-
vace.b) Andante. c) Menuetto - Trn>. Pancar 2 59 10 - Arkadaş · Asmak masta-

ı usanmış iıısanlar, açık ha•·alı dl Allegro. 3 - E. Grie& - itcınci Pe•• Maydanoz - 'O rından nehyıhazır. 
yerlere, yeşil kaliçe döşenıni~ Gynt ~üiti. a) İngrıd'in ked..:1:L b) /u·ap _ 40 

i 
Dereotu 11 - Yapan - Zorlayıp sıkış • 

o\•alara can atıyorlar. dansı. c) Peer Gynt"ün dönüşü. d) So• 
. .. •... Taze soğan 1 - tırmak. 

• * • veıg ın şarru,:)1, -=====-=======:.. 

1 Taze sarımsak 
1 

- A' dana (İKDAM) - Kül' tiı"r Ziyasız kalan gözlerini nur- i Saat 22.30: Müzik (Neş'eli plA.klar.~ 
Saat 23; Müzik (Cazband - Pi.) Adanada kamplar açılıyor 

landırmağa gidiyorlar. Kuv • i Saat 23.45 - 24: Son ajans habef"'eri 

vetsiz bir hale gelen vücut . ve yarınki program. o·u·o·u·nde bı·r altın 

i 
!erini güneş ziyasile tamire Direktörlüğünün t.eşebbüsiyle bu 

çbşıyorlar. hırsızlığı sene Bürücekte ta!Pbe ve öğret • 
Snf havasızhklao, güneş · Askerlik işleri men kampı açılacaktır . 

ı sizlikten dolayı kanları kııv - __ , --· Amerikalıların kamp olarak. kul 
ı Ceyhan (Hususi) - Ceyhanda 

vetsiz kalanlar, kırmızı de - Fatih Askerlik Şubesi Başkanlı- !andığı binalar doktor Remzi tara-
ı bir düğünde olduKça enteresan 
• ğirnıiciklerini çoğaltmak için ğından: fından kamp işlerinde kullanıl • 
• bir hırsızlık vak'ası olm~tur. 

yemyeşil tarlalarda, temiz ha- 316 . 333 (dahil) doğumlulardan ınak üzere Kızılay gençlik derne-
ı Vak'a ııöyledir: 

i 
va ile dolduruyorlar. ve İslam piyadelerden namlarına ğine teberrü edilmiş ve dernek 

. .. . Pazar günü Ceyhan merkez bek-
Yediğimiz yemekleri, haz- davetıye çıkarılıp henuz mahallı çi tahsildarlarından Mevlfı:lun dü- başkanlığı binaları Kültür Direk -

mettiğimiz cevherleri hiicre · mür.ettepl"'.ine sevk için müracaat ğünü olduğundan davetliler dü • törlüğünün emrine veri!mıştir. 
ı !erimizde yakan. kanımızı te- etmıyenlerın en k:sa hır zamanda 

1 
ğün evine gelmış ve bir müddet Kampın açılması ıçin hnırlıklara 

ı mizliyen ,zehirli maddeleri ı hemen şubeye muracaatleri gel _ eğlen~kten sonra Mevlüdı..n ya _ başlanmıştır. Öğrendiğirnıze göre 

ı dışarıya atan ınüvellidiilhu - i miycııler hakkında kanuni ceza _ k k b 1 t bil b fakir ve 7.ayıf taleb~ler par?sız a-
ın a ra a arı o omo ve ara a- k 

ı ıııuzayı oksijeni giineş altın- nın tatbik edileceği ilan olunur. 1 1 J' t • k .. k . lınaca t1r. 
d 1 ki • 1 ar a ge ı n ge ırme uzere ız evı- .,. .. ti d t 1 b k d 

1 a, ye~i yapra ı agaç arın Halkevlerinde .t . 1 d. D'. ... . d d. 1 n.aınpa ucre e e a e e ·ay e-

ı 
f 1 k ne gı mış er ır. ugun evın e U- d 1 •. d K. it" D" kr· 1 .. etrafında ne es a ıp verere ı ğün r ahıplerinden Mevluduıı hem-ı • '.. eceg'." ~~ u -~r ırtel obr u . 

bol bol kazanmıığa çalışıyor · i Konferans . . . . gune şımc"'en muracaa ·er aş -
şıreı.ı ıle ismet adında hır kadını ı t 

i 
lar. Fikirleri yorulmuş, ka • amıı ır. 

Beyoğlu Halkevinden: kalmıştır. 
temleri işlemez bir hale gel · I oo---1 - 27 Nisan 939 Perşembe gü- Mevlüdun hem~iresiniıı henüz 

1 
• • • 

• nı.iş ~airlcı·, edipler, ınuhar . BulahC k i<ÖprüsCnün • nü saat 18.30 da Evimizin Tepe - 'yürümekte olan küçük çocuğunun l 
ı rirlC'r, yeşil ovalara, biilbül -

b.aşındaki merke~. binasında profe- başındaki serpuşunda dikili sa~ı temeli atıioı 
ı leri çok olan ıssız ormanlara, ı sor Bay Falın Gökmen tarafından sarı altınları gören ve bunları bır 

ıı yab.ıni t·içeklerle süslenmiş f •Unutulmuş İlim Adamları• mev- fırsalını bulup aşırma yollarını 
yük,ek dağlara, giizel ıııan . 

zuunda mühim bir konferans ve- düşünen İsmet, bir aralık ev sahi-

- Herkes gelebilir. yor. demiştir. Sonra bu gibi asabi yorgunluk • Kavanozuııuza evvela Oxyde 
lara ılık bir banyo, karanlıkta ya
rım saat istirahat, açık havada ge

('.reçenlerde moda çılgınlık! ırı zintiler iyidir. Nihayet sık sık ka-

de zinc koyunuz. Sonra Carbonate 

de bismuth ve Witch hazel ilave 

diye birkaç resim koymuştuk. fanızdan bütün düşünceleri çık_ar- ediniz. Bir kaşıkla hunları iyice 

f
t zaralı şahikalara, tepelere ı rilecektir. bine •Seni annen dışarıda bekli · 

dinknmek \'e tatlı tatlı me•·- i 2 
zular bulmak için koşuyorlar. * Bu sözü sahih zanneden ev 

• Beni1.leı·i solınuş, tenleri sa • i 
i
• KONFERANS sahibi dışarı çıkar çıkmaz, İsmet 

rarı1ıış. elmacık kemikleri Fatih Halkevinden: çocuğun başındaki altınları der • 
dışarı fırlamış, gözleri çuku - ıı 1 - Evimizin mutad hafta kon· hal aşırmıştır. Bir dakika sonra ev 

Giresun, 24 (A.A.) -· Gıresun • 
Bulanrık yolu ü~~l"inde inşasına 

başlanan ve vilayetin en uzun be
tonar.ne köpriiierinden biri olan 
Bulancık köprüsünüıı t<emel atma 
töreni bu büyük bayram gunün · 
de bizzat vali ve p;:ırti başk•nı :a
rafından yapılmı~i~r. 

Şimdi bu garip ve gülünç e • maya orasını boşaltmaya dikkat 
simlerden bir tane daha koyuya - ediniz. 

ruz. Bilhassa kadınlar eğer ihtiyar-
Uzuıı bir tüy ve üç sarmısakla lamamak, .aravetlerini, güzellik • 

Süslü saçlar .. doğrusu çok orijinal !erini muhafaza etmek istiyorlar -
değil mi? Bu resmi bazı kadınların 1 sa çok yorulmamaya, yorulurlarsa 
llıodayı ne hale getirdiğini işaret 1 bile buna karşı derhal yukarıdaki 
etmek için koyuyoruz.. tedbirleri almaya bakmalıdırlar. 

karıştırınız ve kart'.?tırm1ya devam 

ederek küçük küçük g!ycerole ami 

don ve bir kaç damla menekşe e-
sansı alınız. 

Bu kremleri yaomak için alma

nız lazım gelen bütün maddeleri 
eczahanelerde bulabilirsiniz. 

ı ra batmış gençlerimizin pek 
• feranslarından on beşincisı, 26 Ni-; sahibi içeri girmiş ve bunu müte-
, çoğu kapalı kıraathancleı·de ı 

ı f 
san Çarşamba günü saat 20/30 da ,ıl:ip İsmet te dışarı fırlamıştır. 

biilün kış yaptıkları liklaki -
evimiz konferans salonunda mual- Bir müddet sonra gelin alayı I yatı, dedikoduyu, oyunları 

ı • k d k .
1 

k 1 d • ı !im ve muharl'ir Nurullah Ataç ta- gelmiş ve çocuğun başındaki al • 

ı ,er ~d~re 
1 
yeşı ır ara og · i rafından (Şıir) mevzuıında veri • tıncıklarııı yerinde yeller estiğini 

ru gı ıyor ar. 
1 k . . • 

ı ece tır. goren anne ne yapacagını şaşu-mış 

tin üzeri aranmış ve nihayet ça· 
lıııan altınlar da İsmetin donu VP 

bir kısmı da ayakkabısı içinde bu· 
lunmuştur. 

İsmet zabıtaca yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele vapıl -ı lokm•n HEKiM J .2 - Bu konferansa herkes gele-\ ve fe~ya.da _h_aşlamıştır. . 

.................... •••• bılır. Geli.ıı ındınldıketn sonra isme . mış~ır. 
1 
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TURK TiCARET DA KASI A .S. 
MERKEZİ : A NKARA 

Kambiyo işleri 
v e !iiaı Dır 

Banka Muamelatı 
ŞUBELER 

ANKARA BOl.U ISTANBUL 
ADAPAZARI BURSA iZMIT . 
BANDIRMA ESKl~EUIR SAFRANBOLU 
B4RTIN GEMLiK TEKlRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

'' G E C E KASA S 1 Jı 
Çok mUsait şartlarla sayın muşteriler1mizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere i elerimize müracaat olunması 

1 lstanbul Belediyesinden 
Satılık Fabrika 

Neft Banayl anonim şirketinin bina, buhnm vergısinden ve be

lediye rüsumundan belediyeye borcundan dolayı haciz allına alınan 

A. Ka-.ı;eğuıda Umur yerinde eski 105, 107 yeni 21 ve 21/1 No. 1ı 

kagir fabrikanın dör tarafı duvar la çevrili ve bir kagir yazıhane ve 

yine kagir kimyahane ve 21/1 alat ve edevatı s~ite, 13 a~et muh

telif tonda tank ve tuğla ile çevrili iki adet taktir kazanı, kagir 

tuğlalarla çevrili iki buhar kazanı, biı· adet atelye de!'ununda iki 
torna tezgfilıı bir mak'ap, bir motör, bir dinamo, bir buharla mü

teharrik istim makinesi ve diğel' kfigir bina dahilinde 5 adet bu

harla müteharrik bomba, ve bir adet hava makinesi ve iki adet 
kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve yine 21/1 Na.da da ortadan bölün
müş bir kat ve üzeri galvaniz saç ile kaplı kagir d"po tahsili em

val kanununun 13 üncü maddesin e göre muhammen bedeli olan yüz 

kırk bir bin beş yüz seksen 141580 lira bedelle tarihi ilandan iti

baren 11 gtln müddetle Beykoz İdare heyetinden satılığa çrkarıl -

m1ştır. 

Şartnamesini görmek istiyen Wiplerin bu müddet içinde Bey

koz belediye tahsil başmemurluğuna müracaatla her gün malumat 
alabilecekleri ve muhammen bedelin %7,5 olan on bin altı yüz on 

dokuz lira elli kuru~ 10619 lira 50 kuruş müzayededen evvel nak

den veya muteber bir banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 
2/5/939 Salı günü saat 10 da müracaatları llôn olunur. (2731) 

i LAN 
Ticaret Vekôleti iç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalıst Sovyet Cümhurlyetleri 

İttihadı hükUıneti arasında münakti Ticaret ve Seyrisefain 
mukavelcnameEi hükümlerine tevfikan tescil edilmi~ olan Sos
yalist Sovyet Cümhuriyetleri İttihadı müessesatından c&ıyuz
neft - Eluport Neftsendikat• müessesesinin Türkiye umumi mü
messili; haiz olduğn salahiyete binaen bu defa mür2caatla, mü
essesenin İstanbul, Kocaeli, Ad~pazarı , Bolu, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya, Afyon, Bursa, Balrkesır, Çanakkale, Zonguldak, Çan -
kırı , ve bütün Trakya vili'ıycl lerı ve Polatlı, Bolvadın, Ereğli, 

Biga, Bandırma. Bartın ve l\lfa rnıara havzas ı bütün kazaları ve 
Karabiga nahiyesı ile Filyos acenteliğine, müessese namına ya
pacağı işlerden c!oğ~cak dava\ arda bütün mahkemelerde dava 
eden edilen ve üçüncü şahıs sı fatlarile hazu· bulunmak ve ken
disine verilen vek~let müddetinin 31 İlkkfınun 1939 tarihinde 
bitmek üzere Sovyet tebaasından N. Minçev'i tayin ett!ğini bil
dirmif ve lazım gelen vesaikı vermiştir. 

Keyf!yet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görül -
müş olm~kla ilan olunur. 

•Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Haatahane•İ cildiye 

zühreviye mutahaıısıaı 

Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hasta l arını kabul eder. 
Adres : Babıali Cadaesi Caga
/oglu yokuşu köşebaşı No. 43 

Telefon : 23899 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKl\IAN UEKL)J) 

DAHİLİYE M'ÜTE H.\ l';S!Si 

ı--"-""""-"1 ı Dıvanyolu 104 

1 .. ı 11,~):ı~ B_ahar b:yramı g~- 1 1 Muayenehane •aatleri: Pazar 
nu gog~ıerınızı 1 t.ırk lVfaarı f 11 hariç her gün 2.5 _ 6, Salı, Cu-

1 
Cemıyetı rozetıle susleyınız. ! martesi 12 - 2.5 fıkaray>. 
..................... ff CI 

KUMAŞLAR ! 

İrtGiLIZ KllPO NLA Rı 
.,. ___ --- ------- - -
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
İstik/al Caddesi Ng 157 

Parisln en son model 
Kadın şaplcoları Beyoflunda 

BAKER 
Mağazalarının yeni 
Kadın Şapkaları 

Dairesinde t~hir edilmektedir. 
Geliniz; intihap ediniz. 

.. ,,, "''"""""..,,,.,.., .... '"' .. "'.... ,, ,,, 
Sahibi ve Nesrlyab İdure Eden ıia& 
Muharrirl: Ali Noel KARACAN. Basıl

dılı Yer: Son Telgnıf Basıınevl 

iKDAM 

ltriyat Fabrikası 
K.olonyalar 

• • ucuz ve ıyı 

Pudralar 

Z5 - Nisan w :Cl 

mal yapmakla müstehirdir. • 

Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sahunldrı 

Dudak ruj ları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

Eminönü Emlôk Bankası karşısı 

ŞUBELERİ : Beyoğlu. Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında sahlır. 

1 LAN 

Ticaret Vekôleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye Cümhurlyeti ile Sosyalist Sovyct Cümhuriyeileri 
İttihadı arasında akdolunan ticaret ve Scyris~fa;n mukavelesi 
hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilen S. S. 
C. İ. müessesatından cSoyuzneft Eksport · Neftsendikat. mües
ıesesi bu defa müracaatla, müessesenin Türkiye suhcsi muhase
be şefliğine; S. S. C. i. tebaasından Gr. V asily Kuzmic Zlotsky
n.in tayin dildiğini bildirmiş ve lazun gelen vesaiki vermiştir. 

Mumaileyh Gr. V. K. Zlot.sky'ye verilen saliıbiyetler 31/12/ 
1939 tarihinde nihayet bulacak ve imzalayacağı. kağı11arda, mü
essesenin Türkiye Umumi Vekili Dinıitry Artemeviç Krijanovs
ki'nln veya imırnya salahiyettar diğer lbir zatın im7-nsı buluna
caktır. 

Keyf!yet te.tkik edilerek kanuni hükümlere uygun görül -
müş olmııkl:ı i15n olunur . 

KURU SİSTEM KURU SiSTEMLE 

yOlll yapılan KELEBEK marka 

-4..4'' U! :"~ Kontr - Plaklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma 
ve Baire gibi biç bir arıza 

gö~ez 

Kontr PIAklar bu gibi anzalara 
karşı gar•ntl ile saulır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'dan 
mamul Kontr Plaklar :.ıolı 

olaralt her .zama n mevcuttur 
Her yercte •atı ı yer-leflt v•r-dır . Yaz ı hane adresi~ Sirkeci 

•nhilrdar zade Han : No. 5 

11111111111 

Her güzel kadının yegane 

düşüncesi 

KREM PERTEV dir 
O : Senelerdenberi cinsi latife 
verdi9;i vadi tuttu ve tutmakta

dır. Ne mubala9;a ve ne de 
i n kisarı hayaldir. 

KREM PERTEV in 
Cilde yapoca9;ı tesir ber angi 
bir hemin i. i değildır. Binbir 
isimle türlü mtlbalağa ile size 
teklif edilen kremleri ıhtiyatla 

karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti bev hn~e <leııil<lir. 

--------·--- ------------

1 LA N 
lktısat Vekaleti iç Ticaret l" mum MüdürlüfiUnden: 

Türk ,~ r Cüm. urı.' eti ile Sosyalist Sovyet Cür.ıhuriyetleri 

1ttihacı. hükumeti o rasında aklolunan Tic3ret ve Scyrlsefain 
mukavelesi hükümlerine te.vf:kan Türkiyede çalışmasına izin 
verilen S. S. C. İ. Müessesatı'1dan Soyuzneft Eksport - Neft
sendikat. müessesesi bu defa müracaatla Türkiye umumi vekil
liğine, S. S. C. İ. tebaasından Dimitry Artemeviç 'Krijanovski'yi 
tayin eWğir.i bildirmiş ve lazım gelen vesaiki vermiştir. 

Mumaileyh vekil D. A. Krijanovski'ye verilen salahiyetler 
31/12/939 tarihinde nihayet bulacak ve müessese namına imza
lıyacağt kağıtlarda, imzaya salahiyettar diğer bir zatın da im
zası buulnmak şartile müesseseyi ilzam edecektir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere ııygun gorül -
müş olm~kla ilan olunur. 

Beyoğlu Vakıflar MUdUrlüğünden 
Lira 
60 Bedeli tahmin 

Şişli Ermeni katolik mezarlığında yetişen yaş otlaırın biçiln>esi 

ve nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere satılıktır. Talip olanların 

görmek üzere her gün ma1ıalline ve 28/4/939 cuma günü saat 14 

de ihale olunacağından yüzde yedi buçuk pey akçesiyle Levazım 

memurluğuna müracaatları ilan olunur. (2786) 

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

OyOk Piyangosu 
BİRİNCi KEŞiDE 

il - Mayıs - 1939 dadır. 

BüyUk ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan 

Başka 

15,000 
12,000 
10,000 

Liralık 
ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O, O O O 

Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bileı alarak iıtirak etmeyi ibınıl 
etmeyiniz. Siz de piyanıonu11 mes'ut vo bahtiyarları 
arasına girmif olurıunuı. 


