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SAYiı toz 
TIL ı l SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

CAÖ~LU NURUOSMANİYE No.U 
TELEFON N: 23300 - İST ANBUL 

Parti Meclis Grupu dün toplandı 
Başvekil umumi vaziyeti ve 
hükumetin büyük devletlerle 

müzakerelerini izah etti 
Parti Umumi Heyeti 
hükumetin siyasetini 
ve takip ettiği lıattı 

hareketi itti/ akla 
tasvip etti 

Ankara, 21 (A. A.) - C. B. Partisi Medbı 

fnlPD 1ınııüıa •25/4/1939· .... OD bqte ırela veld
ll lhaıın Saka'nın riyasetinde toplandı. 

tık defa ıö~ alan muhterem Bqvekillml• Dr. 
Refilı: Saydam, umumi siyasi vaziyeti lulı etti. 
Umumi ınılh saye i ve Tllrk Ut menfaati bakım••· 

duı Tflrldye hUkfunetlııln bU,Uk devletl•le .,. 

lı.omşWuiyle tema.ti 1ıuhııtduluna dm malı\mat 

vereli. 

llafveklldea ıoıu:a Ilı& .ı.. blrçoJı ltatlpkTlııı 

mlitalealan dinlendi ve ıordukları auallere Barid-
7e Vekilimi• Şiikrll Saracoilu lhım selen cen~ [Hükümetin haricl aiyueti hakkında dün Meclis 

grupunda suallere cevap veren ve hattı hareket! 
lan verdi. Nlbayet Parti umllllll heyeti hilldlmetin ittifakla taavip ~ilen Hıırlclye Vekilimiz ŞÜKRU 
sly-tlDI n tlklp ettlil hareket hattım lttlfakla ı SARACOOLU ve Londra Büyük Elçimiz TEVFİK 
tuvlp etti. RUŞTO ARAS] 

Hitlerin nutkundan evvel 

ısranbuı -Bern~ Elektrik, Tramvay, Tünel idareleri 
h~va se!erıerı istanbul Belediyesine veriliyor 
bır Hazıranda 
VekillerHeyetincetas-Akay, Havagazi şirketi ve Tak-
vip edilen mukavele- • k l d B l d • • 
name dün imza edildi sım ış ası a e e ıyeye geçıyor 

Ankara, 25 (A.A.l _ Berlin. İs· Vali ''e bel~diye re's' doktor 
tanbul ve İstanbul • Bertin arasın- Lutfi Kırdar, dün Ankaradan şeh 

1 da muntazam hav'l seferleri yap- rimize dönmüş ve bu sefer İstan
mak tlzere Lufthanıı..ı Alman hava bullulara büyük bir müjde ile be
seyrllsefer şirketi ile bır aydanbe-/ r~ber }elmiştlr. Cümhuriyet hü • 
ri devam eden müwkereler niha- kume.ı, İsta!lbulun ımarına ver • 
yete ermiş ve Vekiller heyetinec ~ekte olduğu büyük ehemmiyeti 
de tasvip edilen mukavelename bır kere daha ve pntik bir şekil
bııgün Vekalet mera. im salonunda de gösteren bir harehtle yıllardan 
Muhabere ve Münakale Vekili A- beri yabancı ellerde bulunup ahi· 
U Çetinkaya ile şirketin mümessi- ren satın a~ınan ve millete ma~edi
ll Von Winterfeld arasında imza len Elektrik, Tramvay ve Tunel 
edilmiştir. işletmelerini htanbul belediyesine 

ı Haziran 1939 dan itibaren bırakmıştır. Devlet butçes.inden İs 
Beri' de ı t bul + , tanbulun imarı lehiııe yapılan bu 

ın n ı an a ve ıınanbul - b"" ük" f d k" 1 k h kk . 
d B lin k da 

. . uy e a ar ı mu a ak kı ta-
an er e ıı r muayyen ıstı- b. ti b .. 1 k" . . •~--

lı: ... t l 
1 

'b ıa n u en guze yurt oşesının 1JJU1Dbul tehrine yılda milyonlar ııetirecek olıın trıunvay lfletmesi 
ame • .., mun azam se er eı·e a~ (Ar'··- 3 "n~' sa f·"- ,,..,,_ tıb 

!anacak ve bu auretle hava yol şe- __ """' ___ .. _. ~ __ Y_ ...... _, ____ h_W._uın_e_te_ceç_tı_tı cün yapılan merasimden Jllr Jn a 

1 
1 

bekemiz beynelmilel bava Yol ıe-

belrelerlııe bağlanmış olacaktır. 

Mukavelename ticari mahi~ Otobüs yolsuzluğu davası 
hm yolcu, efYB ve posta nakline 
münhasırdır ve hiçbir imtlyaz ve- S b 
ya inhisarı tazammun etememek· a ur Sami ve diğer şahitler dün mahkemede 

suallere cevaben bildiklerini anlattılar 

Kont Ciano 
Madride gidiyor 
ltalya Hariciye 

....,ınıuııııumm•• 
Henderson Almanya- 'y====, =-=== .. Nazırının Ma-

• uaos avya Balkan yısta Berline gi-

ya J ngil terenin kat'i ntantına sadı deceği bildiriliyor 

surette tecavüze karşı kalacağını söyliyo 

koymak azmini tebliğ 

etmeğe memur edildi 
Londra, 25 (A.A.) - İn&ilb sa· fesinde Alman hlikUmeti neaclin • 

zeteleri, vulf•i başına avdet et- de sarih bir vazife ifasına memur 
mif oluı İııcilterenin Berliıı sefiri edilmiş olduiunu yazmaktadırlar. 
8ir Neville u ... denonun Hltlerbı Gazetelerin blribirine tevafuk 
Reicı..tqda 9liyllyeeelf nutkun ııri 1 ( ATkus J üncii ıal/fada) 

[İngilterenin Berlin sefüi NEVİL HENDERSON, her lisandan der
hal tercümelerile meşhur olan ve Münib konferansında Başvekiller 

[Şimdiye kadar .dalkan an • 
tantının sadık bir dostu ola
rak bildiğimiıı Yugoslavya 

Naibi Prens PAUL) 

Belcrad, 25 (A. A.) - Ha • 
vas ajan ından: 

Resmi mebafil, Venedik gö
r~eleri üzerine Yugoslav
yanın siyasetinde değişiklik 

basıl olmamı§ ve Yugoslavya
nın Balkan antantına dahil 
müttefiklerine sadakatinin zi· 
fa uğramamış olduğunu be -
yan etmektedirler. 

Ayni mehafil, Yııgoslavya
nm tamaınile bitaraf oldu • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Roma, 25 (A.A.) - İyi bir mem
badan bildirildiiine göre Kont 
Ciano, 15 Mayısta Madride cide • 
cektir. 

Diğer taraftan Osservatore Ro· 
mano gazetesinin konhın Mayıs 

içinde Berline de cldeceğini ha • 
her vermiş olduğu hatırlatılmak -
tadır. 

SABUR SAMİ mahkemede bildiklerini anlabyor 

Almanya ile ispanya 
· arasıııda bir itilaf 

Berlin, 25 (A.A.) - .Sud - Ost 

• Eschc» mecmuası yakında Al• 

manya ile İspanya arasında mü

him bir ticaret itilafı aktedil•ceği

ni haber vermektedir. 
. . .. .. Temyız mahilemesı dördüncü 

Bu ıtilM ispanyamn buyuk ma- . . b.. ·· ı· li · ceza daıresı; oto uı; suııs ıma ı-

den unginliltlerinL'l kıymet~- sinden muhakeme edil•n sabık fs.. 
rihnesini istihdıı:f et-rıektedir. lanbul vali ve belediye reisi Mu-, 

Şarki Akdenize 
gelen lngiliz 
harp filosu 

hittin Üstündağ, muavini Ekrem 
Sevencan. fen heyeti müdürü Hüs

nü ve var. t müdürü Neşetin mu 
hakemelerinde bu davanın şahit

lerinin istinaııe yoliyle i.fadeleri· 
fıin alınmasını kararlaştırmış ve 
geçen salı günü bu şahitlerin bir 
kısmının ifadeleri İstanbul asliye 
birinci ceza mahkemcsiııde tesbit 
edilmişti.. 

Londra, 25 (A.A.) _ Neşredi- Dün de, geç~~ cel.•ed~ gelıni~eıı 
len bir tebliğde, dün .Maltadan v~ _ilı2:aren getırılen şnhıtlcr . yıne 
hareket eden İngmz Akdeniz filo- bırıncı ceza 1nahkem.:sınde dınlen

Her haber, her ajans telpafl, her sazete ve her siyasi ınııharm 
blribirine ıud ihtimallerden, imkanlardan bahsediyor. :M.,,,.,ı,; İ -
panya ııntikoınintern zümreye Utihak etti, haberi verilirken Fran
sa ve İngiltere ile anlaşması iınkiinı ileri süriilüyor, Romanya)a 
ın.utere müzahe.ret ve yardınt ıarantisi verirk~n AJınan~·anın da 
IÖz seçirdiii söyleniyor. 

Yugoslavya hanıı:i zümredendir? Balkan ittifakına dahil degil 
mi? Fakat Balkan ittifakının diier azasmı temin eden İngiltere)e 
karşı Yugo&lavyarun İtllya ile ve Macaristanla anlaşmak iizere ol· 
duğu iddia edilmektedir. 

Buna benzer birçok iddialar ve ihtimaller... Bunların hangi i 
doğnıdur veya doiru çıkaraktu1 Bunu kiıru;e biJnıjyor. Der yin, 
her :ııd haberin mümkün sörünmesi devıetlerin karar.ızhğından, 
hangi tarafa meyledeceklerini pşırınış olmalarından ileri gelmek
tedir ve işte bu hal uınunıi bir eınniyc-tsizliği, um1unı huz.ursu:ı

luğu tevlid ediyor. 
Bn ihtimaller ve imkanlar deHindc en iena>1. sulhun ihlal 

sunun evvela Yunar, Iimanlarırn, 

Kıbrıs, Filistin ve Mısın ziyaret 
edecefü ve ondan sc·nra şarki Ak· 
denizde manevralar yapaca~ı bil-

mişlerdir. edilmiyueği nekadar miimkiin ve muhtemel güriiHi~ or»ı. lı<rk«•in 
Bunların dün mahkemede söy- korktuğu harple bugün yarın karşı karljlya grlecrii,lıni,in de o kodaı 

lediklcrini sırasile a0ağ1ya yazı • mümkün ve muhtemel &:öriilmeıddir. 
)'Oruz: 

·cuı 6 ncı sa fada) 
K E !YJ A L 1 S T 
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SAYFA Z 

lt~!a!:!::IQ&t:.-.T~ 
Musa • isa • Muhammet : 89 

• _ ..... 
Musanın Hayatı 

İlyas dua etti, Tanrı bir yağmur 
verdi. Kıtlık zail oldu 

Beni İsrail bunun üzerine (Ba.' • Diye hitap ve irşadı ilahi vaki 
ıl) in heykelini or..ayıı çıkardılar. oldu. tıyas, arkadaşı Elyesayı da 
Hepsi etrafında halka oldular ve beraberine alarak yola çıktı. Yolda 
yağmur dilediler. Tabii hiç bir te- ıönüne ateşten bir at çıktı. tıyas, 
siri olmadı. Bunun üzerine baktılar 1Elyesaya: 
ki kıtlıktan v,. açlıktan tamamen - Al!ahaısmarladık.. Bundan 
kırlıacaklar, mecburen !!yasa tabi sonra artık beni görmiyeceksin .. 

oldular ve ona: Dedi, ateşten ata atladı ve El • 
- Yeter artık, sana tabi olaca· yesa'ın gözünden nabedit oldu. 

ğız. Senin Tanrına inanacağız. Evvelce de yazdığımız gibi, din 
'en dua et te başımızdan bu ku- tarihleri 11yasın ölmediğini, kıya-

raklık belası mündefi olsun.. mete kadar yaşıyacağını ve (H.ı-
Dediler. tıyas dua etti. Tanrı zır) nasıl yer yiizünde ise İlyasın 

yağmur verdi. Kıtlık zail oldu. da deniz üzerinde dolaştığını kay-

Beni İsrail kavminin din tarihi, dederler. ••• 

• 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Tersane, liman~ •/Ada vapurunda Sabaha tin katili 1~ 
Gölcükte olacak ,Çoraplarneden ikinci güverte seneye mahkfım aldı 

çürükmüş? Bu iş 13 milyon 800 
bin liraya ihale edildi 
Haber aldığımıza göre İzmit ci· 

varında Gölcükte inşa edilecek li
man ve tersane için Cıite Hoff -
nunjo Hutte ve Philipps Holzman 

isimlerinde iki Alman firmasile bir 
mukav~!e yapılmış ve inşaat işi 

bu iki müesseseye ihale edilmiştir. 
Yakında ~asır.a başlanacak olan 
liman ,.e tersane 2.300.000 İngiliz 
lirasına yani 13.800.000 Tüı•k lira
sına mal olacaktır. 

BELEDiYE 

Belediyede yapılacak 
tensikat 

Mütehassıs, çürük 
iplik getirildiğini 

tesbit etti 

lktısat Vekaleti yeni bir 

nizamname yapacak 

Deniz bank 
bir karar 

güzel 
verdi 

Denizbank Adalar halkını se -
vindirecek güzel bir karar ver 
miştir. 

Kendisile köye gelmek istemiyen kızı öldüre 
Rahim 500 lira da ölüm tazminah verece 

Geçenlerde Beyoğlunda Sakız -ı ve birçok paralar sarfettirdiktı 
ağacında Kapan sokağında oturan sonra parala.r tükenince yüz çevi 
Külizarın kızı Sabahati evinde ta- ~ ve köye gitme teklifini de re 
banca ile ateş ederek öldiiren Or- detmiştir. 

hangazi!lin Yeni köyünden Rahi - Hadise günü Rahim te\Pifinı t. 
min Ağırccza mahkemesindeki rar etmiş ve bu yüzden çıkan mı 
muhakemesi bitmiş ve karar dün nakaşa ve kavga neticesinde Sa 
bildirilmiştir. bahati tabanca ile öldürmüştür. 

Muhakeme sonunda hadisenin Mahkeme, Rahimi ceza kamı; 

şu şekilde cereyan ettiği te&biıt e- nunun 448 inci maddesi mucibi 
dilmiş bulunmaktadır: 18 sene ağır hapse mahkum et 

temelinden itibaren kurulan ni- • Belediyede memıırlar ı·çın· yenı' ' Peygamberlerin tarihi., eseri-

İpek kadın çoraplarının sağ
lam bir şekilde imalini temin 
için fabrikalar üzerinde tet • 
kikler yapan Alman mille • 
hassısı Kari Eber hazırladı -
ğı raporu Vekalete vermiştir. 
Mütehassıs çorap imalatı hak
kındaki mevcut nizanın.anıeyi 
beğenmemiştir. Bilhassa ni -
zamnaınedeki Avrupadan ge

lecek ipliklerin yalnız Vhkos 
ve Bemberg cinsinde olmala
rı hakkındaki kaydı kili bul -
nıamıştır. Çünkü Avrupada 
bu dns ipliklerin yüzlerce 

çeşidi olduğundan fabrika -
törler çürük ve ucuz iı>likleri 
getirıneği daha kilrlı bulmak
tadırlar. Mütehassıs bilhas -

Esk.idenberi bilhassa yaz ınev 
simleri Kadıköy ve Anadolu hat -
tında işliyen vapurların güverte • 
!erindeki ön kısımlar ikinci mevki 
olduğu halde Adalara işliyen va -
purların güvertelerinde ikinci 
mevki yolcularına yer ayrılmamış 
ve her tarafı birinci mevki ittihaz 
edilmiştir. Yazın en sıoak günle -
rinde bile alt taraftaki kapalı ka -
mara ve salonlarda havasızlıktıan 

bunalan ikinçi mevki yolcuları 

ışimdiye kadar müteaıddit şikiiyet
lerde bulunmuşlarsa da bir türlü 
bu vaziyetin önüne geçecek bir ka 
rar alamamışlardır. Denizbank bu 
şi.kiiyetleri haklı görerek bundan 
sonra Ada vapurlarındaki ön gü -
vert'elerin de ikinci mevki yolcu
larına tahsis edilmesini kararlaştır 
ımıştır. 

Rahim Orhangazinin Yeni köyü- fakat Sabaha tin bilfilıare kendis · 
ne iskan edilmiş muhacirlerden • den yüz çevirmiş olmasını haf. 
d.ir ve birkaç sene içinde çalışarak tici sebeplerden olarak kabul et 
birkaç bin lira para kazanmıştır. ğinden cezasını 12 sene ağır ha 
Orada evlidir ve beş çocuğu var · indirmiştir. Bundan başka yi 
dır. Rahim İstanbula gehniş ve karar mucibince Rahim Sabalıa 

. ' Sabahatle tanışmıştır. Rahım Sa - varisine beş yüz lira ölüm t 
zamlara isyanlar, kilfranlar ve da· mizin (Musa) ya ait olan faslı, kadro hazırlanmaktadır. Bu kad • 
!aletlerle doludur: Bunu bizzat Beni tsrailin Mısıra tekrar dönü- roda açıkta kalacak memurların 
Tevrat ve İlıi:il ve Kur' an da böyle şü, tekrar yoldan çıkışı ve Musa
kaydeder.Beni İsrail peygamberleri nın torununun torunu 11yas pey
de daima Tannya bu kavmin renk- gamberin bu kavmin arasından çe
siz hareketlerinden fikiyet etml§- kilişi ile bitmiş oldu. Musanm ha
lerdir. Sıkıya geldikleri ve Tann- yatını efsane ve din tarihlerine, 

bir kı.~mından evveke bahsetm.iş
tik. Bir gazete, açıkta kalacak me 
mur adedin in 250 kadar olacağını 

yazmıştı. Dün belediyede salahi-

yettar bir zattan bu meseleyi ta!t,. 
nın gazabı ile karşıla.şttlda. za. mukaddes kitaplann ayetlerine, ra 

,_., kik ettik. Buna göre vaziyet şudur: 
man tariki hidayete dönen bu hallı: .uerin ve (Nil.kilil.nı asar) ın riva-

---0()----

Cezaen kesilen 

bahatle münasebeti ilerletmiş ve natı ve davacı mevkiinde bulun 
nihayet onu köyüne götürmek is - maktul Sabaha tin annesi Gül· 
temiştir. Sabahat bidayette Rahi- ra da 30 lira vekalet ücreti ver 
mi kendisine iyice bağladıktan cektir. 

Börekçi Ali 
tevkif edildi 

Bir araba ka 
zasının sonu tl ri i t• d t h.d Yeni kadroda 150 kadar memur • • } 

üzerlerinden fel&ket bulutu geçti ye e ne 8 uıa en ve ev ı en sa çorap fabrikalarımızın kul- iŞÇi para arı 
bu · ktik1 rinl __ ,_._ kaydeyledik yerinden ovnatılacak:tır. Bunların ni, ·tün <ıe e unutw.>.A ..... , · ' landığı iplikleri çok bükümlü Hasan ve Ali adlarında iki bö • Şemsettin adında bir arab 

krar ı.yana sapmaktadırlar. Bu, adeta bir tarih masalı oldu. mühim bir kısmının zaten kanuni bulmuştur. Çtirüklüğün bu ~ " • • • rekçinin Süleymaniyede biribir - dikkatsizlik ve belediye nizam 
Bu bir deıa aeğil on defa değil Neticeyi bağlamak için de Musamn tekaüt nı!iddetleri gelmiştir. Bun- yüzden ileri eeldiğini ililve işverenler bu paraları !erini ağ>r yaraladıklarını dün yaz tına riayetsizlik neticesi İlyas 

' ' ' hakikaten çok yüksek olan büyük lar tekaüde sevke:l.ilecek ve ken- etmektedir. mıştık. lu Zeki adında bir nncug· a arah 
yüz defa değil ... daima böyle 01• fil f h · ı· d 1°şçı"lerı

0

n menfaatleri .. -ozo §a sıye ın en ve zanıanına dil · b -ı kt Aç k - Bırakia yaralanan ve yarası ağır le çarparak yaralamak suçund 
muştur. göre kurduğu içtimai, ahlaki niıa- erme maaş ag anaca ır. ı - Vekalet şimdi yeni bir ui- • 

Yakup peygamber de, Yusuf ta, mından, yani Tevrattan da bir neb ta kalacak memurların ekserisi ha zanınaıne hazırlıyacak vıı ha· ne sarfedecekJer olan Hasan hastahanede yatmak - dolayı dün Asliye birinci reza m 

1 

len beledi ede m.. h ı b ı riçten getirilecek ;1,ıiklerin • • tadır. Hasan tarafından başından kemesinde muhal:eme edilrn.lş 
Musa da, Yup da, İlyas ta bundan ze bahsetmeyi yerinde ve lüzumlu Y un a u unan •• • "• "• testi ile yaralanan Ali ise yarası iki ay 15 gün hapse mahkfun 0 
,,ı·k•yet etmış· !erdir. Sonra gelecek buluyoruz. bir""k yerlere tayin edileceklerin- evsafını kat'i surette tayin e- Ankara 25 (AA) ı·ktısat " .. ,,.. • · · - • ağır olmadığından ilk tedavisi ya- muştur. Ayrıca Şemsettin dava 

decektir. V t 1 peygamberler de ayni şikayeti gös- Tarihi edyan müdekkik.leıi, içti- den işsiz kalacak memur adedi pek • ekaleti Ş Dairesi Reisliğinden pılarak dün adliyeye verilmiştir. ya 81 lira 60 kuruş ağır para c 
termişlerdir. maiyatçılar, Musa~ büsbütün baş- azdır. • tebliğ edilmıştır: Ali Sultanahmet birinci sulh ce-ı zası, 60 lira tedavi ücreti, 40 ı 

Hazreti ts& da onlarla mücadele ka bir cepheden tedkik ediyorlar. D E N 1 z Asım Süreyya matbuat ~ kanununun 30 uncu maddesi za hiikimi Reşit tarafından istic • manevi tazminat ve 20 Ura da 
etmiştir. Hazreti Muhammedi de Onlara nazaran Musa ne tabiatin ---- mucibince işçi ücretlerinden yapı- vap edilmiştir. kalet ücreti verecektir. 
"Müf. te . di ink" ed le . b fevkinde bir kimsedir ve ne de hı- Yeni deniz müesseseleri müı:avirligine tayin edildi lan cezat kesintilerin. iş verenin Ali, yoldan geçerken Hasanın e- -~--

n., ye ar en nn a1' . T 
lannda yine onlar vardır. Din ta- ~.stı~:~rın tel~i e~tikleOri gıb·~i teşkita11 ilerliyor Belediye iktı•at müdürü Asım mülkiyetine dahil tutulmıyarak, vinden çıkararak ken<lisile kavga- Ticaret Od8SI lzmir fuarı 

. ır a meczu u., ur. • ti- y . t k·"tl d 1 il D Sür' eyya du··n istıifanam=inı' vali yardım veya tekaüt gibi hususat ya tutuştuğunu ve elindeki testi 
rihlerinin ve din kitaplarının hangi yük fir filozof ve büyük bir "vazıı enı eş ıw ar O ayıs e e- ·~ nas 1 ' t" Ak d k 

Ve belediye reıs. ı·~ tevdı' etınış· tır• . için i§çiler lehine sandıkları bulu- ile başına vurarak yaraladığını ve 1 ış ıra e ece 
sahifesini a.çşanıı bu hakikatle kar kanun., dur. niııbani< umum müdür muavinle- ·~ 

Ögr• endı'ğimize go··re Asım Süreyya nan iş yerlerinde işbu sandıkla - kendim müdafaa için bıçağını çe- İstanbul Ticaret Odası iz 
oılaşırsınız. y· b 1 rinden ten işleri müdürü H1>run İl-me un ara göre "Eğer Haz- matbuat umum m<idürlüğü müşa- ra yatırılması ve böyle sandıklar kerek Ha >ana hücum ebtiğini ve enternasyonal fuarına bu yıl m 

Peygamber İlyas ta, dua ederek reti Musa zuhur etmeseydi tbrani- men Münakale ve Muhabere Ve- b 1 d • kd' d h t ı d • ·· 1 tak virliğlne tayin edilmiştir. u unma ıgı ta ır e, iş verenin ı so~rasını a ır ama ıgını soy e • il olarak !ştlark etrı;ıeğe 
yağmur yağdırdıktan sonra halk ler Mısırda, iki asır müddet içinde kaletinin da\•eti üzerine Ankara - k kl ··k ıı f ı mıştır Belediye ıktısat müdürlüğüne aııunen yapma a mu e e o - · vermiştir. Oda Türkiye iktıs 
kendisine tAbl olacak diye olan se· bog"ulm"" oldukları cehalet ve esa- da bulunmal·.tadır. G•len haberle- d ğ h 1 rd h . 1 k Hakim Alinin tevkifine karar -. • İktısat Vekalet; şeflerinden Saffet u u usus a an · arıç oma su· yatında İstaııbulun mevkiini ıı: 
cinci uzun sürmedi. Çünkü yeniden ret neticesile tamamen kaybolmuş .. .. d .. . 1 d'l k . retiyle. ancak iş verenlerin men- vermiş ve evrakı müddeiumumili-
bolluğa kavuşan, rahata eren Be· olurlardı. Musa, daha pek genç ya re gore, umum mu ur muavın e • tayin e ı ece tır. ğe iade eylemiştir. fiklerle ve broşürlerle tebarü~ 

rinden Hamdi Emin Çapla Harun EK O NO M 1 iaatlerine yarıyacak ve İktısat tirecektir. 
ni İsrail üzerinden yeni bir isyan şında iken zulüm ve tazyik, adalet- Vekaletince tayin edilecek bir ci· 

dal•• • -=•- • sizlik aleyhinde t • tt' İlmen yeni teşkilatt~ vazife ala - KÜÇÜK HABERLER Evvelce Ticaret Odıtsı pav. 
nunda kendilerine ayrılan yerl 
sergiye iştirak eden İstanbu I 

ve ... e. ,.,,,g .. n geçti. ugyan e ı. Nevyork sergisinde pavyo- bete hasr ve sarfedilınek üzere hü-
Şuayip Peygamberin, damadı Milyonlarca esir ınsanla muhat çaklardır. Harunun istinye ve Ka- kumetin ke>ntrolüne amade bir e-

Mıi'Sa peygambere vakl nasiliatle- olduğu halde tek başına ve hürri- sımpaşa havuzlarının birleşmesin- nunıuzun inşaatı bitti manet olarak muhafaza olunması * Denizbankın es:: umuırni ka-
rinlıı başında •Sahur. ve •Tevek- yet namına protesto eden o oldu. den teşekkül edecek fabrikalar mü Amerikadan şehrim izdeki ala - icap etmektedir. <tibi olan sosyete şilep mürak>bi 
lı:ü!. tavsiyesi vardı. O, bu uğurda hayatını tehlikeye dürlüğüne getiril~ P,i söyTenmek- kadarlara gelen haberlere göre Bugüne kadar işbv kanuni lı.ük- Sadun Galip bu vazifesinden ıstifa 

çük sanayi eroabı d~ bu yıl bi 

raya toplanarak büyük bir p 

yon teşkil edeceklerdir. Hazreti Mwıanm derin felsefesi, koydu. Bu hareket, MlL'lamn bü - tedir. Ne\'york sergls!ndekl pavyQnumu- me ~akkiyle ri ayet edilmediği an- etmi/tir. Yeni mürakibin seçilme-
kuvvetliı sabır ve tevekkiil, torunu tün mealeğini gösteriyor. Bu mes- İstanbul Deniz Tıcareti müdür- zun inşaatı bilmiştir. Pavyonun !aşıldığından, al~kadar iş verı;nle- si için Sosyete şilep umumi heyeti ---o-
aun torunu olan tlyaa peygamber- lek üç kelime ile hülıi.sa edilebilir: dahilinde henüz rkmal edilmemiş rin gerek şimdi)•e kadar toplad&- :\'lıkında bı r toplantı yapacaktır . 

H.. . ı .. t _, lüğünde de veni bir teşkilat pro- f k t f k ks 1 d b · ik' ·· Portakal azaldı 
de yoktu. Binaenaleyh Beni tsral- urrıye, musava ve ya .... un .. (*]• . . . ·. . u a e e no an ar a ır ı gun !arı, gerekse buııdan sonra işçi üc· * Ticaret Odasının beş senelik 
Un arası çok geçmeden yine &.!!- Musanın cTevratı. tek bir kelime jesı tatbtk edılecek ve bılhassa kad içinde tama:nlanmış olacaktır. Pav 1 retlerinden cezaen yapacakları ke· çahsmalarını tetkik eden Vekalet 
!ete dönme& onu da yese düşüı:dü. ile hulasa edilebilir: Yehova bu .. rolarda tevsiat yapılacaktır. Y')numuz diğer milletlerin pav - sintileri R'.)erke?.de a~ılacak husu- ımüfetti§leri ;şlerini bitirmişler ve 

Portakal mevsimi artık 

yaklaşmıştır. Son haftalar şeh 

mize çok az mahsul gemeğe b 

lam ıştır. H;ı.ftalık idıalat 900 

ile bir milyon arasındadır. D' 

yol ve Antalyadan artık nıa 

gelmiyeceğl, yalnız Rize porta 

!arının mayıs sonunıt kadar dev 

edeceği anlaşılmaktadır. Pera 

de fiyatlar bu yüzden pahalı! 

mıştır. 

- Yarabbi .. dedi. Ya bu kavmi Allah demekti'r ve Allah .. her şey- Diğer tar~ftan D~ııizbank teka- yonlarile birlikte ayın 30 unda si bir hesaba kaydedilmek üzere raporlarını hazırlamağa başlamış-
ıslah eyle .. ya beni bunların için- dir. Tevrat, muazzam bir manzu- üt sandığı da yeni teşkilata dev- · açılmış olacaktır. Sergıye bundan Ankarad~ İktıs:ıt Vekaleti emrine !ardır. Ankaradan yenıden mua • 
den al. mei içtimaiye ve kanuniy~dir ve redileceğinden dün banka umum ış gün evvel son e~ya partisi gön- Ziraat bankas•nın mahalli şube ve melat müfettişlerinden mürekkep 

Tann, Beni lsrailin ıslah edile- Musa, Tevratın ahkamını kavmine müdür mu•vinlerinden Suphinin derilmiştir. · ajanslarına tevdi .etmeleri ve bu <bir heyet gelmiş ve odada çalışma-
ıniyeceğini anlallllf olmalı ki tıya- belagati ile değil yüksek ve hey- Serginin devamı müddetince yeni suretle yatırılan meblağların bir !ara başlamıştır. 

reisliğinde s:mdık komitesi bir top 
sa: betli sesi ile tebliğ etmiştir. den eşya gönderilmesi icap eder- yıllık yl'k<ınunun hesabını, yeni * Yeni iki buçuk liralık kağıt 

- Filan gün Beni lsrail arıısın- (Arkası var) lantı yapmış ve bu hususta meş - se Sümrııbank derhal sevkiyat ya yılın şubat ayı iptidasına kadar paralar dün Merkez ve diğer han-
dan çık ve filan şehir yoluna git. gul olmuştur. Bankadan ayrılan pacaktır. Hazırlıklı bulunmak üze- doğrudan doğruya 4 Dairesi Ge- kalar tarafından piyasaya çıka -
Yol üzerinde ne görürsen üzerine (*) Tarihi edyan müdekldklcrin- memurlara sandıktaki tekaüdiye - re şimdiden muhtelif eşya toplan· ne! merkezine bildirm;>lerl lazım- rılınıştır. Halk arasında yeni para-
bin.. den Aleksandr Vey. teri verilecektir. maktadır. dır. !ara büyük bir rağbet vardır. 

M ı il r R o m a n ı Tefrika No. 45 
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Alı Bekir küçük bir tereddütle 
nushayı uzatlı. Genç eczacı bu 
müselles siyah meşini parmakları 
arasında bir müddet dikkatle evi-
rip çevirdikten sonra : 

- Hayırdır inşallah bakalım be
nım üzerimdeki tesiri nasıl olacak?. 

İstifhamı acibile k~ndi boynuna 
geçiriverdi. Ali Bekirin beti ben
zi minder üzerinde yatan klorform
lanmış vekilharcın yüzü kadar 
uçarak : 

Sırf masrafa, mutfağa, kilere ait 
olanlarını gene aldığı ceplere iade 
etti. Bir muhtıra defterile, muhte
viyatça şüpiıA!ll gördüğü bazı ev· 
rakı seçti aldı. Bunları kendi cep
lerine yerleştirirken: 

- Sakıp bu vekilharç kallaşı be 
ni sarhoş edip nasıl soydise ben de 
onu öyle soydum. Onun üzerinden 
tılsımla beraber hanımefendinin 
gönlünti çaldım. 

-Hanımefendinin gönlünü çal
dınsa tebrik ederim. Bir dildaden 
artmış oldu. 

- Bana kocakarı gönlü lilzım 

değil. Ben kalfa hanımın dildade
liğinden nerelere kaçacağımı bilmi

karıştır. Bu fırsat her zaman ele yorum. Şimdi bu lakırdıları bırak .. 
geçmez. Bakalım son zaman - ver benim tılsımımı ... 

- Sakıp şakanın sırası değil 

ver nusha.mı ... 

- Veririm canım yiyecek deği
lım ya.. Sen şu herifin ceplerini 

!arda şu konakta çevirdiği iktisa- - Acelen ne? 

Tilll::::ıSDMO 
HUseyln Rahmi G 0 R P 1 N A R 

u1111111111111111ııııııııııııııııııııınııııııınıııııııınııııııııııııııııııııııııınnııııııııııınıııın 

_ Yok.. yok bir şey.. İki re gidip gelmişti. Nereye? Şimdi Artık bir şey bilmiyordu. BUtUn darı !.ttiham olacak en müthiş kll.- ruldu, sarsıldı. Tekrar reha 
"" J'f d. 1 hi ı'lle onu seemcye ug'raşıyor ve hala vücudunda bir kesiklik, hal! te- gı· tlar, kendi eliyle yazılmış naka- düştü. Sükunet arJyor, bir parça 

şey ... uıç a ın emem... ç.. ~ 

tılsımım da tılsımım... kulaklarımda : • Vekilharcın göğ- neffüstinde yorucu bir beta.at var- bili red vesikalar uçmuştu.. huzuru fikir bulmak istiyo 
- Ali Bekir kardeşim ... Ben bir sünden sana vermek için çalma· ~· Vekilharç ~ekrar minderin lize- Kurnaz olmuk için hiddetten, 

fen adamıyım. Bu Occulte denilen dım ya?. cümlesi çınlıyordu. Bu ı İki kolunun üzerine dayanarak rine yıkıldı. Bu defa klorformsuz detten tevakki lüzumunu d 
ulıimu batıla ve hafiye üzerinde vekiliharç şüphesiz kendisiydi. Ça- 'kalktı. Ta iç fanilasına kadar göz- bir daha bayılıverdi. BUtlin sinir- dü. Ameli adam yavaş, yavaş k 
tecrübe yapmak isterim.. tanlar kimlerdi? Ve ne çalmışlar- sünün bütün düğmeleri çözülmüş- !erine bir seyirme geldi. Boğazı ku· dini bulmağa uğraşıyordu. Ev 

_ Ver benim tılsımımı, sonra dı? Dağınık bir zihin, bulanık bir tü .. Niçin? .. O anda tılsım aklına rudu. Sesi kıs.ıldı. Gaip düşmanla- Evet. Körü körüne elddetli lntlk 
istediğin kadar tePrlibe yap ... hatıra 11e ruyetin içinden bu müp- geldi. Elini soktu. Nüshayı ara.- rına. karşı yumruklarını sıkarak heveslerine jcendini kaptırın 
Ben onu vekilharcın göğsünden hemleri keşfe çabalıyordu. Şimdi dı. Sağ tarafında yoktu. Solunu a- boğuk .. boğuk : evvel mülayemetin, kurnazlı 
sana vermek için çalmadım ya'!.. gözlerinin önünden sinema eşhası raştırdı. Orada da bir şey bula • - Sizi gidi yedi veren aamalan bUtün perdelerini yoklamak !iz 

O anda m.Jnder üzerinden bir süratiyle iki hayal kaçmı~tı. Bun- madı. O anda her şey z~lıninde ta- sizi. Ben sizden bir hınç alayım da dı. 
tes geldi: lar odasmda ne arıyorlardı• Ve vazzuh eder gi<bi oldu. Tılısımı çal- görünüz... Ali Bekir ile Aziz Sakıbı b 

- Vekilharcın göğsünden ne kendisi minder iizerinde niçin ya- mışlardı. Tütsülemenin maksat ve Sözleriyle hırladı. Fakat tılsımla için odadaiı çıktı Oraya bu 
çaldınız? tıyordu? Hep bu muğlfık düşünce- m~nasını ~imdi anla~. llid~et ve !beraber hanımefendinin muhabbe· bakındı. Göremedi'. Niha et (lll. 

Iki delikanlı başlarını çevirince !er ilk düğümleri çözü\ıfüklen son- yeısten vucuduna bır aksülamel tini de kaybetmişse bu genç ha· .. y . . i 
· · · ı k b"t'· d b d k. 1 kt , ratuar) m kapısı onüne gıttı. 

yattığı yerden Abdullah Neyyirin ra gevşeyen dolaşıklıklar gıbı bırer ge ere u un ara anın a ı ra- sımlarından nasıl hınç a aca ı. . . . 
ğ • k lk • d d • bi ıl b ı dı Ev t • h t ·dd t ·· k li ld L;; 11 ik' kt B rıden bır mırıltı gelıyordu. Kt a ır agır ?. mag& avran ıgını rer aç mıya aş a . e agn- ave şı e e mun a -P o u. r,o arı ı yaııına sar ı. aşını _ 

gördüler. Aziz Sakıp hemen min- yan dişine Aziz Sakıp Bey ilaç bas- - Analarını bilmem ne ettiğimin 1duvara dayadı. Odanın döşeme tab gın'. kapıya ya~ıştırdı. ik'. gen 
der üzerinden (Nikes) maskesini tırmış, sancıyı kesmiş, sonra esaslı katırları.. Ben size gösteririm.. jt c, Iarı dal.galı bi_r d~nizde .yü_k~elip çende hararetlı'. hararetli çek 

e di ve scvdavi entrikalaı·a dair ba- - Yok acele macele bilmem .. 
zı vesikalar eicle edebilir miyiz? .. tılsımımı vermeli .. bak kalbime, 

kaparak var süratile odadan kaçh, bir tedavi için bütiln dişlerini tüt- Şetmile r,yağa fırladı. Caketi- alçalan bır gemı güvertesı gıbı sa· yorlardı. İş münakaşanın da 
"I Ali Bekir de arkasından... süye koymak lüzumundan bahset- nin cepleri hafiflemiş gibi geldi. Jğa sola gidip geliyor, başının üze- kaç perde ilerisine varmıştı. 
•-----~Waeltk.,.Ji'f:kilha.rı:ın-.JlJm..ce:0-.lliıılecaııdıULhJ.l;!yjOI:~ım.-----L-----~2:a.. ______ lııı.iıı...ııı.ırıı.tıı:w...ka.ııak..ıillıi..bi.r:..aev Elini soktu. Evrakını blrer birer rinde tavan fınl fırıl dönüyoı', dö· Bekir sadasında bir ağlama ti 
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Binicilik ve diğer 
sporlar 

Binicilerimiz beynelmilel yanş-

M et aksasın bir nutku
1

i
1 
........ N .... ı·s;d···e· .. •· !;.r:r~ ~ir::~:e:.üz::!c":ı:r;~ 

kadar bütün dereceleri Avrupanm 
en yüksek binidlerinin elinden al-

yu n an B a Ş Ve k l• ı ı• "' i mak büyük bir meleke ve kuvve-
U m U m l tin işaretidir. 

• • l ""h • t . .... . . u a t . fte Beynelmilel yarışlar, müsaba -
vazıgefın sa a a g l t l g l n l ı mu mı osnı ı kalar mille!lerin sıhhat, istidat, 

ı S , p 1 k ı zeka ve umumi seviyelerinin aşa· 
sögligerek nikbin görünüyor oım o at on ı,ğı yukıı.rı bir ölçü vasıtası sayıla-

: bilir. Hiç olmaua mazisinde lıü • 

ı altıncı oldu i yük bir medeniyetin ön safını Atin.a, 25 (A.A.J - Atina mü-ı lılığı hakkında kıymetli teminat 
hendislerinin ziyafetinde nutuk verilmiştir. Dünyanın kat'i olarak 
söyliyen başvekil Metaksas, en - ~»ıa doğru gittiğini size temin e
ternasyonal vaziyet hakkında de- demem. Çüı::kü bu hususta hiçbir 
rıllştir ki: kimse kat'i teminat veremez. Fa-

ı ' işgal etmemiş olan milletin \ıu • 

ıı günkü yüksek medeniyete men -
Nis, 25 (A. A.) - Burada ı sup olanlardan futbol ve binicHilr 

i yapılan beynelmilel askeri ı birindliğini alması kolay değildir. 
konkur ipik neticelenmiştir. ı Bir tek iyi binicinin veya bir tek 

ı Myteaddid müsabakalara iş· ı iyi kalednin bile bir memleket sü
cOrdusundan km-vet alan ve kat size şunu temin edebilirim ki, 

bununla iftihar eder. Yunanistan, daha muslihane bir istikıbale doğ
anavatanın tamamlıhğına ve şere- ru gittiğimizi gösteren birçok işa
fine hiçbir suretle dokunulmasına retler vardır. Benim duygum böy
müsaade etmen.eğe azmetmiş sa- ledir. Ve bunun doğru çık~ağını 
kin milyonlarla çocuğunun orta~ iimit ediyorum. 

Bında karanlık günkr geçirmiştir. Metaksas, milli müdafaa işlerin 
Yunan milleti vatanın şerefini ko- den bahsederek Yunanistanın son 
nımak için ona bet' şeyi, canım ve üç sene içinde milli müdafaası için 
hattA memleketin mevcudi~tini 9 milyar drahmi sarfetmiş oldu -
bile fedaya karar vermiştir. ğunu ve Jru ııaranın 10 milyarı ge-

Yunanistana istiklali ve tamam çeceğini söylemiştir. 

Dantzig meselesi 
endişe uyandırdı 

Hitler 
ilhak 

Dantzig'in 
edileceğini 

Al manyaya 
vadetmiş 

Paris, 25 (A.A.) - Milletler Cemiyetinin Danzig fili komiseri 
Charles Bruckbardt, buraya gelmiştir. Mumaileyh, Milletler Cemi
yeti konseyi tarafından Danzigdeki vaziyetin inkişafı safahatını 

tııki.be memur edilmiş olan üçler • Fransız, İngiltere, İsveç - komi
te<>inin Cenevrede aktedeceği içtimaın arifesinde serbest şehrin 
statüsü hakkında Fransız makamatı ile görüşmüştür. 

Salfilıiyettar Fransız mehafili Dantzigdeki vaziyet dolayısile 
endişe içindedirler. Bu mehafil, şimdiki Alınan • Leh gerginliği 
dolayu;ile seı:ıbest şehir arazisini Avruparun •.Siyah noktas1> diye 
tavsif etmektedirler. Ayni mehafil, Charles Bruckhardt ile yapı -
lan nolrtai nazar teatilerinin bütün ihtimalleri derpiş etmeğe medar 
OlınU§ olduğunu ilave etmektedirler. 

••• 

t tirak eden otuz beş binici a· ı 
ı rasmda neticede Fransız yüz- ı 
ı başı Chevalier 201 puanla bi- ı 
ı rinci olmuştur. Bidayette at- ı 

ı 
Iarın henüz formunda olma- ı 
masmdan dolayı birçok ak • ı 
siliklere maruz kalmış olan 

i Ttirk ekipi arasında yüzbaşı 
Saim Polatkan 133 puanla al
tıncılığı kazanmış, Cevat Gür-
kan 98 puanla on üçüncü gel

miş, Cevat Kula 72 puanla i 
yirminci, Eyüp Öncü de 55,5 
puanla 24 üncü gelmiştir. 
...................... : 

İngiliz - İtalyan 
münasebah 

Çemberlayn Arnavut
luktaki emri vakii ta-

w 
nımayacagını söyledi 

Londra, 25 (A.A.J - İngiltere 
hükumetinin cArnavutlukta yapı -
!anları• tanımağa karar verip ver 
mediğini soran amele partisi me
buslarından Artılıur Hendersona 
başvekil Çemberlayn, menfi ce • 
vap vennişfü. 

variliğinin yahut futbolcülüğünün 
muh11Bsalası olduğunu da unutma
malt lhıınılır. 

Bu kazancın bir tesadüf eseri 
olmadığı süvarilerimizin muvaf • 
fakiyetlerinin teakup etmesinden 
anlaşılmaktadır. Geçen sene de 
ayni Tiirk süvarileri Avrupadaki 
meslektaşlarını geri bıraknuş:ar· 

dı. Böyle olunca nasıl oluyor da 
sporun hiçbir şube'!inde kendimi7.i 
gösteremediğimiz halde binicilik· 
te en ileri gelenler arasında bulu-
ouyoruz. 

Burada hayvanların iyi seçil • 
mİ§ olmasına bir pay ayırmaya 

mecburuz. Bununla beraber bini • 
cilerinıiz diğer sporcularııÜızdan 
ayırarak en büyük farkı askeri di
siplinle devamb ve anud egzer -
sizlerde aramak icap etiğine kai • 
llz. Bu disiplini ve bn çalışmayı 
diğer spor şubelerimize de tqmil 
edebilirsek beynelınilel nıüsaba -
kalarda geri kalmaınızahiç bir se
bep olmıyacaktır. 

IKOAMC ı 

İnönü Irak Dahiliye 
Nazınnı kabul etti 
Ankara, 25 (A.A.) - Dünden • 

beri şehrimizde Irak Dahiliye Na
zırı B. Naoi Şevket bugün Reisi
cüınhur tarafından kabul edilmiş
tir. 

Danzig, 25 ( (A.A.) - Danzi.g nazllerlnin şefi Poesterin bir 
amele toplantı.smda Hitlerin kendisine Danziğin bu sene içinde 
Almanyaya rücu edeceği vadinde bulunınll§ olduğunu söylediğine 
dair ortada bir şayir. dolaşmaktadır. 

Kabulde Hariciye Vekili B. Şük
rü ~racoğlu da hazır bulunmuş • 

yazılacak ve itimatnamede Ama· 
tur. 

Bu hususta emin bir menlba -
dan bildirildiğine g;',re yeni İngi
liz sefiri Sir Percy Lorraine'in 
itimatnamesi c!taly~ kralı ve Ha
beşiıstan imparatoru• na bitaıben 

Almanya, Bulgaristana tehdit 
altında- olup olmadığını sormuş 

Sofya, 25 (A.A.) - Havas - Res
ınl mahleller sükfuıet ;çinde olmak 
la beraber, Almanyanın Bulgari.a
tana kendisini tehdit altında his -
&edip etmediğini sorduğuna mu • 
hakkak gözü ile bakılmaktadır. 
Bulgar hükfımetinin cevabı ma -
lfun değildir. Fakat bu cevap an -

cak menfi olabilir. 
Verilen h~berlere göre, Başve

kil mecıis hariciye komisyonunda 
beyanatla bulunarak Bulgarista • 
nın kendisini tehdit altında hisset
mediğini, çünkü Almanya ile müş
terek hndudu olmadığını bildir • 
miştir. 

"Yugoslavyanın vaziyetine Paris 
ve Londra hayret etmemelidir,, 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman mat Gm-p devletlerinin CenulıuşarkI 
buatı, Yugoslavyamn bir taraftan memleketlerinin işlerine karışma 

mihver devletler.i ve diğer taraf • siyasetlerine gelince, bu siyasetin 

lan ga·rp demokrasileri ile olan neticesi daima kan·şıklıklar çıkar· 
müiıasebetiyle meşgul olmaktadır. mak, düşmanlıklan ıdame etmek 

vutluktan babsed.llmiyecektir. 

İtalyan ve Arnavut kanunuesa
sileri arasındaki bağların henüz 
kat'i surette tcsb!t edılmemiş ol· 
masının, İngiliz sefiri tarafından 

verilecek olan itinoatnamenin tan
zimi meseles!nin ha!ya ve İngilte
re arasın.da bir itiliü mevzuu teş

kil etmesine mani olduğu saliıhi· 

yettar mahfeli erde wy lenmekte -
dir. 

Ayni mahfeller. Ma<lritte yapı
lacak geçit resmini müteakip İs
panyada bulunan İtalyan kıtaları
nın geri çekileceği!>e dair İtalyr 
hükumeti tarafmd 1'1 teminat ve

rildiğini teyit etmektedirler. 

Emin hır m~nıbo,lan öğrenildi

gme göre, İspanyadaki İtalyan 
kıtalarının ınevcud•: 20.000 kişiyi 

tecavüz etmemektedir. Alınan kı-

taları ve harp malzemesi de ayni 
;;amanda geri :tlınac·aktır. Bunun

la beraber İngiliz mahfellerinde 

bu teminatın maddi bir şekil al
ması hususur,da şüphe i.2ıhar edil
mektedir. 

Völkischer .Beob::chter, eliyor veya yeni yeni düşmanlıklar yarat 

iti: mak olmuştur. Halbuki mihver Potemkin geliyor 
Venedikte Yugoslavya ve hah devletleri kendi otoriteleriyle bu .. 

Ya hariciye nazırları arasında ya-ı Bükreş, 25 (A.AJ -- Ankaraya 
d !etler d b .. 

ıJ k 1 .B ı d bük • ev arasın a ır muvazene gitmekte ofan J\otemkin bu saıbah p an onuşma arın e gra u- . • . . 
metinin İtalya ve Almanya ile iş tesıs etme.g~ ve bı.ri'blrıne zıd men Bükreşe gelmiş ve Sovyet sefare-

. .. . . . . . !aatler yuzılıı.den Avrupanın kla-ı ti · · t' P'"" k' t 16 d bırligınl teyıt eyliyen bır netıceye . . . ne ınmış ır. v.em .n saa a 
varın olmasına P-lris ve Londra sik barut fıçısı halim aıan bu mm- Bükreşten hareket edecektir. 

ış . takasında sulhu kurmağa çalışml§ .. 
hayret etmemelidlz. Cenubu şar - d l d ~ 25 (A.A.) - Havas: 

• . . urmuş ar ır. . 
iti memleketleTınin mihver dev - Romanya resmi mahiellerı, Po-
Jetleriyle işbirliği ya.pmalarının 

bir tazyik altında vukubulduğunu 
düşünmek hatadır. Hakikatte on
!ar kendi menfaatleri icabı olarak 

---oo-- temkinin h'.çbir Roma şahsiyeti -

Markoviç Ber- ıe temas etmemiş olduğunu bil
dirmektedirler. 

Gofenkonun 
temaslon 

Londra, 25 (A.A.) - Gafenko, 
öğle yemeğini hükümdarlarla bir
likte Buckingham sarayında ye
miştir. Mumaile~ bugün öğleden 
sonra Lord Halliaks ıle görüşecek
tir. 

Gafenko, öğleden sonra Ameri
ka ve Yunanistan elçılerini kabul 
etmiştir. 

Su'.h cephesin'n vaziyeti 
Londra, 25 (A.A.> - Hariciye 

encümeni bu saıba:lı toplanarak sulh 
cephesi te~ili için girişilen müza
kerelerin ne safhada bulunduğunu 

tetkik etmiştir. 
Öğrenildiğine göre, Lord Hali· 

faks dün Gafenko ile :v aptığı gö
l"iişmelerin neticesi hakkında ma
lümat vermiştir. 

Yugoslavya Ea kana 
antantına sadık 

kalacağını söyliyor 
(Baş tarafı l inci sayfııM) 

aleyhindeki misaka iştiraki 

mutasavver olduğu haberini 

tekzip eylemekUıdirler. 

İtalyan hilkftmetinin böyle 

bir iştiraki asla teklif etme • 

miş olduğu beyan edilmek • 

tedir. line gitti 
Belgrad, 25 (A.A) - Markoviç İtalya imparatorluğu- Resmi Yugoslavya meha • 

saat 13.JO da tayyare ile Berline ld"" .. .. fili, Yugoslavyanm hiçbir u-nun yı onumu 

SAYFAI 

• / Hitlerin nutkundan 
evvel 

Şehir Meclisi 

Yaıovanın Bursa Vilayetine 
bağlanmasına karar verdi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
etmekte olan haberlerine göre İn· 
giliz sefirinin vazifesi, Von Rib -

1b tr '"mk'" 1 . en opa ve mu un o ursa bız -

Konservatua• a yatılı talebe bulmak için 
nakdi kefalet bin liraya indirilmek istendi 

zat Bitlere İngilterenin Ruzveltin 
mesajı muhteviyatını tamanıile 

tasvip etmekte olduğunu ve Al • 
manya bu mesajı hesaba katmağa 
lüzum görmediği takdirde yeni 
taarruzların önüne geçmek için za

Şehir meclisi dürı Ankaradan ge-ı bir zatın intihabı baklandaki tek- ruri olan mecburi a;kerlik hizme
len Vali ve Belediye Reisi Doktor lif müzakere edilerek bu işe Se!a- ti de dahil olmak tlzere bütün mü-
Lütfi Kırdarın başkanlığında top- mi İ.zzet Sedes seçildi. dafaa tedbirlerini ittihııza azmet· 

ıanmıştır. Eski zabıt okunup Konservatuar hakkında miş buluı:duğunu anıatmak oıa • 
kabul edildikten sonra Vali ve be-

lediye reisi Ankaradaki temaslan bir münakaşa c~~dra, '.!5 (A.A.> _ İngiltere 
hakkında izahat vermiş ve kısmı B undan sonra Konservatuarın sefiri Hendcrsonun lıugün Von 
mahsusum uzda görüleceği veçhile yatı kısmına alınan talebeden is ·' Ribbentrop ile görüşeceği tahmin 
Elektrik, Tramvay ve Tünel idare- tenmekte olan (2000) liralık kefa-ı edilmekte idi. 
!erinin İstanbul Belediyesine dev- ı.e · ( tın 1000) liraya indirilmesi hak· Reuter ajansının djplomatik 
ri hakkında meclise beyanatta bu- kında okul direktörünün dileğine mubahiri bu husoota şöyle yazı • 
lunmll§tur. Bundan sonra ruzna • kavanin encümeni tarafından ve- yur: 
meye geçilmiştir. rilen red cevabı okundu. Bunun ff d ff" ! 

Dünkü ruzname şimdiye kadar en erSOnUR f P.r8 üzerine birçok azalar itiraz ettiler. 
az görülmüş derecede dolgundu. Azadan Abdülkadir, konserva - anlatacağı noktalar 
Evvel3. varidat bütçeleri kabul e - tuarda 30 kişili'k boş yer bulun _ .Sureti um1ımiyede zannedil -
dildi maısına mukabil kefalet parasının diğ!ne göre 1"gi1teıe •efiTi bu fır· 

Masraf bütçesi azaya henüz da- yüksek bulunması yüzünden bİı - sattan i.!tifode ederek, her türlü 
ğıtıldığından perşembe günü ya • raya ancak 7 talebe müracaat et- yeni bir tecavüze mukavemet et
pılacak fevkalade bir celsede mü - tiğini söylemiş ve ıstidath fakat fa. mek hususundaki karar da dahil 
zakere edilmesi muvafık bulundu. Jrir olan talebelerin buraya alı - olmak üzere. lngiliz siyasetinin 

Yalova kazasının İstanbul vi!a- nabilmeleri için keiiı:letin 1000 bazı esaslı noktaları hakkında ma
yetinden ayrılarak Bursaya ilhakı liraya tenzil edilmesi icap edece- lumat verecektir. Tahmin edildiği· 
hakkındaki teklif te umumi heyet ğini, böyle yapılmazsa konser - ne göre, sefir ayni zamanda lngiZ
tarafından kabul olundu. Keza Fa- vatuann yatı kısmını kapamanın terenin hiçbir veçhile Almanyayı 
tih 22 inci ilk okulunun işgali altın daha muvafık olacağını tJeyan mtthasara etmek istemediğini de 
da bulunan Yenikapı Mevlevihane etmiştir. Buna kavanin encümeni 1 sarahaten Nldirecektir. Sefir. bü· 
hinasının boş ve metruk kısımla • azasından biri cevap vermiş ne-1 yük bir ihtimalle, lngiliz siyaseti
rının Şehremini orta mektebine ticede tezkerenin makama havale nin bir sulh siyaseti oldu -
tahsisi de kabul edildi. edilerek bu işin bir de makamca 1 ğımu, fakat İngiltere hükumeti-

Beden Terbiyesi istişare heye - tetkik edilmesi muva1xk bulun - ı nin şon hiidise~•de mündemiç o-
tine daiıni encümen aııasından muştur. l la hlik ,__ ..... a. ·ı · n te ewrre .,...,,ayet ven mesı 

lazım geldiği kanaatinde bulundu· 

Elektrik, tramvay, tünel 
ğunu ilave edecektir. 

Henderson huıüz R:t! ent
ropla görüşemedi 

(Baş tarafı 1 inci sayJada) 
daha ziyade güzelleşmesine ve cüm 
huriyetin feyizlerinden daha faz· 
la istifade etmesine imkan vermiş 
olacaktır. 

Nasıl idare edilecek 
Öğrendiğ'mize göre bu idareler 

belediyeye merbut oElektrlk, tram 
vay, ve tünel umum müdürlüğU. 
tarzında lsimlendirilerek o şekil

de idare edilecektir. Bu şekil şim 

dilik bulunan formüldür. Belediye 
rıyaseti Avrııpanın muhtelif mer
kezlerinde bu gıbl ammP hizmetle
rinin o.asıl idaı e edildiğini etiirl 
ettikten oonra bize en uygun gele
cek şekil tayin edecektir. 

Otobüs ıdaresinin de trraınvaya 
bağlanması ihtimal dahilinde sa.. 
yılmaktadır. 

Valinin Mecliste teyanatı 
Vali ve bel~iye reisi Doktor 

Lütfi Kırdar dün Şeb1r meclisin
de bu mesut hadiSt'yi kısa bir nu
tukla müjdelemiş ve hiikıirnetin 

İstanlbnla brşı gösterdiği bu te
veccüh. Şehir meclisinde heyecan
lı tezahürata vesile vermiştir. Va· 
li şunları söykmiştir: 

•- Arkarlaşlarım, bu senenin 
bütıçesini meclısiiılinıze takdim e
derken bütçe heyeti umumiyesi 
hakkında lıl.zımgelen ı:ı.ahr.u arzet 
m~. Bugün varidat, masraf büt 
çelerinin müzakeresine başlıyoruz. 
Bu müzakerelerim:Zın başlang:ı • 
cıııda meclisifılir.ıze müstakbel büt 
ç.-€1erimizin ir..KlşafJna müessir o -
lacak bk '"üjdede bulunacağım. 

İlk gündl,nberi İstanbulumuza kar 
şı çok vüksek teveccühlerini esir
gemiyen büyük devl~t ıeisimiz, 

ıl!,ıli Şdimiz İsmet inönü ile hü
!funet reisimiz doktor Refik Say
fam ittihaz buyurdukları pek ye
rıi bir karnr ile hemşerilerimizi 

ıaltif buyurmuşlardır. 

Malüm olduğu üzer~ imtiyazlı 
Elektrik, Tramv!y, Tünel şirketle
ri Münakale ve Muhabere Vekili 

Bu müesseseleri ciddiyet ve iti
na ile idare ederek belediyemiz 

hakkında göcterilen itimada layık 
olduğrnnuzu daha ziyade çalışmalr 

la isibat edeceğimize hiç şüphe yok 
tur. Bu h,ısusta da kıymetli mec
lisinizin ve bütün hemşerilerimin 
rnüzaheretlerine güveniyorum.> 

Berlin, 25 (A.A.) - Von Rib
bentrop, meşgulzyeti dolayısile 

dün Berline avd~t eden İngiltere 
sefiri Hendersonu h~ni.ız kabul e· 
dememiştir. 

Resmi mahfellerde bu müla • 
katın yapılacağı tar:h hakkı.-,.da 

malumat m~vcut degildir. 

ve bu suret!c ş<>hir sıiratle imar e
dilmiş bulunacaktır. 

5 Miljonluk istikraz 
Vali 'b•J seferki Ankara se· 

yahatinde istikraz işinden ziyade 
istimlak kanunıle mc.şgul olmuş • 
tur. Zira htanbulun aktedeceğl 
beş milyonluk istikrazın bütün for 
malitesi hazır gib'dir. İstim!Ak ka-

Valinin bu beyanatı üzerine A
zadan Refik Ahmet Sevengil, avu

kat Sırrı Enver, Ekrem Tur ve 
Meliha Avni söz istemişler ve bu 

işi valinin bir muvaffakiyeti ola
rak alkışladıkfarıru söylem işler -

dir. Vali LCıtfi Kırdt.'f bu sözlere 
mukabele ederek, bu kadar tevee
ciilıe iayık olmadığını, zira bu işin 
kendisinden ziyade Milii Şefin ve 
hükümet reisinin İstanbula olan nunu çıkmadan evveı bu para ye
teveccühlerinin bir ııeticesi oldu- rinde sarfedi!emiyeceğinden şim

ğunu söylemiştir. Bımdan sonra dilik ncele edilmemektedir. 
İstanbulun şükranl:ırının Milli Şe, Yeni istimlak kanunile beleq!· 
fe ve Başvekile arzı alluşlarla ka- ye iki noktada kazanacaktır 
rarlaştırılmıştır. ı - Fazla miktarda istimlak 

Akay ve Havagazı 
Öğrendlğimize gore, Şirketi 

Hayrive müstesna olmak üzere İs
tanbulda sevahili mi.ıtecıı.vireye iş
liyen Kadıköy, Adalar, Anadolu, 
ve Yalova hattı idareslnin de ya
kında !belediyeye verilmesi kuv
vetle muhtemeldir. HavagazJ şir

keti de satın alındıktan sonra 
belediyeye devredilecektir. 

İstanbul beledivesi bu snretle 

yapmak salahiyeti.. 
2 - Kohy istimlak imkanı .. 

Taksim kı,lası alını:·or 
Taksimde halen bir işe yara 

mamak mevkiinde bulunan Tak • 
sim Joşlasının belediyeye terke -
dilmesi takarrür etmi5tir. Ancak 
burası belediyeye terkediliı'ken ya 
ufak bir ücret alına<!ak veyahut 
bir kanunla İstanbul belediyesine 
maledılecektir. Maliye Vekaleti 

senede beş altı milyonluk yeni bir bu hususta büyük bir yardım ve 
varid~t menbaı elde filmiş olacak kolaylık göırtermektedir. 

__ -.=,.!QJI 

••• 
KOL IURILIR 'YEN İÇiNDE 1 

Haftanın taze havad'31erinden 
biri de, 11 inci • Yerlnnallar ıerqi
si, nin, bu sene de açılacağı müj
desidir. 

Taksim ooh~·esifld.e açılan sergiler, 
seTgiden ziyod~ panaytTa benzi -
yordu. 

Ali Çetinkayanın kudretli eliyle Geçen sene. 10 uncu yerlimal
cüınhuriyet hüldlmetirıe intikal et !ar sergi.si açılırken roy!enım nu
mişti. Amme H beledi hizmeti o- tuklarda, bu serginin. onuncu ve 
lan bu müesseseleri l':afia Vekaleti sonullC'lt olduğu tasrih edilmişti. 

-bugüne kadar idare ediyordu. Milli Sanayi birliği, mun tered -

Hele, son sergi. .. Sı'l'a sıra tatlı

cı, börekçi. §er betçi, dondurmact 
barok<lları; aıh k.ara.ralon; beşik 

saltncaklan i~, civcivli bayram 
yerlerine, rahmet okutuyordu. A· 
dım ba,•mdıı, tartı aleıleri ... Bara· 
kalann müşteri çağıran çığırtkan· 
Zan ... Neler yoktu! 

Bu defa cüır.huriyct hükı'.imeti dütlerden sonra. sergi saroyı yapl· 
bu müesseseleı i belediyemize dev- lıncaya kadar, yerlimallar sergi -
retınek kararını verdi. 

böyle hareket edlyor!ar. Tuna hav 
zasında normal siyasi tekamüle 
bir takım ikraz vaitleri veya teh
ditlerle mani olmaJr teşebbüsleri 

çok iptidai hareketlerc!ir. Bu mem 
leketler siyasi istikrazlar istemi • 
YOrlnr. Onların istC'dikleri zengin 

ekonomi mc1'bJlanııı ı0letmek ve 
gdistinr.< ktıı Almanya ile bu 
memleketler ar,1'mdaki ekonomi 

hareket etmiştir. man Sovyetleri tauımanıış ve * Roma, 25 (A.A.) - İmparator- komünist propagandasına kar· Dün kamın !iıyiJıas; hazırlan-
sinden t•a2geçi.Z.memesi11e karar ver 
miş. 

Sanki- OJ"ada. yeı·lımallar teşhir 

edilmiyor, l>ir hayır k1ırum11 sün· 
net düğünü yapıyor ela. ço!tık ço
cv.k eğlendi1'iliyordu. 

Berlin, 25 (A. A.) _ Markoviç !uğun teşekkülünün yıldönümü şı daima ınücadele etmiş ol- dı. Bugünlerde .Büyük Millet Mec· 
saat 17.15 te Tempelbofn tayyare münasebetile 9 Mav•sta imparator dnğuou hatırlatmakta ve bu !isine takclim edilecektir. 
meydanına varmış ve Fon Rib _ luk meydanında müselliiıh ktwvet- Büyük devlet reisimizin ve hü-

halin Yugoslavyımın komin • 
bmtrop ile Hariciye erkanı tara • lerin yapacakları büvük geçit res- kfımetimizin bu kararı şehrimiz ve 
fı.,dan selihnlan.'llı~tır. mine Arnavut ordusundan 13 za- tern aleyhindeki ıni>aka işti- belediyemiz için bahd biçilmez bir 

Von Ribbeııtrop ile ilk görüş • bit ve 600 neferden mürekkep bir ralcini lüzumsuz kılmakta ol- taltif ve itimat eseridir. Bu vesile 
müna,ebctkri o kadar genıştir ki, 1 · b k k kuvvl"t te işt'rak cdPcektir. Bu kuv duğunu ilave eylemektedir. ile muhterem huzurunuzda bu 
t 

me ermı u a ·şam yapaca ve Komünist hrkası 20 seneden-
ngiltere Vl' Fr-.ff.n ıle olan tica- müteakiben Van Ribbentrop tara- vcL dün Rnmaya gelmiş ve halk tarihi karara k:ırşı şükranlarımızı .. ~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~w~~~.:.~~..._l_..~~-...... ~~~....b-.il ..... ...,.,,ı;..,nı.w-lJ.!be~r~i-Y!,!!n!g~os~·l!av!y~a~d~a~il~g~a~ed~i~I~-JJ 

~ e & 

Sergi, bu sene de, yine Galata
saray lisesinde, 26 ar;ustosta ap· 
lıp 10 eyW.I akşamı kapanacak1nış. 

Ne denir? Hayırlısı olsun. 
Fakat ... Bunun, bir de, hem ko

caman, bir •fakat• i var. Geçen 

yıllarda old11ğu gibi, pmıaıııra dön 
ınesin. 

Bıı sergi, yalnız, yerliler için a
çılmamıştı, yabancılar da gelip gö
rüyorlardı. Kol kırılır. yen içinde, 

derler. 
Eğe-ı, sc-rgi. bu sene de. yine öy

le olacaksa, eksik olsun! __ .... 
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., nasıl ihtikar yaptığının hikô:yesı 
1 YAZAN: MAHMUT YESARi 1 

Bahara eriştik! Diye seviniriz. , • ,.... .-
Neye? Karakışı, kazasız bela- ,,_ 

Covv-Boys filmlerine meraklı o- ı da Lida Baarova'nın birçok fi.wo 

Genç yıldızların en sade ve en 
mütevaz11 küçük bir fasıladan 
sonra sahneye dönen Çek yıldızı 

sız geçirdik! Diye mi? tanlar beyaz perdede gördükleri !eri gösterilm.İijti. (Bir b&lo gecesi) 
Yaşı geçkınler, buna sevinmek- geniş omuzlu, uzun boylu, kahra- bunlardan biridir. 

te haklıdırlar. Gençler de, tatlı yaz man tavırlı, genç artisti derhal ha Bir zamanlar Lida Baarova /J-
günlerinin hayalini güderler. On· tırlıyacaklardır. Biz onun ismini de manlann pek gözdesi idi. Hattı 
!ar da haklıdırlar. Evet. bahara e- söyliyelim: John Wayne.. onun Hitlerin hoşuna gittiği bU 
riştikl Güzel, iyi amma, yalnız ha· Bu güzal cesur, sevimli artist yüzden büyük bir şöhret ve nilfUS 
va ile yaşa!lmıyor ki... kime benzer bilir misiniz? Gary kazandığı bile söylendi. Fakat soıı 

Bahar güneşi, çiçeklenen taıbiat, Cooper'e .. Onun için de Holivutta ra bu rivayetler tavsadı. Ve artiS' 
insanın l.ştihasını da açıyor. Kış, ona 2 numaralı Gary derler. in daha ziyade doktor Goebbelefl• 
havalan gibi, meyvaları, sebzele- John Wayn, 1931 de sinemaya le ali.kası olduğu meydana çıktl· 
ri, hattA çiçekler! ile soğuk ve kas- intisap etti. O zamandanberi dur- Bu ali.kanın meydar.a çıkması ısı 
vetlidir. madan film çeviriyor. Genç artist yıldızın gözden düşmesine, aoeb" 

Sebzeleri de mahduttur: Laıhna, Amerikada en şöhretli yıldızlardan bels'in de oldukça nazik bir vaziYO" 
prasa, şalga'll, yerelması. ıspanak. biri sayılır. Filmlerine çok para a· te girmesine sebep oldu. 

Bunlar, yaşları... Bunlardan lır ve Gary Cooper kadar olmasa Nihayet Lida Baarova kendJSI· 
sonra, kurulara daycnın: Kuru fa- bile, yine kadınlar tarafından en ni unutturmak, dedıkoduların &-
sulye, nohut, ve sail'c. Kış, yazın Bu, ne rakı sofrasında meze, cçalı fasulyesi• yazılı: 100 kuruş! çok sevilen erkek artistlerden biri- nüne geçmek için bir müddet sine-
kurubrile geçinir. ne yemek sofrasında çerez olur. Kartlaşm~ değil, tahtalaşmış, dir. madan çekilmeğe mecbur oldll· 

Yaz böy!e midir? Taze, renk Bir ağız değişikliğidir, o kadar. ckuzu! engi..'larları.: 5 kuruşla 10 Genç artistlerin en sade Şimdi ise güzel yıldız tekrar faali· 
renk çeşit çeşit meyvalar. sebze - Kışın, ayva, seksenden kırka an- kuruş arası! yete geçmiştir. Kendi memleketi· 
ler. ' cak düşeİ:ıılmişti. Dağ taş, porta-\ Şimdilik, cturfandalar• , bun - Ve en mütevazıı ; ne avdet etmif bıılunyor. Pragıl1 

Fakat bütün bu taze meyvaları kal, elma. Şöyle biraz iyicesin! ye- !ar, birkaç gün sonra .yeni tur JANNE OARSEY stüdyolarından birinde çalışın•>" 
sebzeleri'. renkleri, tazelikleri uç - 'mek ·sterseniz. !yatlarını bir so- fandalar. da çıkacak. Artık onlara başladı. Yeni filmi Alınan sahJl8 

t. da ııe cnarh• kon•c•k? cinsaf> a Paques bayramları esnasında vazii Modeottl idare edeoektit· madan yiyebilmeli, değil mi? rurı. "Jtihanız kaçar. k 

İşte, bu, bir mesEledir. Hatta, Bana, m~rak oldu; manavlara, değil, esnafın biçeceği takdire bağ- Fransadaki düny:a ho ~Y şa.mpi- Filmin ismi ve öbUr artlsUer be-
l b. yonları maç yapmak üzere Mon- Uz alfım d ""''"'~ 

bit" faciadır. Çünkü, enginarı kart- zerievatçılara dikkatle bakmağa ı ır şey. , . . . n m e,.~. 

!anmadan, marulu kortan haline başladım. Satışlar, pazarlıksız! Ya, İşin en tuhafı garibi değil, feci treux ye gıtmışlerdı. Oyuncuların 
' • organizatörleri genç Fransız yıl-

gelmeden, fasulyeyi hakikaten ça- sormağa lü>.um yok. etiketlere şöy tarafı. esnafın, bunları satarken, dızı Janin Darceye kendileri ile be-
lılaşmadan, meyvaları tu,.,,ulaşına- le bir göz atmak kafi kafa tutmalarıdır. Zavallı halkın, be 1 k 1 . ed Fra •Küçük 

•Sinema 

•Haberleri 

-. ·· 1 d d .,_. t" ra r ge ere svıçr e nsu 
dan yemek, her kula müyesser ol- Bu cŞöyle bir göz atmak• , ctur- küçücuk. a t per e en şılUlye ıne yıldız! tems'l tm ini . t 

r muyor . 
··ı d . la arını ı e es nca e • 

fandacılık ihtikiirh karşısında tüy- bile tahamr.ıu e emıyor r. d. Artistler mahfeli, (Samimt an-
• "dt.Mı. 

O senelerdenberi koyu kumral saçlı, derin bakışlı, ince beyaz 
genç kızı hayalinde yaş atmıştı. Halbuki şimdi ... 

Haydar Müfide: - Anlamıyacak ne var ca -
- Adana avukatlarından Şevki nım boyadı, hala eski küçük kız 

Beyin zevcesi Nihal Hanımefendi. değ~l ya! .. 
Diye genç kadını takdim ettikte- - Demek geçen 20 senenin onun 

ri zaman ürperdi. Adana!. Bu mem üzerinde hiçbir tahribatı olmadı. 

leketin ismi ona neler hatırlatıyor- Her halde çok me>'ud olması li -
du. zım. 

Tam 20 sene e\-vel çılgın gibi - Mes'ud mu? Zavallı Şük{lfe -
sevdiği nişanlısı Şükılfeyi Adanalı ciğim. O bütün hayatınca ıztırap 

bir fabrikatör elinden almış, evle- çekti, kocaSlnı sevmiyordu. BanP 
nerek Adanayı getirm~tL Ne ha- anlatt:. Daha pek gençken sevdlğ; 
zin hatıralar! Bu kadar sene geç - bir adam varmış. Onunla nişanlı 
mesine rağmen hAla Şükfıfeyi u- imiş. Sonra ailesinin vaziyetinin 
nutamamıştı. bozui.ması ve kendisine ille bu zen 

Fabrikatörün serveti için kendi- gin fabrikatörle evlenmesi için 
sini bırakıp onunla giden genç kı- yaptıkları tazyikler üzerine ni • 
za karşı içinde derin bir kırıklık: şanlısını terkeder~1" fabrikatörle 
vardı. Fakat bu hala onu uzun se- evlenmiye medbur kalmış. Amma 
nelerin biraz uyuşturduğu, yatış - bütün hayatınca yari 20 sene müd 
tırdığı sonı;uz bir aşkla sevmesine 1 detçe abür sevdiği adamı unutma
man! olamamıştL mış, unutamamış. Ben hala o ilk 
Kabbalık bir salonda 'bulunu - nişanlısını deli gibi sevdiğine e -

yorlardı. Haydar Müfit Adanalı a- minim Azizim. 
vukatın karısı ile b!r an geldi ki Haydar Müfit sarardı. Fakat se
yalnız kaldı. Bu, sevımll, zarif bir sini çıkarmadı. O bu vak'ayı bil -
kadındı. Durmadan konuşuyor ve miyordu. Şükı'.ıfe ona bunlardan 
anlattıkları zevkle dinlenebiliyor- hiç bahsetmemiş: cSeninle b!rleş-
du. Manadan iki avlığına gelmiş- memize imkan yok beni unut• di- Bahar geldi! Arasıra kaçamak- l lerimi ürpertti. Sakız kabağı, bir haftada, an-
ti. Kacası bcrelberlnde değildi. Onu ye bir mektup yollamakla iktifa !ar yapıyor, geziyorum. Gözüm, Cılız, süpürge halinde, marul: cak 100 den seksene inebildi. 
özlediğini s5ylilyordu. etmişti. gönlüm şenleniyor mu~ Hayır! 9 kuruş! Bir deri, bir çekirdek e- Sakız kabağı, verimlidir; birkaç 

Haydar Müfit bir aralık dayana- Nihal Hanunefendi genç adama Bahar geldi. yaz geldi, diye, i- rik: Kilosu 80 kuruş! ay sürer. Fakat marul, enginar, 
mıyarak: doğru eğilerek memnun bir tebes- nanmazsınız, kızıyoı um. Manav - Malta eriği: Çürüğü 40, tazecesi erik öyle mi? Bunlar, mevsimlik 

- Adanada benim de bir tanıdı- sümle: lar, zerzevatçılar, bize. baharı, ya- 60 kuruş! sebzeler. yemişlerdir. Çabucak va-
ğım var de-:il. _Biliyor musunuz, Şükılfe şim zı zehır ediyorlar. Domates: 185 kuru~! kitleri geçer. Ucuzladıkları zaman, 

Genç kadın merakla. di İstanbulda idi. Kız!anndan b(i- Çağla b~'.lemi görily<Jrum. Eski Patlıcan olduğunu, üzerindeki yenecek halden çıkadar. Demek 
- Anıan söyleyin diy• alakadar yüğünü evlendiriyor. Çeyiz yap • ağıza yeni laam. Bir iki \Rne çiğ· etiketten anladığım, buruşuk, yu- ki. ağız tadile yiyebılmek için 

k 1 k h t b. · esne· '120 .turfanda• jken almamız tazun. oWu. Kimdir? Muhakkak tanırım. ma için Avrupaya gitmişti. Bir neyip atacal!ım. Sınıyorum: var acı , as a mor ;r n · 
Genç adam mahzuı: bir tebes _ hafta oluyor avdet etti. Aman ya- _ Kaça• kuruş! Gelgelelim, bu cturfanda fiyatı• -

süm!~: rın bana gelin de sizi görüştüre • _ Kilosu kırk kuruş! Yrşil rşil 1;öpler! Etiketinde ı na herkes a!Jbilir mı? 
- Şükufe Hanım dedL Fabrika- yim. Herhalde o da eski bir tanı- . . _ . .. Çocukların, hastaların canı, çe-

tör Celal Beyin karısı Nihal Ha. dığı görmekten memnun olur, sız• 
1 

kt 
0 

H ·d r Mu··fı·t SU'a.<la Süklıfe rahatsızlanın•• veiker. Günah değil m'? Doktorlar; 
o aca ı. zaman a' a ~ -ı ·• d · · 

nımefendi birdenbire yerinden 1 de pek şaşıracaksınız. Boyunca iki büsbiıtün yıkılıp girle~ekti. orada bulunan bir Türk, doktoru I yemiş yeyinız, vucu un vıtamın 
sıçramıştı. Gözlerini hayretle açıp güzel kızı var. Bun~ ra"-ıen de t r d d . d'l · S a ihtiyacı varc!ır! diyedursunlar. Vi-

6" S b h k d t - nd ara ın an ' ' avı e . mış. onr 
neş"cli n~'eli gülerek: o kadar güzel, genç kalmasını bil- a a a " :ır ~·a agı a uzun- birlikte lslanbula a·ıdet etmişler- tamin, herhJ!de ckan yapan bir 

- Ne diyorsunuz dedi Şükfıfe miştir ki... Ah canım Şükıifeci - tü, binbi'r düşünce irınde döndü, nesne> olacJk. Vitamine para ve-
durdu, fakat bu erte:: . gün Nihal di. Şük_u.·fe turaya g.'!diği zama_n 

benim en iyi dostumdur. Ah Şü • ğim... b 1 k b d kt k d renlerin kanları eriyor. 
H d M

"'f"t . .. .. hanımın davetine icobet etmesine ana gu ere u o orun en ı-
k~feciğ m .. ne iyidir değil mi? Siz ay ar u ı o gece bır turlu , • . 

15
. le 1 ,1ı,ay t olmadığını anlatmış • . Bu, cturfa!ldacılık., şehrin semt 

nereden tanıyorsunlız O ' d H Ş ···---f · d"' ·· manı olmadı. • k lerı"ne go··re de deg"ı"şı· or Beyoğlu nu. uyuyama ı. ep un.u eyı uşu- Nih 
1 

h f d" . 1 tı. Fakat Şükufenin df'ktora ar- Y · 
H d ~"'"f't b hs" d h 1 k .. .. .. a ~nıme en !ntn sa onu B 1 k ·ı E ..... B 1 k ay ar ... u ı ' ı er a a - nuyordu. Yarın onu nasıl gorecek- H d M··r·t k lb" şı h içbır a .ôkası olmadığını bili • a ı pazarı ı e mınonu a ı pa-
t ak · ti k . d . . . kalabalıktı. ay ar u ı a ı .. f" tl d Ad 1 pa m ts yere ~ynı zaman a tı? Yırmı sene sonra buluşuyorlar- . . d. _. yordum. Doktor iki gün evvel Şu- zarı ıya arı ayrı ır. a ar, 
·d··· k d d h b 1 . heyecanla çarparak ıçerı gır ıgı . L" . h' b h se\ ıgı a ın an s er a abılmek dı. Acaba bu sefer netice saadetle kfıfeye izdivaç tekEf etmış. kızla- • ıiks diyar• oldui)'u ıçın, ıç a -

arzusu ile çırpınarak kekeledi: 1 mi bitecekti? Haydar Müfit için- zaman genç kadın ocıa do/'(ru koş- rı da bu izdivacı pelt mükemmel se katmıyorum. Aksaray, Sirkeci, 
- 20 sene evvel. tnn.'.~tun. Da-, de garip bi·r· s. ıkıntı duyuyor ve tu: bu 1·iLıx~ JI"nd an ısrara başlamışlar. Topkapı. Kadıköy, Üsküdar, Gala-

ha o zamanlar evlı degıldi. bunu pek tı'"llıt etmiyordu. o se- - Gördünüz rr.ü talisizliği de- Eh Şükufe de genç bir kadın hem ta fiyatları arasında hi<ıbir yakın· 
Nihal Hanımefendi ŞükUfeden nelerdenberi koyu kumral saçlı. di. Şükufe dün ak~nın Adanaya senelerdenberi yalnız, senelerden- !ık, benzerlik yoktur. Bu fiytlan 

bahsetmekten pek boşlendığını an derin bakışlı ince beyaz genç kı- hareket etmiş, hem gelin daha berı beri kendisini belki de çoktan u- biçen, kimdir? Konulan fiyatlarda 
1 t b" t 1 · d' k h l"nd de havadis var. · · k' ··ı ·· ed' ? B h lledilm b" a an ır avır a şım • oltuğuna zı · aya ı e yaşatmıştı. Halbuki .. . . . nubmuş olan eski bır nışanlının ı ı o çu, n ır u, a ez ır 
yerleşmişti. Başını iki tarafına sal şimdi ona san platin saçlı, olgun, Bu haber Haydar Mufıdı bır ·ı hayalı ile yaşıyor. s;zın anlıyaca- muammadır. 
layıp içini çekerek: cazip, bir sosyete kadınından bah- denbire sarsrnıstı. Fak.at içinde ~a ğınız Süktıfeyl kandırmışlar Ada- Meyvasını, sebzesini, !buğusu 

- Zavallı Şükıifecik dedi. Sizin ı sediyorlardı. Böyle bir kadının rip bir ferahlık h!ssettı. Odaya gır- naya kızları ve doktorla birlik- üzerinde, taıe, gevrek, sulu, körpe 
hiÇ'bir şeyden haberi,,iz yok. Ko-

1 
eski sevgiliyi, senelerce hayaHn • diğinden daha serbest adımlarla, te gitmiş. Büyük kızının düğünün iken yiyemedikten sonra bahar 

cası çoktan öldü, şimdi iki kızı ile;d~ hep o genç adam olarak yaşattı- genç kadını takip etti. de o da doktorla nikahlanacak • gelmiş! Yaz gelmişi Ne' kıymeti 
dul. Ne de güzel kadındır. Bilseniz ğı nişanlıyı, ba~ınd~ ak saçlar, al- Nihal hanımefendi şimdi kala- . mış... var? 

laşma), (Aşk kafilesi) filmlerinin 
sevimli yıldızı bu daveti kabul ede
rek oyuncularla birlikte gitti. 

Genç artist Montreux'de spor sa * Amerika reisicümhuru•nuıı 
rayın.da çok büyük bir heyecanla oğlu James Roosevelt Sarnuel 
karşılanmış şererıne bir çok ziya- Goldwyn kumpanyasının iklııcl 
fetler, süvareler tertip edilmiştir. direktörüdür. James Roosevell 

İsviçreden Parise yazılan bir şimdi Avrupa'da bulunuyor. Gold· 
mektupta yıldızdan şöyle bahsedili- vvyn kumpanyasının yaptığı cRüt.· 
yor: garlı tepeler• filminin Londra'da 

(Janine Darcey burada herkesi ilk iraesinde hazır bulunacaktır. 
hayran bıraktı. Yalnız kumral saç- Bu filmin yıldızları §un!ardır: 

!arı, siyah gözleri, güzel tebessümü Marle Oberon, Laurence Oli>'İe, 
ile değil. şayanı hayret sadeliği, , David Niven ve Flora Rolson. 
tevazuu ile., * Her sene Fransa'da bir siııe' 

Niçin bu sadeliğe şayanı hayret ma gazetesi genç kızlar arasında 
deniliyor? Halbuki artistler dalma müsabaka açar ve içlerinden eO 
sade, mütevazı kimseler değil mi- beğenileninc bir filmde rol vcrilıtı6 
dir? sini temin eder. Bu müsabakada 

KUçUk bir fasıladan sonra 
tekrar beyaz perdeye 

dönen yıldız : 
SIDA BADROVA 

Herhalde bu güzel, cazip Çek 
yıldızını hatırlıyacaksmız lstanbul 

kazanarak sinemada parlıyan bit 
çok yıldızlar vardır. Genç Frans1' 
yıldızı Janin Darcey de bunlardJll 
biridir. 

Bu sene yapılan müsabakada ell 
fotojenik, güzel genç kız olaralı 
Noelle Norman isminde ,O.Z.1 geııl 
bir kız ııeçilınilur. 

Art:lst: resimleri 

' 

sarı saçları taze pembe yüzü ile, nında derin burusıık !ar, çetin ça- balıktan uz~k bir l<öşede heyecan-1 Nihal hanımefendi c!aha bir sü- Çocuklar sevinemiyecekler, has 
Adananın en zarif. en sık kadınla- lışma senel~rinden s1nra omuzları lı heyecanlı anfotıyordu: rü şeyler anlattı durd.ı. Fakat Hay taların boyunları bükük kalacak. Burada resmini ,gördüğünliz genç kız kiiçük bir katibe tdL Fa 
rındandır. Ayni zama~da. biraz düşm'iş bir halde görünce - Mcj!eı..,e benim r·elerden ha- dar Müfit nrtık onu dinlemiyor - Neden? Niçin? kat günün birinde bi~ baloda nazarı dikkati çekti, derhal Holivu' 

- Haydar Müfit hayretle: şa~ırıo ürkmesi gerilemesi ihtima- berim yol;mı•/• ,\mma Şüklıfede du. Bn~ı önüne düsmii~tü. Deminki Acı söylememek için susuyo - ı tarafından angaje edildi. Onu pek yakında cKış gelince.·• filminde 
- Ben. s~çlarının k_umral oldu -ı li de yok değildi. O zar-ıan bu. dar de knbahrıt yok. Ô\•le bi,·<lenbire ferahlığa mukabil 5iındi kalbi son- rum. Ve günahları sebep olanların Tyrone Povver ve Sonja Henie ile birlikte göreceğiz. İsmi MarY 

kunu bılıyordum dedı. be ılk hareketı'ld r daha miıth'1' olmuş kL.. P:u·iste hulundukfarı ! ,,uz bir acı ıte sıkılmakta idi.. .. boyunlarına, bahara, kızıyorum! Healy'dir. 
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ingiltere - iskoçya maçının çok 
merakh ve heyecanh talsilatı 

1927 denberi ilk defa olarak lngiliz Milli takımı 
lskoçya takımını 2 -1 yenerek lskoçya toprakla

rında ·bir güzel galibiyet kazandı 
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Galip İngiliz millt takımının beş mubacimi 11ra ile 

'Ciler arasında en enteresan şahsi· 
ıet, 1872 de ilk yapılan İskoçya -
İngiltere milli ma1:ında. İskoçya 
milli takımınd~ me•kez mühacim 
oynamış ve İskoçyalıların ilk gır 
lünil atmış nlan, 88 yaşındaki Bil

ıl!.UAM 

SOVYETLERDE MUHTELİF MAHKEMELER VARDIR. Bun
lardan •hususi mahkeme•, aileye ve çocukların himayesine taalHlk 
eden meselelerle j.ştigal eder. Bu mahkeme her gün Moskovada, eski 
Çarın generallerinden birinin kaşane kadar güzel evinde toplanır. 
Halktan seçilen b8.kimlerin biri daima kadındır. Ortada gördüğünüz 

Moskova 
mahke-
melerin
de aile 
faciaları 

SADAI 

amele ailesi buraya müştereken talak için gelmişlerdir. Maahaza ı.
lak istediklerine bakarak bunlann biribirlerini sevmediklerine haı.. 
metmek doğru olmaz. Her ikisi ayrı ayn 1abrikalarda yllfıyan kan 
koca, birl~emiyecek olduktıvı sonra, aynlrnağı tercih etmelttedll'. 

Glaskov, 24 (A.A.) - Hususi 
muha'birimizden: İngiltere milll 
futbol takımı, 1927 denberl ilk de
fa olmak üzere İskoçya toprakların 
da büyük hir galiıbiyet kazanmış • 

tır. 
Hampden park stadında yapılan 

bu mühim karşılaşmada Everton 
takımın.dan Lavton, maçın bitme
sine iki dakika kab şüt gibi sert 
bir kafa darbesile İngiliz milli ta· 
kanını galip vaziyete sokmuştur, 

ly Mackinon idL İngiltere, bu ma<; '·iıi"'"-# 
ta ı--0 mağlup olmustur. 

Bu karşılaşmanın birinci haf -
taymında İskoçyalılar rakiplerine 
tamamile üstün bir oyun oynamış
lar ve Perston ekipinden Bougal
in 21 inci dakikad:ı yaptığı golle 
devreyi 1/0 galip vaziyette bitir
mişlerdir. 

İkinci haftaymda keza 21 inci 
dakkiada Boasley bı>raberlik sayı
sını yapmıştır. İngilizler ikinci haf 
taymda büyilk bir enerji ile hare
ket ederek, oyunun cereyanını ken 
dl hakmiyetleri altına alrroşlardır. 

150,000 sey·rci 
Yağmur ve rüzgar. seyirci ade

di üzerinde tı!Çbir tesir yapmamış
tır. Duhuliyeler •bir hafta evvel sa· 
tılmış olduğundan 150.000 kişi için 
derpiş edilwiş olan yerlerin hepsi 
de satılmıştır. Se•>irciler arasında 
kralın mümessm olarak Glouceıt
ter Dlikü ve Düşes! de hazır bu -
lunmuşlardır. Fakat büt!ln seyir- İngiliz milU takımının kalecisi 

İngiliz milli takımının merkez muavini ve kaptanı CULLiS 

Bu son maqta, havaya 120.000 
İskoçyalı sı:yird hilkim olduğu i
çin. ellerinde küçücük beyaz ,bay· 
rakları olan İngil\7. seyirciler, ta-
kunlarını tcşcide tesirli olamamış 
!ardır. 

Diğer taraft&n, l3kımlarının her 
hareketini gök gürültüsü şiddetile 
takip eden ve raki'J kalesi önünde 
h:idis olan hir tehl'kel: anda ku
lakları sağır ed"cek bir ölçüyü bu 
lan bu teşci tezahüriinü tasvire 
imkan yok~ur. 

İngiliz 11".İll! takımı, bu maça 
tekaddüm etlen ü;- ~ünü sahilde 
istirahatle gcçirmixtir. İskoçyalı
lar, rakiplerini Glaskov'da bekle -
mişlerdir. 

Takımlar ve hakem 
İskoçya r.ıilll t~k:mında hiÇbir 

de/;>işiklik yapılmamıştır. Buna mu 
kabil, İngiliz milli takımında sa · 
katlanmış olan Bru:ık'un yerine 
Arsenal'in ~ski oyuncusu ve şimdi 
de Hudersfil'de oyn!yan Beasley 
oynamıştır. iki takım şu suretle teş 
kil edilmiştir: 

İsıroçya: Dawson - Rangers, 
Carbine - Third Lanark, Cum -
ming - Aston Villa, Shangley -
Pre:ton, Boxteg - Midlesburg, 
Mebab - V~st Bromvi~, Mv Spa
dyen - Bartick - \1'alker - He
arts - Vemterv - lhnger - Mil
ne - Midlesburg. 

İngiltere: Voodky - Chelsea, 
Morris - W()lves. Hrp~ood - Ar
senal, Villingham - Hudersfild, 
Cullis Wolvı>s - M0 rcEr - Ever
ton. Mathevs - Stol;e, H.all - Tol 
ten ham. Lawton - F.verron, Goul
d•n. Westhçn - Beasley - Hu -
dersfild. 

ilk hücumlar 
Hakem, W. G. Ham!lton - Bel 

fast. 
İskoçyalılar, yağmurla kamçılı

yan rüzgarı arkalarnıa aldılar. İn
gilizler yaydan çıkar ok gibi, fır

ladılar ve rr.htnın vaziyeti icabı, 

İskoçya stili ile yeraen ve kısa 

paslarla ilerlediler. 

BU GENÇ KADIN DAVACIDIB. Yanında duran adamın çocu-

ğunun babası olduğunu iddia etmektedir. Adam ise, inkAr etmekte 

ve kadını tanımadığını söylemektedir. H8.kimleor hakikati arıyorlar. 

Hakikat. .. Fakat bulmak kolay mı? 

BU, ÇOCUK GİBİ BİR KIZDIB. On yedi yaşındadır. İki sene
dcnberi, akşamları, şehrin sokaklarında, mesleklerin en kötüsüne, 
en adisine, en düşüğüne saplanmıştır. Kendini mazur göstermek için 
açlığını ileri sürüyor. Hiçbir zaman baba, annesinin kim olduğunu 
bilmemiş ve şefkat denilen hissi !."atmamıştır. Bütün hayatını nere
den gelip nereye gittiğini bilmiyen serseriliğin avareliği içinde ya
şamıştır. 

BU KIZ 18 YAŞINDA EVLENMİŞTiR. Kocuı bir kasada ili • 
terkedıp kaçmıştır. Kadın bunun üzerine tekrar evlenmlşttr. 
kadını terkedip kaçmıştır. Kadın bunun üzerın. tekrar evleıııniıjtlr. 
Fakat bu sefer de üçüncü kocaıııru tevkif ediyorlar. Bunun llzeriu 
kad." ı:ıeçinecek imkAn kalmadığıru söyliyarelı: mahkemeııin k«ıdJ.. 
sine ) •.rdııınını istemektedir. 

BU, TERKEDİLMİŞ GENÇ BİR ANADIB. Bu genç kadın • 
casının ne olduğunu, neye uğradığını bilmemektedir. Kocası bir 

sabah gitm~ ve artık dönmemiştir. Bu vaziyet karşısında nevmidi· 

ye düşürmüş ve çocuğile berahe'r intihar etmek istemiş ve kendlııl 

kaldırıp nehrin sularına atnuştır. Kendisi kurtulmuş, fakat çcıc$ 

ölmüştür. Ağlıyor! 

Daha ilk anlard2n itibaren Mat 
thews ile Hal, derin paslarla İs -
koçya müdafaa hattını yarmağa 

başladılar. Bu ilk t::ı:vikten kur -
tulan İskoçyalılar. he;,,en muka -
bil hücuma geçtiler Oyun topun 
se)'rin! takibe iırl:an vermiyeı 

bir süratle cereyan ediyordu. O -
yun İngiliz yarı sahasında oyn.an-

ğ -----------------------
ma a başlamıştı. Sıkı$mış bir va-

-----------
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ziyette olan İngilizler;n orta mua
vini. Cullis topu. ka\ecı Voodley'e 
geçirdL 

Fakat pasın kuV\·etli olduğunu 

(Arkası 7 i!'ci sayfada) 

; YAKINDA - IKDAM'DA 
::-: /SANIN l-IA YA Ti 
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ıl!ATFA 1 .JlDA lll ZI - Nlaıa ıt3t 

Otobüs muhakemesi ESKi YUNANIN 

~~~:]~~.' ( Birinci sayfadan devam ) 

ŞUH 

hadiseleri karşısında 
,.. Günün 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Numara;,ı: 56 

T argeli, bu delikanlıdan şüphe
lenmeden onunla beraber Sera

mik' e doğru yürüdü 

All Rıza den adamın ismi Razıdir .Bu adam AN CD MAT U AT 
kahvelerde tezvirat yaptıktan soo

•- Bunlar bır nizamname de -
ra bana haber göndererek benimle 

mek olan otobüs talimatnamesine 

~, ____________________________________ .,, 
uyuşmak ve konu~ak istediğini 

muhalif hareket etmişlerdir. Suç- bildirdi. Fakat ben bu teklifi red
lan meydandadır. En ufak suçlar- dettim. Bunun 
dan dollyı otobüslerin plakaları 

sökülmüş ve seyrüseferden mene 
- Ben de öyle ... Arkadaşlarım, dilmiştir. Belediye talimatname -

gün doğarken daha, kimbilir ne- sine göre, bekdiyer.ın san'atten 
relere gittiler! Bana yardım eden men'i cezaları on beş günden faz. 
zengin adam da keyif peşinde. · la olamaz. Fakat bcnun otobüsum 
Cebimde de bir param yok! 6 aydan faz'a ı.şlereekten mene--

için Vekalete 
buluyorum .• 

önüne geçilmesı 

arzetmeyi faydalı 

Sahur Sami, bu istida suretini 
okuduktan sonra sözlerine şöyle 
devam ~ttı: 

Bilfıhare bt• Razinin 

Ruzveltin mesajı hakkında Alman 
gazete erinin yaptıkları neşriyat 

Kız, kucağında bulunduğu gen- eski beıediye mühendislerinden o-
dilmış ve ben de mahkemeye mü-

cın. bu tuhaf, terbiyeli konuşmas.ı- lan ve halen açığa çıkarılmış bu -
racaat etmiştim. Fakat altı ay uğ-

na hayret ettiğı' için, onun kolları Junan Refetle ·birleştiğini haber 
raştıktan sonra belediye avukatile 

arasından kendını. · kurtardıktan aldım. Refet baZJ yolsuz muamelc-
sulh olduk ve otobüsüme işleme f 

SOnra bu .. yük bır· -"ı'yetle·. !erinden dolayı Vali tara ından 
""' müsaadesi alabildim .• 

_ Tamam! Siz de benim ha.l.lm- ihtarname olmıştı.KPndisinirı bu ih 
Halit d desiniz. Benim param da arkada- tarın benim ihbarımla yapıl ığını 

şımda ... Ben de bir parasızım. • •- Ben maznun memurların zannederek aleyhimde teşebbüs · 
_ Ne güzel benzeyiş! Öyle ıse, ı vazifelerini suiistimal ettiklerini !erde bulunmak üzere Razi ile bir-

''Alman milletinin kulağı, bugün daha has
sastır; ahlak vazıının sözleri arasında, Lon
dra, Paris, Vaşington ve Moskovadaki poli.u 

şimdiki sefaJeUerimizi de birleşür- görmedim. On otobüs işletmek ü- leşmiş ve onu tahrik etmiş oldu -
sek . .ne der•in güzelim? zere müsaade istemiştim. Bu mü- ğunu öğrendim. 

tikacıların emperyalizmini farkediyor 
Genç, üstündeki sade elbisesi racaatim reddedildi. Sonra daha Bazı şahitler~n idd:a ettikleri Alman_ gazeteleri fikri bu hasta muhayyilelerde ne 

ıçinde bile zarif görünen bir deli- az kazançlı bir hat için hır ruh - şekilde otobüsçulere ruhsatname kadar tahribat yapmış! 
kanlı idL Bir Atinalı gibi dğil, da- salname verdiler, fakat ben bunu alm•k üzere belediyede le!ioobüs- Amerika Birleşik Devletleri .Almanya müteaddit defalar, iki 
ba ziyade Tıesalya'lı şivesi ile ko- kabul etmedim. Bakıl1kôy hattın- !erde bulunaral· menfaatler temin Reisi Ruzveltin Hitıer ve Muso _ taraflı paktlar imzalamak husu -

daki otobüslerimde de bizim beledi ettiğim asılsızdır. ltesmi makam - lın· iye hitaben gönderdiği mesaJ· sundaki arzu ve kararını bildir -nuşuyordu. 
yeye verdiğimiz taııhhütnameey ay !arda şahsıma kar~ı bir tercih mu- müvacehesinde A:man matbuatı - miştir. Bunun için ne biz, ne de 

Targeli, sırn~yan, ciddiyetten kırı hareketimiz üzerine ruhsat • amelesi de yapılmamıştır. Ben va- nın müşterek reaksiyonunu ak _ diğer devletler, Amerikan Cüm -
ayrılmıyan gencin önünde durmak- namelerimiz istirdat edilmişti. İki lilik yao. mış bir adam olmam ili - hurreisinin ihtarlarına muhtaç de-tan korkmadı; hatta yüzüne de settirmck bakımından, 17 Nisan 

sene sonra bu cezamız afiedildi ve barile böyle bir tavassutu idare l939 tarihli >Franiurter ze~tung• ğildir. Bizim muhlemel taarruzladiklı:atle bakb ve birdenbire, ona, 
ısındı: tekrar ışe başladık.• amirlerinin kabul etlip etmiyecek- gazetesınin aşağıdaki makalesi rımıııdan dolayı bu devletlerde ha-

Sabur samı Duraz !erini bilirim.• şayanı aikk~ttir. sıl olduğu söylenen huzursuzluk, 
- Pelı:L istediğiniz olsun! Bu Mustafa !'alt ya mevcut değildir • Yunanistan, 

sayede, ben de arkada"'m' kolay- •- Maznunları tanırım. Kendi - Gazete, Ruzvelt ile Wilson ara· 
,.-- Ben vaktile belediyede ça Yugoslavya ve Macaristan bu ha-ca bulm\lf olurum; bana rehberlilı ASPASYA ile ALKİBYAD bi !erinin memuriyet vazifelerini sui •- - sında bariz bır müşabehetin mev-

edenıiniz. dedi heykel ônünde istimal ettiklerini bilmiyorum. Kur lıştım. İş~a.ı zamanında Davu11'.a~a ı cut olduğunu ve her ikisinin de, berleri tekzip etmişlerdir - yahut 

~ 
tulu• _ BeyaZJt hattında otobüs ;,._ cephan~liğınden Anadoluya silah bütün diınyada kargaşalık ve iti- ta, Holandada oldl!ğu gibi, üçüncü 

Delikanlı, Tıırgeli'ye ukadaşı· Ustündekl elbise, onun, bir gönül ..., ... 1 k d - ışg ı k eti devletler tarafından zorla telkin J t k .. V li B Jed' R açır ıgun ıçın a uvv erı matsızlık tevlit edecek hareket-
nı nerede bıraktığını ~rdu. ~ macerası peşinde aUrüklenerek ba· . e. mde uzuhere t a ve e ıye. ': beni Afrikanın Kostantin şehrine ıen·nı· daı·ma bir sulhpcrverlik kis- edilmiştir. 

k aşalılı: da, b•,..,..ye dilı: bir ısın en r sa name vermesını r1- • · .. b ı dl k 
o arg arasın -,,- • evinden yeni kaçmııı · kız ol- . . . sürdüler. Dört sene sonra avde - . b .... d"klerini ka dettik • •ışte bu nevı tecru e er r ı 
k t ed medi"" ·çın· aynlcbğı -rin ca ettım. Bu ><ın çok ağır olduğu- vesıne urun u Y ı . . . _ 

a e & 
1 

• -~ ınadığını pek iyi göeteriyor. Bu ta· .. . .... .. k timde tekrar vazifeye ;ılınmam t diyor ki· bızde ıtımatsızlık dogurur.• 

üç milletin bu suretle Almanya, 
İtalya ve İspanyanın sembolik bir 
kardeş toplantısı alindeh bırleşm~ 
olacaklarını ve bunun ilerıde a -
narşi v~ intizamsızlıkla yapılacak· 

lan mücadelelerdeki ittihadlarına 

işaret ettiğini tebarüz ettırmekte
dir. Yine bu gazete Musolinin:n 1-
talyaya şimdiye kadar 1.218.677 
metre mu , · 'Jaı yer ve 13. 125.000 
nüfus kazandırmış olduğunu bi • 
rlncl snhifesinde kaydetmektedir. 

Balı:üı tiyatrosu civarlarında bu- ze glllU, herhalde birisi koklamış- nu soyledJ. Bır muddet sonra te - için beiediyeye vaki müracaatım en sonra · . . . Gazete bundan sonra bolşeviz • 
l duğıınd ba.ı. bilgisi ktu rar kendisine istida ile müracaat •Yalnız o zamandanbcrı degı • h" ed k .. 

1 
.. 

un _an ,,..a . yo .. : tır; fakot, belli ki, yıpratmadan kabul edilmedi Bunun üzerine bir . . me ucum ere soz erını şu şe- klsmen mütecaviz bir lisan kulla· 
_ Biz, uç arkadaş, musiki mu- bıraluruı1lır. Fena lı:ısmet değil .• ettim. İleride müsait bir zamanda · . şen hır şey vard!r. Yırmı sene ev-1 kild bT . nılmaktadır. Bu suretle İt~lyanın 

Diğer gazeteler, Daladiyenin, 
Çemberlaynin Avrupa kıt'ruı• ı;ze

rindeki aksi sadası dedikleri be -
yanatıru \hmal ederek yalnız Çem 
berlaynin rozlerini mütale:ı et • 
mekte ve bu sözlere cevap ver -
mektedirler. Bu hususta pzılan 

makalelerde klsmen tedafüi ve 

ıJ Baküs 1 bu işin halledileceği cevabı veril- kaç otobüs. al~rak işletmek iste : vel dünyada ve hatta Almanyada, 

1 

e ı ırıyo~: . . . sabalı:Blll yap an t yatrosu- Bir müddet, tatlı bir vakit geçiri- dim. Evvela ışletme ruhsatıyesı Wil .. 
1 

.. ı·nançl d·nıı· •Ruzvelt adılllne bır hal şeklı İngilterenln menfaatine ve Akde· 
"-• 'd' duk. M siki di. Bundan bir müddet sonra ü - sonun soz erını a ı - . 

na do,..w gı ıyor u mu- rim. verileceğini söylediler. Maliyeden .. t d'g·. ld yü vadediyor. Biz senelerce büyük niz statükosuna mugayır bir ha-
alllmlmiz, müsabakaya girmek için Diyordu. çüncü defa bir istida verdim. Bu 1 . d' So yen ve onun gos er ı ı yo an - ı 1 b a.ı·ı· rekette bulunduğu isbap edilmeğe 

istidam usulen muameleye konu- muamelesini ikma etlır ım. n- rürncğe hazır bulunan sayısız in - bir sabır ve iman a u • ı ane 
bizden ayrıldı. Kendisini, bir yer- Targeli ise, sM, tecrübe'Jlı., bc<'e- · İs ra belediye reisi muavini Ekrem 

1 
B .. . .

1 
t ru" hal şekli• ni bekledik. Bunun ne - çalışılmakta ve diğer !&raftan asıl 

d belı:ll dulı: Kız k d !arak ruhsatname verildi. tan - san varc ı. ugun, geçırı en ec - İ T 
e yor · ar a aşıma, riksiz olmakla beraber istikbalini ve varidat müdürü Neş'et ruhsati· b b 

1 
. 

1 
• b . 1 'kı'n ticesi b;zim için feliikcl olduğu ka· ngilterenin Akdenizde ürkiye ve 

kız koşul b' ah d b ı b bulda takriben 200 otobüs işliyor. e e er.n acı ıgı, u ınsan arı ı - .. . . . b' 
u ır ar a a u unan ır dilşilnen bir kızdı ve gözli zengin- Bunlar arasında bazı zevatın, 8, ye işini iki sene uzattılar. Bir tür- ci bir defa ayni tarzda hareketten dar dıg.erlerı .ıçın de saadet o~a- Yunanistan vasıtasiyle ır çem -

adam sataştı. Ben, korkumdan !erde idi. O, özlediği gayeye, an - lO, 15, 18 otobüsleri vardır. Sene _ lü ruh•atiyeyi alamadım. Keyfiye- menediyor. Bugün Almanyadaki dı. Tarıhımızm. sen se~eler ıçın?e berleme tasavvurunu kuvveden 
kaçtım; kalabalıkta kayboldum. cak ismetini muhafaza etmekle u- ti belediye encümenine anlatarak ı'n•"nı~ dahı' Amcn'kan Cu"mhu • dığer hır Amerıkan Cümhurreısı - fiile çıkarmak teşebbüsü ile sta • De ek f z1 "zah t lerdcnbPri de ışletiyorlar. Bu me- ~ Q• 

m ten a a ı a vereme- '\aşabileceğini biliyordu. Bu biline- şikayette bulundum. Azadan Cev- . t. . .. .: .. d h dı.kkatl,. ne inanmanın zararlarını gördük. tükoyu ihlil!e gay•et ettiği yazıl· 
dL Dellkanh b' d""""dü.kten seleyi ortaya atan gazetenin neş - rıye mm so1 ... crıru a a , 

• ıraz ... ~. iliği delikanlıya uyması, onu se- det Kerim, Adalı Avni ve bir de tartıyor, bugu"n 
0 

dı'nleyı· c.•,'en·n en Ş.ındi ayni safdilliği tekrarlama - maktadır. D'ğer ta-aftan, himaye sonra: . , . riya tından sonra. benim de oto -
vimli ve sanuymi bulmasından, ken büs ruhsatnamesi alrnaklığun na- bayan bana ruhsatiye verilmesi safdili bile Ruzvelt mesajının giz- ğ.ı :ıiyetimiz yoksa, bunu kimse istemiyen memleketlere cebren 

- .Arkadaşını kolayca bulmu - ..,,_. · b' f l'k .. ··ki · için valinin yanına gittiler. Fakat takıbih eylememelidir. Almanya, himaye kahul ettirmeğe çalışıldı~ . . belli . w.>lDI ır e a ete suru emıyece- sılsa gavritabii addedildi. Bana ve- Ji maksadını seziyor. Dünyanın na-
ya imlı:An yok. Yen değil.. - · · d il · eı· rdu bunların tavassutu da müs - zarlarınJ son haftalar zarfına·a Av- yeni idarenin gösterdiğı yeni yol- ve bunun asıl İngiliz ve Fransız 

d kimbilir taraf .. gıne manmaaın an erı g ıyo . rilen ruhsat herhangi bir vatan -
sonra, O a, ne a SU· l0n bir · af te ah t b' his bet netice vermerli. Halbuki o da v..imklir adunlarla ilerlemekte- menfaatlerinden tahaddüs ettiği 
rükl. e"~'otır' l En 1yı··• şım· dilik, un, zıy e Y . u ır 

1 
daşa ver. ile. n ı:uhsattan farklı bir rupa ve Amerkada IX'reyan eden 

~m•• .,., j _ sırada bazı kimseler süraUc işleri- dir ve şuna kanidir ki, bu yol, B. tebarüz ~ttirilmektedir. •La Tri -
b be 11 Evv ] • k buhranına feda olup gıt.mek aklın- şey değıldı. Eger bu hatta ba.Şka- hiıdıselerden çevırmek, çemberle- ld k b . ç b 

1 
. C 

benimle era r ge . e a ar- ı .. . ni bitirip hemen otobüslerini işlr . . Ruzveltin gösterdiği yo an ço una> gazetesı em er aynın or-
d 1 dan bile geçmiyordu. Tarkeli de: ı !arının otobuslerı c~lışırken onlar me faalıyetıni ilerletebılmek ıçln dah f zl Ih .. ...,_ t 

1 nımw oyurıruya çare arıya un. . . . . · . · · . . tiveriyorlardi.. .. . . a a a su ve su .. un em n e- foudan çok müphem bir surette 
Y ld b . k d una tesad"f t- -Bu delikanli, zari! ve kibar bır kaldırarak yerıne bcnımkıler B d ah'tl rd N' gozlerı bulandırmak ve Ruzveltın 

1 

d ekt' bahsettlgı"'ni ileri sürerek bu hu _ o a, ır ar a aş u e k d .b. h .... 1 un an sonra ş ı e en ı - . d . 
1 

d . . ec ır.• 
k bild'ğim b' Evi ııey .. çok ta hoşuına gitti; fakat onsay ı mucı ı mua aze goru e- azinin gelmemiş old ün anlaşıl bilhassa son ayl•r ıçın e soy C' ıgı . susta daha açık konuşulmanın her 

mezse • 
1 ır ev var, n gı·yınışı· · · onun büyük bir servet v• bilirdi. Halkın vesaiti nakliye sı - 'Yd T . • k u'.'_d - kindar v.e lehli keli sözleri unut • ı ita lyan r azeteıerl 

hanııru, iyi bir kadındır. Bize. bir- • - .. . ı. emyız matı emesın e cer.e - . » iki taraf için bayırlı olacağını kay 
şeyler ılı:ram eder. esalet sahibi bir aileye mensup ol- kı~tısını gorerek bu hattı ?enım yan edecek muhakemeye is!i"obej turmak ıçın kulakları tı.kamak . • detmektedir. 

Dedi madığına deelfilet ediyor. Bu deli- ıçın açtılar. Bunu Y:.pmakla amme dosyasının yetiştirilmesi için Ni _, •Fakat Alman mılktı, mesaıın , Resmı •Popolo d İtalıa• Çem - ·Popolo d'İtalia. ba~ta olmak 
kanlı Olsa 01 ... , zen"ı·n bı·r dost hukukuna bır tecavu.z olmadı. Hat . . "dd . 'k l baZJ kısımlarını okurken bütün bu J berlayn ve Daladyenın beyanatla- üze dl- bu ta 'hl' t 

1 
d 

~ - ., . . . . . yazının mu eıumumuı ~" ıeıe - re ger rı ı gaze e er e, 
Targell, bu delikanlıdan şüphe- bulduktan sonra benim gönül eğ- tı bırısıne devrettıgım bırk~ç ay fonla derhal zabıtaya arattırUa - hatmJarı gö7o'erinin önünde can rı üzerinde durrnama.~tadir .. Ar • Kızıldenizde Şeyh Said denilen 

lenmeyl hatırına bile getirmediği lencem olabilir. evellne kadar bu battan beledıyeye rak aetirilrrıcsine ve burunduğıı !andırıyor. Ne patetik sözler! navutluk etrafında muleferrik ha- 'ahallin Yemen askerleri tarafın-
~~:.. oyu~·~ail. beraber, Seramik'.ı Diye dü.şUnUyordu. 50 bin lira kadar .varidat temin et- takdi;de dinlenmesine geç vakit Ancak nekadar boş ve nekadat 'oerlerden başka Göring'in _ ~ma- 1 dan işgal edildiğini, A. E. O. ajan-

,..w tim. Yalnız tahkıkat başlacbktan 1 k r ·ıd· inanılması güç şeyler Bütün. me - ya muvasalat etmesı merasımı te - sına atfen bildirmektedirler. 
Seramik mahall · d h _. lld yeni arkada§, böyle birbirine b' . h' d' ld / a ar v:m ı. 

esın e, usu,., • sonra ır vazıyet a ıs o u. 12 1/ ===::::::===~======--- sajda hakikatleri görrniyen veya bariız ettirilme'<tedir. Bu gazete- ====== -=====· 
mUIAkaUara kapılanru açan evlt:r ~d düşünceler ıçınue yıirilyorla.rdı. 938 tarihinde Dahiliye Vekaletine Askerliğe do.~el gôrmek islem:yen bır insanın küs- niıı Berlin muhabiri, bu şehirden 
bulunduğu gibi kiralık odalar da Delikanlı, arasıra, kolunu sıktığı bir ıstida gcinderdim.• Fatih Askerlik şubesinden: tahlığı var. Alman milletinin ku· yollaruğı mektupta Alman meha -
vardı. Zevk sahipleri, Pire'deki zaman, kız, ees çıkarmıyordu. O da .3abur Sami burada heyeti ha • 334 doğumlu ve bunlarla mua • \ağı, bugün daha hassastır; bu ah- filinin, beynelmilel siy~tin bu 

iL A N . 
Gal'atcı Nilfıu Memu?luı)uııdcın: 

Galata Kllınçalipaş:ı mahallesi 
34 H. cilt 4. sayfa 46 da kayıtlı vr 
Tophane Bnğazkesen C. cıs r.umr.
rada cturan Rerr.zl adının M!!'ıar-

pia. kalaba]Jlı: bayağı otellerden zi- taze hislerinin yandığını duyll'Yor, kimeden müsaade istıyerek gön - meleye tabi İslam ve gayri islam ·lak vazıın sözleri arasında, Lon • kadar karıştığı ve çevirme hareke 
yade bu mahalledeki evlerde gö- bu kadar olsun hayattan gam aldı- derdiği arzıhali okudu. Bunda kı- kısa hizmetlilerden ehliyetname • · dra, Faris, Vaşington ve Moskova- ti teşebbüsleri yapıldığı bi.r zaman 
nUllerinl eğlendirmeyi tercih eder- ğına memnun oluyordu. öyle ya... saca şöyle diyordu: siz olanlar l Mayıs 939 da hazırlık daki politikacılarıı. emperyalizmi- da bu ziyaretin, mihverin dostlu -
lercll. ileride, istediği zengin! bulduktan •- Otobüs dedi koduları başla - kıt'asında bulunmak üzere sevke- ni farkediyor. Kulaklarımız, Atlan- ğunu takviye edecek olan bir hA-

Delikanlı, yolda giderken, Tar- sonra, çok hoşuna girlPn bu deli- dıktan sonra ortaya bir adam çı- dileceklerdir. tik denizinden Hindikuş daglarına 
1 
dise şekhnde telakkı etlklernii kJ- rem olduğun:ı dair Beşinci Huku!o: 

geeli'yi söyletti. Onun yeni geJd;.. kanlı ile tatli tatlı Hevişmiyecek karalı: bazı vatanda~lan beledi - Bunların 939 Nisanının 28 ve 29 kadar bızi:n tehdidimiz altında ~a yazmaktadır. Ayni muhabir, mahlı:f'meslnden 20 Temuz G38 ta· 
ğini, Atina hayatına henüz karı§- miydi? Onunla, şimdiden oynaljtlla. ye aleyhine şikayetler yapmağa uncu günlerinde şubeye müracaat- bulunduğu ıddia olunan devletle- Akdenize gidecek olan Alınan do- r1J> ve 937/1382 sayılı namı getir-
madığını anlayınca, çok sevindi : ııında ne beie vardJ? teşvik ve tahrik etmiştı. Kahve Je muamelelerini yaptırmaları !lan rin sayılışm<laki bütün gülünçlü - nanmasımn yine bu mebafüde, mekle kanunu mecleninin 2G ncl 

- Bu kız, sAt görUnUyor amma_ (Arkası va?) kahve dolaşarak bu ışe devam e - olunur. ğü seziyor. •Alman dinamizmi. bilşevizm aleyhine mücadde eden maddesi muciblr..ce ilan olunur. 

T E FRiK A NUMARASI: 54 

ıııııııınııııııııunııııınınıııunıunıııuıuuııııııııııııuııuıı111ın Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Y a:ma n : M . IHSA N 

mııııııııııııı!!fiRil•llllllllODllOIDIOOlllDilll lllilDllllllillllllllllllllmnnuııınıııııııın ili 
~==~===================::o~================================================================================~ 

- Hayır.. Na•lı kadın Rifat etmek istemiyorum, sabah naw:ı- yilzü ağlaı· bir hal almıştı, hem fes aldı. Saate baktı. Hemen ycrin
beyln ne olduğunu bilmiyor. Yal- zı uyanrr uyanmaz, bu defte,.! o- müteessir, hem muğlıcrdi. Sait a- den fırladı. 

nı.z seni yed.! sekiz yaşına kadar kuyacağun. Yalmı gUnı.!üz ghü;:- ğa defteri kendi kitabiyle bir ara- Sait ağa odasından çıkalı pek 
büyüttükten sonra aı tık bakamıya le bit kere daha olnınırn, çok ri- da kıvırarak ayağa kalkarken : az olmuştu. Fakat v&kit de gel _ 
cağını anlıyarak bır komşusunun ca ederim S.~ıt ağ?, bu senin bana - Bana darılmış gibi duruyor-! mişti. Hemen hareketı; geçmek ilı
dclaletile saraya vr rmiye karar son iyiliğin olının .. ~!·-ık tu def. sun Müjgan ... ~at hakkın yok; ı· tiyatsızlık olmaz mıydı? Pencere

veriyor. Sonra saraya verirken se- teri...B H.em neden S<J~.rıcıu:'an l:ıabse~.n ~ de hareket eden gölgeler yaparak 
nin hüviyetini de bı>lkı sana, bel- Kabil değil Mü.J?.;ncığıııı, ı;a- ır daha goruşemıyecek ıruyız. 1 odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. 
ki seni himayesi altır.a alacak olan na getirdi~m zaman da söyledim. BenL. Artık istemiyor musun yok-
lara bildirmek üzcrr bt• defleri ha lmkanı ol«aydı ... Belki imkfuu var. sa?.. ' Ya Sait ağa henüz yatmamışsa? 

f kat y k ı "· · b' A H h ö Onun ne kuda'!' ves,•esell, mille -zırlıyor Senin çarıasıı !arın ara - • a ' a a anmamw, .,,·nım ır - ... ayır, ayır.... yle bir kk' k 
1 

" k' . ld ğ 
suıa koyuyoı· İşte m<"sde bu.. hırsız gibi ek geçmemi isteı· mi· söz söyledim. Ehemmiyeti yok. Bir ya ız, u ;ıgı ırırte 0 u unu 

_ Hülasası bu ... Ddter bu ger- sin? Sonra blilün Raı·,ıvrla emniyet maksatla söylemediğimi tahmin e- pek iyi biliyordu ve bir ihtiyatsız-
~ekli macerayı bütün tafsilatiyle mi kalır bJna?.. deı~ni. Yani .. Bana bır iyılik dahaı !ık bütün planları:ıı. hattil büt.'in 
anlattığına göre benim ne dnece - Fakat bir g~<'c ... Yarm yine yap, demek istiyordum. ümitlerini a!tüst edcbi'lirdi. 

alakadar olacağımı t~hmin eder - yerine koyacaksın Hemen bir g.;,- .

1 

Yapacağım, bu defteri bir iki Aradan yarım saat kadar daılıa 
Kin. Şimdi imkan bulsaydım bir k ce içinde farkında oiacaklar mı? gec:e daha sana getirmek suretiyle geçti, kapısını ihti.vatla açtı, geniş 
limesınl kaçırn,arl9n srınuna ka- ,Juhakkak değil amma, ya bu iyiliği tekrar cdc'<'t!ğim, ondan ve karanlık taşlığa çıktı, sağdaki, 
dar okurdum, fakat gözlerim gör· farkında olurlars.'l? _ Yazık değil emin ol. zerre kad.u .üplıem olma soldaki, karşıdaki kapılara doğru 
m~meye ba.şladL Ne oldu bilmiyo- mi 7 Hem sen ne kaybedersin 7 Bir sın MUjgan. . bakındı. HiçbirindPr. ı ık sızmıyor-
rum. Seni bile bulanık,• müphem gün geç okuyacağın bu mac<·ıanın Genç k~dın r ·n •1• ·rma•lı ,.,, du ... 

görüyorum. Kabil eleği!, dayana P~tu;ını i'lğ'rentlln Snit a.;'a çekilip gittikten ~onra Geri dôndü. belın:ieki ku .. ağa 
mıyacağım. BC'rtrnoh"' :ııatma - :!.lü.ıg n <lah:ı fazla ısnır edeme- topb.n:uı "i°Z •" 1 ı lh·~.ı- bağlı dört anahtardan birini çıkar 
lıyım. Fakat deftni de kana İ3<le di. Deft<'ıi Saıt ağaya uz2tırken nıverlnce biraz açıldı. Geniş bir ne- dı ve yükü açlı. Bir köşeye, yatak-

ların öniıne yerleştirdiği, üstü be
yaz bir bezle bağlı k;.ipü itina ile 
aldı. Sonra konsoldnhi Uımba ile 

- Hayır, hayır... Hiç kimse ... 
Yalnız Sa.it ağadan korliuyorum. 
Bir sebep yok amma nedense kor-

pencerenin önünde işaretler yapa- kuyorum. 

ralt, tekrar taşlığa çıktı; lcap~·ını Nihat, başk:ı 'bir şey söyleıniye 

iyice kapadi. Sola yürüdU. 'Bahçe- lüzum görmeden çe!Ullp gideceği 

ye çıkan büyük kapıyı karanlı.k- sırada Müjgan: 

ta kolayca buldu. - Yann sabah hazır ol... Ncc-

Küpil yavaşça taşJ,ğa indirdik- mettin efendinin sa~ayına gitmek 
ten sonra duvardaki büyük anah- istediğimi söyliyeceğım. 

tarla ve birçok ilıt;yatlarla açtı. - Neden yarın sabah oluyor; 
Kapıda karartısı bile görülmıyen akşama kalmaz mıyız? 
Nihadın sesi: - Hayır. hayır ... Hem blr an ev 

- Hazır mı Müjgan? Diye sor- vel buradan kurtulmak. hem falın 
du, neticesini öğrenmek istlyen Jı:ızla-

Müjglin, küpü bpıdan uzata - ra akşam döneceğimi haber ver
rak ancak yaııırnhkinın duyacağı mek Hlzını. 

bir sesle: _ Anlaşıld1. peh Allah rahat-

- Evet, ,ştP, İçındc bır hayli !ık versin ... 
mücevher vnr. Mü>ıı"fuı, odasına çekilip gitti, 

Muamele tehlıke_., oldu yn .. hafifliyeceğine ağfflaşa" başını 

Kimse faı,kındn değli ve kimse şüp j yastığa koyduğu zarnnn Nihat, he
helenmedi i'lşallalh? niiz iki elince küçük küp olduğu 

halde sarayın arka tarafındaki a
rruıkta bekliyordu. 

Fakat ne beklediğini kendi de 
bilmiyordu. Bu küpü ne yapacak· 
b? Onun bahçeye gömülmesi la
ZJm geldiği malfun... Fakat muh· 
teviyatını nı>reye koymalı lctı? 

Üstündeki beyaz bezleri hatır
ladı. Ala... Belli ki kiip yarısına 
kadar su ile dolu idi. Evvela bu 
suyu, bezin kenarından sü?Jdü, dök 
tü. Snnra beyaz bezi bağlıyan ip
leri çözdü ve küpü birdenbire 
tersine çevirdi. Ayni iplerle bezi 
içindeki mücevherlerden mürek • 
kep bir çıkın 'lıoltne getirip sıkı sı
kı bagladı. 

Aralıkta" başını çıkarıp hem 
kapıcı Jmlühesini, hem sarayın alt 
kat pencerelerini süzdil, kapıcıba
şını, bağdaş kurduğu mlndcrcle dtı· 
vara yaslamış, uyuyordu ve saray
da ~l~·bir ışık yoktu. 

(( A rka5ı var J 
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ANADOLU lngiltere - iskoçya maçının çok 1 RAJJ~~ RADYO 
meraklı ve heyecanlı tafsilatı 

1 DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 3 • il 6 7 s 9 10 11 
ı·25·~;;:~·ç;;;:~·b~·ı 

Cumhuriyet.ten ev~el/"=H=op=a=ı, ==&\ 

ve sonra kı Mardın ı Diyorki 

Baş tarafı 5 incı sayfada 1 C E S E D $ ö L E N 

gören İskoçyalı merkez mühacım le alır gi~i oldular. Lakın ~'Ok sur-ı ff 1 ~ R ~ ~ ~ ~ ~. ~-ı·~ 
Dougal, yıldırım sürat.le topun ar meden ınısıyatıfın Y~'·a, yavaş İn- -- Ş-. 

........................ 
Saat 12.30: Prograuı 
Saat 12.35: TU.rk muzi,i1:i. Çalaı:ı.»•: 

Cumhuriyetin harabe halinde 
bulduğu Mardin IS.yıl içinde 

medeni bir şehir olmuştur 

Paçalarımızı suvayıp pa
Luçlarımızı çıkarmadan 

yiirUyebilecek yol istiyoruz 
Karadeniz sahillerinin şi -

rin kasaba" Hopanııı da bir 
derdi vardır. 

kasından koşarak, İngilizleri kor- gilizlerin elıne geçmekte olduğu E B A K A N S 1 İ 
ner y~pmak meCbur;vet'nde bırak- görülüyordu. Nitekim bir müddet P B S O F A • A T • R 
tı. Cullisin ikir.ci bir hatası, çok sonra, oyun İskoçyP yarım saha- il K O Z A - A -T E H B 
çevik oynıy~n İskoçya mühacım- sına geçtı. İngilizler haftaymın S il R- Ü• A K I -L B T 
!erine, ikinci defa İngiliz müdafaa- sonuruı kadar islroçya yarı saha-ı A ~ JI K '\ T_ .!_ K il A B 
sını yarmak imkanı'1ı verdi. Fa - sından çıkmadılar. İngiliz milli ta- V A T • T O N • A S R 
kat, Milne'n!n çok yavaş hareket kımı açıklarla hücumlara ba~ladı, I A R 1 Z. M ili A K M A 
etmesi, İskoçyalılara bir sayı kay- bu arada hücu.m hattını idare eden ~ A H j N • · İ K D A M 
bettirdi. Lawton blitün ı;eyircilerin dikkıı-

Fahire Fersan, Refik Fersan, Kemal 
Nıyazi Seyhun. Okuyan: Mahnu;d Ka
rındanş. l - Osman beyıo - r..ıica:ı 

prkı: Sızlayan kv.lbimı sev. 3 - Huo 
Faile beyin - Hicaz şarkı. Aleşl llGaJU 
firkat. 4 - Kemal Niyaı.i Seyhuıı -
Keınençe taksimi. 5 - Sadettin Kay -
nagın - Neveser prkl; Hicranla haıab 
oldu. 6 - •• ...... • - Türkü: Dağla~ hep 
kar aldı. 7 - • - Saz semaısı 

Saat 13: Memleket saat ayarı • ..ıjant 
ve ıneteorolojt haberlen. 

Her iki taraf da ınüthı$ bır sür- tini üzerinde topluyo:du. BUGÜNKÜ BULMA.CAMIZ Hopanın biricik mahallesi 
sayılan Sundura mahallesi, 
kasabamıza gelen bütün yol -
cularm geçtiği çok işlek bir 
yer olmasına rağmen ınaale
scf iyi bir yoldan mahrumdur. 
Mevcut yol, civardaki tepe • 
terden gelen sularla daimi bir 
dere halini almıştır. Yazın a -
yaklarnnızı sıvayarak geçi -
yoruz. Çünkü su hiç değilse 
sıcaktır. Ya kışın ne yapalım? 

atle oynuyorlardı. Lakin, dakika- Tehlikeli oir yarıc. olan Lav.ton ı 2 8 4 11 d 7 8 9 t•> 11 
!ar ilereldikçe, İSkoçyalıların taz-: driblingleri ile İskoçya müdafaası-

Saat 13.15 - 14: Müzik (RıyaseücUıu
hur Bı:ındo,.,u - Şef; İh88.ll Künçer. ! -
Domenico - AEker ma11ı. 2 - MüSZ -
kowsky - Polorıez No. 3. 3 - G . Pares
Iııterasin1 marşı. 4 - Mas senet - Ma • 
ı1on operasının l\'lcnuettosu. 5 - G. 
\' erdı - cRigoletl.o• operasından pot -

J>uri. 

·k · b · b ' k 'ld t d \ nı allak bulbk elmiye başladı. 
yı ı arız ır şe ı e arıyor u.

1 

. _ 
B · t k d H 1 "d Nihayet hucumları kesafet kes-u vazıye arşuan a a , mu a- . . · . .. 
f kil k d k ıd Haf 

bettığı bır sırada L"w'on uç ls -aaya çe nıe rurun a a ı. · 

1 

. . koçyalıyı atlatarak Bcasleye pas 
tayının bu ılk anlrmda bılhassa verdi. Ve 0 da hiç beklemerien Bri
lskoçya muavin hattı fevkaLide tanyaya has olan bk şüt ~-ekti ve 
mükemmel işliyor ve ınühacimle - bu suretle 2 inri d3kikada beraber 

_ .. ı_ı_ ı m ı_ı ı .' 

- • 1 -· .• -ı_ •J 
-=---• .ı _ :•ı • ·r --ı 

1 • • -, 
.-. 1 •• 

Saat 17 .30: lnkılib tanhi der 'eri 
lfalkevinden naklc·n. 

Sau.t 18.30: Proeı·aın. 
Sa•t 18.35: Muzik (Vırtuozlar - Pl.) 
Saat 19. Konuşma (Ç'lCuk &-irgcme 

Bu yol çocuklarımızın kı -
şın mektebe gitmelerine de 
mani oluyor. 

rin hücumlarını kolayfoştırıyordu. 
Korkunç bir tazyik altına girnıiş 

olan İn.giliz ınüdafaan canla başla 
ç~ıyor ve müdafi WoodJey teh
likeleri ancaly kornerle atlatabili
yordu. 

ı_ • • ~ ., 
lik sayısı y~pılmış oldu. Bu gole _ _1 _ •

1 

1 • 1. _ ~ 
kadar zaten hakim bir oyun oy- _ '• • • 
nıyan İngilizler, artık tutulamaz • - - 1 -

oldular. GittiJ.:ç~ açılan Ye en ufak ı - · ı ·I • ı· fl 
bir falso yapmıyan İngilizlere mu
kabil skoçyalılar şa~kııılık içınde 

çırpınmağa başladılar 

Kurun1u) Kukla. 
Saat 19.15; Türk mu.ıigl (Fa:;ıl heye

ü.) Calanlar. Hakkı Dcnnan. Eşref 

Kadrı, Hu.;an Gur, Basri Üfler, lfaındi 
Tokay. Okuyanlar: Tahksin Karak.uı. 

Saat 20: Memleket ~<Al ayarı, ajana 
ve ınet.eoroloji haberleri Bupnlrii Mardine lraleJ- hir halrıı 

Mardin (Hususi> - 1210 rakı-,şısı, hayvan pazarı, müteaddit u - 1 
ııunda bir dağın sert ve yalçın e- mum! haliılar yapılmış, bilı1mum 

teklerine yaslanan ve ovayı tek- çarşı ve pazarlar yeni baştan ıslah 

Alakadarlardan ayakkab • 
larunızı çıkarmadan ve paça· 
!arımızı sıvamadan yürüye • 
bilecek yol istemek hakkımız 
değil midir? 

lskoçyalılarm golü 
Galibiyet golü Mamafih, İskoçya 1 ı.srııı ilk sa

yıları muhaciır.lerinin şi~ek gi- Mütemadiyen teşvik ve teşci 
bi şiltlerle olmamıştır. Bu sayı hiç\ gören İskoçyalılar, ar&sıra İngiliz 
beklenmiycn b;r 9nda sırf müda- kalesine inıneyc· mu\•affak oldular 
fiin hatalı bir vaziyetinden dola- sa da, çok soğukkar.la hareket c
yı olmuştur. den ngiliı müdafaası karşısında 

ıneliyerek uçurumd~n aşağı atmış ve tanzim olunmuf, iki kilometre HOPALI 
gözüken Mardin, on binleree sen&- uzunluğundaki anacadcle açılarak 
lik koca bir Türk med<?niyetini i- parke döşenmiş. binlerce metre 

çerisinde müzeleştiren asil bir murabbaı ksldırım inşa edilm~ 
şehrimizdir. Ya,adığı sayısız tari- üç güzel aile parkı vucude getiril
ht devirlerden sonra 923 hicri yı
lında Yavuz Selfm zamanında Di· 

" Ad anada 
meyvacılık 

~ 

İç mühacim Walker. yıldırım gol çıkaramıyorlardı. Bu suretle 
süratile dalorak, sol• doğru bir gol çıkaram•dıklarını gören İskoç

ara pnsı verdi. bunvn üzerine in- yalılar bera!Jere kalmayı ümit e
giliz müdaf~ası hücumu defetmek diyorlardı . Mağliıbiyetın hesaba 
için, bu pas istikametınde vazı~·et katılmadığı bir anda topu kaı>an 

aldı ve Morris topu yakalıyarak 1 Methevs, yan çizgi boyunca .lopu 
kalecı Woo<lleye pas verdi, fakat) var kuvvetıle ~koç)·a kalesı ıs.tı : 

bu anda kaleden çıkı.:ış olan Wo-ı kametınde yıınıtmeğe başladı, onu 

yartıakır \•alisi Bıyıklı Mehmet 

Paşa tarafından Osmanlı İmpara
torluğuna ilhak edilen ve asıl adı 

M:ertlerin İni manasma Merdin o

lan güzel şehir cümhuriyete, diğer 
bütün şehirlerimiz gibi bir hara -

miş, temizlik ve sağlık işlerine a· 
zaml önem verilmiş, elektrik fab-

rikası açılarak şehir medeni ışığa Adana ve havalisinde 
kavuşturulmuş, ayar saati dikil - · •• •• ""} ""k "} ı· . . uzumcu u ı er ıyor 
mi§, Mardın tarih ve broşürü yaz-

dırılmış, yeme ve giyme işler! me

deni bir hale sokulmuş, şehir ha-

Adana (Hususi) - Zıraat oku-

bezar halinde intikal eylem~tir. ritası bitfrilmlf. imaı· planına ve 

Fakat, Mardin, bu cihetten daha su tesisatı için lüzumlu stikşafata 

kara bir tali taşıl'l'ıştır. Şunun, ~lannujtır. 

o ey to~.u yakalamnk için kayan ne çı an arı ıreı ırer at attı. !unda birkaç yıtdanberi meyvacı- dl ı k ı da b' b' 1 

!ık üzerinde yapılmakte olan tec- sahada luwmu kadar süratle ge- lç ve :nerkez mühecimleri de onun 
rübeler iyi neticeler v~rmektedir, 

bu arada geçen sene mektebin bağ 
ri dönemedi, Doughal ondan daha' la birlikte ilerliyorlardı. Matthews 

çevik davranarak topu boş kaleye birdenbire topu İskocy~ kalesıne 
lıklarında çekirdeksiL üzüm yetiş- soktu. doğru ortala'.lı. Ve bu esnada var 
tirilmi§ olup bu sene de bu üzü - Bu anda, İskoçyahların kopar- hızıyla koşan Lawton hataymın 
miln kurutma tecrübeleri yapıla • dıkları kıyamet, inı::ilizierin ınane- bitmesine iki dekika kala topu, bir 

bunun ve dıı.ha llyıl< bir ifade ile • 

bizden olmıyantarın Arap lisanını 
hakim kllmak suretile Arap dam· 

gasını vurdukları bu bedbaht şe
hir, her türlü iyi alfiltadan mah -

rum kaldıktan başka buraya gön
derilen kafasızların bitip tüken -

ıniyen zulümlerine maruz kalmış
tır BÜ yüzdendir ki, varlığına gö

ze çarpacak, küçüğün küçliğü yeni , 
bir eser katılmamı.ş, bilakis esk~ 

lerl yıkılmış ve bu meyanda tari
hi eserlerinden 90ğu ya büsbütün 

ortadan kalkınış, yahut inkıraz 

yolunu tutmuştur. 

Cümhur'yetten evvelki Mardi
ni büyük ı•c harap bir köye ben

zetebiliriz. Bu köyii~ ne araba ge
çecek bir yolu, ne suyu, ışığı, ne 

de tek ağacı vardır. Bütün yolları 
pislik. sokakları gübre, çarşıları 

ınıkrop kaplamıştır Yol dediği -
ıniz, iki adamın yanyana zor yü • 

Mardin Vali•i Ömer 
Cevat Ôkmrn 

Mard:nin en mühim ve hayati 
ihtiyacını su işi teşkil eder. Şehir-

de içmiye ve kullanmı}a kafi mik 
tarda su yo:<tur. Bu yüzden her 

. caktır. 

Bundan başka geçen yıllarda 

viyatını kıro~ak yerde bi!akls on- kafa ha•:alo:rlle Isko>çya ağlarına 
!arı tahr>k etmiş oldu. İngilizler taktı. Maç eh 2-1 İngiliz milli ta· 
hücum üstüne hücuma geçtiler. kımının galihiyeti!~ bıtti. 

ım!ktebin bağcılık mutehassisının Haftavmın son dakikalarında, ha-

ııezareti altında tecriıbesi yapılan kimiyet arasıra İng;ll71ere geçeri Alman srorcuların Fransa ya 
Çavuş üzümü iyi neticeler verdi- 1 gibı oldu. Bu hücumlarda Law - gitmeleri menedildi 
ğinden yurdumuzun hemen hemen ton'ııı 12 metreden erkliği sıkı bir. . 

.. 1 ~ütü Dawscm ancak plonı'onla ku 1 Berlın, 25 (A.A.) - Alman spor 
Marmara havzasına munhasır ka- r - . U d-0 

ı tar~bildl !arı amır! T<chammer- n ston, 
lan bu nefis üzüme tahsis edilen j lk. ." d I . . . Alman sporcularının ve ekipleri • 
arazi bu ser>e genişletilmiştir. , IOCI eyrede ngıfızlerın nin Fransaya gitmelerini menet -

Çukurov~da şımdiye kadar bu QOIU miştir. Buna mukab;l Fransız spor 
çeşit üzümün yetiştir'lmEmesinin 

sebebi tane haline g"lmeden çi
l ceğini dökmesidir ki bu mahzur 

da mütchasötslann aldıkları ted -
birler sayesınde bertaraf edilmek-
tedir. 

Ziraat okulunun mıntakamıza 
her bakımdan bu ve buna benzer 

İkinci haftaymın .lk anlarında cularının ve rk;pJer;nin Almanya
İs.koçyalılar, hakimiyeti tekrar e- ya gelmesi menedilmcmıştir. 

İKDAM 
l.tone Şartları 

. 

GÜNÜN PROGRAM! 

'
İPEK 
MELEK 

. ........ 

: 3 Ahbap çavu !ar 

: Dansing Meleğı 

rüyebildikleri geçitler, sokak adı- aile kendi bütçesinde 1-8 lira ayır

nı vel'dikler;miz elli dnece mey- mak mecburiyetinde olduğu gibi 

faaliyetlerle faydalı clmak için sar 
!ettiği mesai ci!iden takdire layık 

tır. Değerli ellerin idaresinde kuv 
vetli mütehessı;ların nezaretinde 

DAHİLİ HARIC! 
SARAY 

SÜMER 

TAKSİM 
ALEMDAR 
MİLLİ 
TAN 
SAKARYA 
HALE 

LALE 

: Üç Ahbap çavuş-
lar 

: Vazife uğrunaa 

; İki yüzlü adam 
!inde yalçın iniş ve yokuşlar, çar
şı ismiyle andıklarımız da küçük

lü ·bü ,uklü mağara ve oyuklardan 
ibarettir Her çeşit eşyayı bir ara

ya toplıyan ve meselii; kasapla 
kunduracının, tuhafiyeci ile zer -

umumi temizlfk ve teşcir de müm- çalışan ve Ziraat Vekaleti tarafın
kün olmamaktadır. Yapılan tah - dan geçen yıl b!r çok yardımcı mu 

minlerin bütçeye göre çok yük - allim ve asistanlarla takviye edi-

sek bir ye!tıln arzetmosinden ise len mıntakammn Ziraat mektebi 
girişilememişti. 

938 temmuzunda vazifeye baş-

Senelik 
8 aylık 
3 aylık 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Tl:K SÜTUN 
SAN'l'fV.t 

zevatçının 1'arşı karşıya iş gör -
düğü bu kırk aırlbaı çarşılar, bu- lıyan yeni vali su ihtiyacının di-

bir taranan kuvvetli unsurlar ye-' 

tiştirirken diğer taraftan da mın
takanın zirai k•llunmasında aldı-

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç zahifeler 

400 ktU'UŞ 
t50 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

run tutmadan gbçi!n,ez bir koku 
ne~redcrlel'd:. 

O tarihte Mardinde ne yatılacak 
bir otel vardı, ne karın doyurula
cak bir lokanta. Bir iki hanın altı 

hayvanlara. üstü insanlara tahsis 
edilmişti. En münasebetsiz semt

lerde açılmış olar. as~ı dükkanları 
ınilyonlarea sineğin içtima mahal 

leriyd: . Kahvehaneler. mağaralar

dan çok farklı şeyler değildi. Bü
tün ŞPhir kırk elli fenerle tenvir 

edilir, doğu ve batıdakı methaller 
get:eni iğ:c~<lırır, ~üyük memur -
lar bile ent~ri ile s0kağa çıkar, 

halkın ba.~l:ca yemeg;n; çiğ köfte 
te~kiJ edPrrii. 

Bugün eratla hasıl olan fark, 
eski ile muk~yese kabul etmez de
reced• büyüktür. Şehrin imariyle 
aliıkalı bulu::anlar on beş cümhu
riyet Vllını çalı~makla geçirmiş ve 
bu çalışmalar şchrl Lirc;ok yeni ve 
güzel eserler kazandırmıştır. Ez • 
cümle; her türlü fenni tesisatı 
InuhtPvi bir mezbahR, kasap çar-

ğer bütün ihtiyaçlara tefevvuk ve 

tekaddüm eylediğını takdir ede

rek işi ciddiyetle ele almış ve hu

susi idare ile belediye bütçelerin

den ödenm~k üzere lielediyeler ban 

kasından 170 bın lira ıstikraz edll
mesinı kararlaştırmıştır. Projeleri 

hazırlıyacak olan su mühendisi 

Bay Ragıp Burat işini bitirmiş ve 

muvafık görülen suin: tahlil için 

vekalete gönderilmiştir. 

Kısa zal!landa ıbütün Mardin 

muhitinın saygı ve 5evgilerini ü

zerinde toplıyan valı Ömer Cevat 

Ökmeıı, moderr. ve muhteşem iki 

eser olan Halkevi ve vali konağı 

inşaatını ve çocuk bahçesi ittihaz 

<ıYlediği sahanın tesviyesini ta -

mamlatmış, memleket hastahane -

ğı rolü bihakkin ifa etmek için 
hummalı bir faaliyetle çalışmak -
tadır. 

---oo--·-

Ceyhanda yeni 
bir dispanser 

kuruluyor 
Ceyhan (Hususi> - Ceyhanda, 

bir hayırsever tüccarın teşebbüsü 
ile bir dispanser yapılıyor. Böyle 
büyük ve kalabalık bir kasaba 

merkezinde senelerdenberi bir has 
tane olmaması yüzünden bir 
çok vatandaşların binbir türlü me 

şakkat ve eziyetle ya Adana yahut 
da Osmaniye hastanesine götürli

lerek tedavi edilmekte idi. Bu dis-

7 - 8 inci Sahifeler 
Bütün bir sahife veya ya

rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

G azetcmize ilan vermek b· 
tiyenler eerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idar.,hanesl· 
ne veya 1Ianat !iİrketlerine 
müracaat edebilirler. 

tane Osmaniye:re kaldınlmıştır. 

Bu yüzden Ceyhan 8-10 sene
detiberi hastanesiz kalmi§tır. 

Kasabamızd•ki dispanser, ihti
yaca kafi gelmemektedir. Dispan
ser binası küçük ve dar olmakla 

beraber içerisindeki yatak adedi 
sine ait modern ve muhtEl§em bi.- • 000 l' teb .. 1 d panser u. ıra erru e mey a- de mahduttur. Yenide11 yapılan 
nanın ihalesi yapıl'ınıştır. Sayın na getirilecektir. dispanser binası !ki kat ve 8 - 10 

vali, bu mevsimde büyük mikyas Esasen. evvelce Ceyhanda bir odalı olacaktır. Bu itibarla hem 
ta bir yol programı tatbik edecek- 'hastane açılmıştı. Fakat Osmaniye bina genişletilmiş ve hem de yatak 
tir. vilayet olduktan sonra mezkur ha-', 9ded! artırıhıııs olacaktır 

AL KAZAR 

AYSU 
AKIN 

FERAH 

AZAK 

Yıldız 

: Yaralı Kartal 

: İlkbahar geceleri 

: Sekizincı 

: Büyük Vals 

: Şafağa dönüş 

Bufalobill 

: Cemile 

: Cici Anne 

; Harp dönüşü 

: Yaşasın Aşk 

: Zambak 

T A KVI M • 1358 HICRl 
Rebiül'evvel 

3 
4 OncUAY 

SEN C.: 

t3S5 RUMi 
Nisan 
10 

KASIM 16T 

1939 
v ... ıı 
Güneş 

5 09 
Otte 
12 12 
lkındl 

16 Ol 
Akşam 

18 56 
Yat• 
ıo 35 
lınıu 
s ıs 

NiSAN 
Ezani 

Güııeı 
10 13 
Otıo 
5 18 
lın:ndl 
o 05 
Aqıın 
12 00 
Yıt11 
1 40 
ı ..... 
s 25 

26 
Çarşamba 

-SOLDAN SA(<A - Saat 20.15: Türk miıziğl. Çalanlar: 

1 - Bir kağıt oyı.:nu, esirler. Ce•·det Çağla, Refik Fcrsan, Zühtü Bar-
2 _ Pişmanlık. dakoğlu, Kemal Niyazi Seyhun. Oku -

yanl..r; Muı;tala Çağlar 1- z ..... -
3 - Beyaz, bir nota, odun duma-' Ferahfeza peşrevi. 2 _ İ:tnıuil ıtak:kı-

nının kiri, su. 
4 - Bir denız vası ası. uzama, 

olmamış. 

5 - Ayak takımı, bağırma. 
6 - Borçlandırma 

7 - Dizgin ate~ yakılan yer. 
8 - İçi boş. aç:klık ''e yeşillik 

yer, orta. 

9 - Cüz'i. üç (farsça), bir ut
vumuı, şik.ir 

10 - Sôzıın açıklık ve güzelliği. 
11 - Sıkılarak cıkarılan su, pe

şinen alınan para. 

- YUKARIDAN AŞAGIY A -

1 - Bir kış $ebze.-i, maon. 
2 - Camd.n mamul bir r,e\fi 

kab. 
3 - Lahza, bir r:ı;ta, bagı~la -

Fcrnh!cza beste.i~ Çaglayan cuyl si -
ri~kile. 3 - İ:.mail Hakkt heyın - Fe
rahfeza fcu·kı: Ateşi ~kınla. 4 - İbak 

\~aronun - Ferahfeza şarkı: Eyretmek 
için. 5 - ZUhtu Bardakoı::lu - Santur 
taksiıni. 6 - i~nıtlil Hakkı beyin - Fe
rahfeza '•rkı: J\tehtabda giw!l. 7 ...... -
Ferahfeza saz semaısi. 8 -
Rumeli tUrkUleri. a) Dağlar daglar vi
ran dağl.ır. b) Alişımin kaşlan kara 
c) Kötküm var. 

Saat 21: Kon\Jşına (Çocuk &ırgeme 
Kurumu.) 

Saat 2l.15; Esham, lah\'ilıil, kambi
yo - nukut ve ziraat borsası (fiat.) 

Saat 21.25. K~'eli prnklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Saksofon solo -

Nihad E..~ngııı.) 
Saat 21.50: Muzik (Neş'eH plH.~1ar.) 
Saal 22: Müzik (Kuçük orkestra -

Şef: Necıb Aşkın.) ı - Michelı - Şen 
serenad. 2 - !J:üller - K~:çük serenat. 

mak, bır nota. =========-=======~ 
4 - J~ık, mef'uliıfih edatı (A· maden. 

rapçaJ, baş. 9 - Lflhim, tasdik lafzı, taraf • 
5 - Yokluk para toı<bası. uzağı işaret için kullanılır. 
6 - İşvelı. 10 - Karadeniz ve Çanakkale 
7 - Ummak, kurtuluş boğazları arasındaki hana. 
8 - Sad . ııın aslı, yeni (Yunan- 11 - Bekleme! manasında kul· 

ca). yanardağlardan çıkan muzab !anılır, sefarethane kapıcısı. 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf 
ve bu drrece cuip bir tarzda nasıl ıüzelleştiğlni i:ıah edlyOT 

On gün kadar evvel ı.ektirdtğim 1 teki Tokalon kremınin terkıbın -
fotoğrafımı gördükçe gözlerime de Viyana Üniversitesinden meı
inanamıyorum. En aşağı 40 yaşın· hur bir profesörün keşfi ve Biocel 
da görilnliyordum. Alnımda ve tabir edilen kıymetli gençlik cev

gözlerle ağzımın etrafında buru - heri vardır. Akşamları yatmazdan 
şukluklarun vardı. Tenim esmer ve evvel pembe rengindeki Tokalan 
sert idL Bugün ise cildim yumu - kreminı kullanınız. Siz uyurken o, 
şak ve dostlarımın gıpta nazarlle 1 besleyicı ve güzelleştirici tesirini 
baktıkları açık ve buruşuksuzdur.1 gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü -
Herkes benim hakkımda 35 ya - z~lleşir ve buruşukluklarını gide • 
şında olduğum halde ancak 25 ya- . .. .. . . . 

d .. .. ""ğ" .. .. r· y rır. Gunduz ıçın de beyaz rengın-
şı_n a goldrun.,u umu 5

1
°Y uyTork, 

1 
e- deki Tokalan kreminı kullanınız. 

gane cı unsuru o an o a on . . 
. . . . Sıyah benlerı vok eder ve açık 

kremının gece ıçın pembe rengini j . · . . .. 
ve glindüz için beyaz renktekini mesam~lerı sık.ıştırır . ve cıldınızı 

• ttullanarak güzelleşmeye muvaf- beyazla.ıp kadıfe gıbı yumuşatır. 
fak oldum. Tokalon kremini tav • Bu basit usulü bilen her kadın, 
siye ettiğim dostlarundan bir çok- cgunde beş dakika. daha genç gö-
ları da benim gibi memnuniyet rünebilir ve tene yent bir güzellik 
ba~ semeresinden hayrette kal verebilir. Tokalon kreminin se -
dılar. mere'i garantilidir Aksi takdirde 

Cild un.;uru olan pembe renk -1 paranız iade olunacaktır. 
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CAFER MÜSHiL ŞEKERİ tesiri kat't, ahmı kolay en ıyı müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

Çünko- ASPiRiN' ıenelerdenberl 
her türlü so~ukalgınlıklarına ve a~·l 

f.ıara karşı .. tesiri şaşmaz _ bir ... Jl4çt 
' .. ,. -

ôldu{lunu · ısbaı etmlıtır.~ , .- . 
AS P 1 R 1 N fn- tesirinden emin olmak lc:ln 
1

lülfoo_~,markasına dikkat ediniz~ 

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

BiRiNCi KEŞiDE 

11. Mayıs -1939 dadır. 

BUyUk lkramiye 40.000 liradır. 
• 

Bundan ~~= Lirahk 
Başka 10:000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertiptea bir bilet alarak lttirak etmeyi ibmal 
etmeyiniz. Si.ı de piyanıonua mea'ut " bahtiyarları 
araana rirmit olununu&. 

lstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 305 lira 49 Jı:urwıı ·olan Karaağaç müessesatında-., 

ye.- il.tında yaptırılacak benzin tanlo açık t?k.siltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakile §artnamesi Levazım Müdilrlii,ğünde görülebilir. İs- J 

tekillt?r 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 22 lira 91 kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 11/5/939 perşembe günü 

•aat 14 buçukta DaimJ Encümende bulwıınalıdırlar. (M) (2854) 

• • • 

Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan vilayet tavukçuluk mües

ıesesinde yapılacak dört kümes pazarlığa konulmuştur. Keşi! ev

rakıle §artnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba.~ka en az bin liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair ihaleden evvel vllAyetten alacakları ehli-

yf<t ve 939 yılına ait Ticaret Odas ı vesikalarile 92 l.ra 15 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/5/939 Salı günü saat 

H,30 da Daimt En<·limende bulunmalıdırlar. (i) (254~) 

Muhabere ve Münakale Veklleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum MUdUrlUğUnden: 

ı - C. t F. İstanbul tt?slim §"rlile alınacak Ölan ve muham -

men bedeli ·9527,92• dok112 bin be§ yüz yirmi yedi lira doksan ilri 

kur111 tutan 3000 adet 1 numaralı türbin kondansör borusu kapalı 

url usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 25/5/939 perşembe günü aaat 15 de idarenin Tü

nel üstünde Metro han binasının 5 inci katında toplanan eksiltme ı' 

komiayonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait §"l"tnameler ve mukavele projesi İdarenin Le -

vazım Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat c7H,59• yedi yii2 on dört lira elli dokuz 

kuruftur. 
D - Tl!kli.f mektuplarının 2490 sayılı kanunun ahkArn111a 

uygun olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabi-

' nde komisyon reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. •2782· 

NECiP ERSES 
G4LATA ZULFARüZ S. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
M~hammen B. % 7.5 Te. Eksiltme 

Cillsi Mikdan Lıra Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Yangın ıllndUrme leva:wnı 13 Kalem 614 92 46 13 Açık E. 14 
Yangın tulumban il Adet 1195 - 44 62 • • 14,30 

Hortum 400 Metre ) 

• 34 Metre ) 874 11 60 56 • • 15,30 

• 455 Metre ) 

Yangın söndürme ileti 105 Adet 871 50 60 36 • • l&,SO 

Kum torb0B1 84 Adet ) 

Yangın eczam 95 Adet ) 1383 90 103 74 • • 
I - Şartnuııeleri mucfblnce atın alınacak olan yukarıda ml!ulan yazılı yangın ı:öııdürme levazı

mı hlzalaruıda gösterilen usullerle eksiltmeye lr.onmuştur. 

n - Muhammen bedeli, muvııldtat teminatları, t?ksiltme ı:aatlm hizalarında giısterilmiştir-

m - ;EJr.ailtme '1./V /939 Salı günfi Kabataşta Levazım Şubesi Müdfirlüğiindeki alım komlsyo -

nunda yapıfacaktır. 
ıv - Şartname n listeler her gün sözü geçen fllbeden alınabileceği gılıi resimlerde görülebilir. 

Zafı umumi, kansız ı 
roma ma, sıraca 

• • • 
1 , s nır 

hastahklarına, cıhz yavrular, yürümi
yen, diş çıkaramayan çocuklar, der· 

-------------------------imansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vere-
Jııııı- BAYANLARA BÜYÜK MÜJDE me istidadı olanlar HA s AN K u v v ET 

Çok sevimli ve kıymetli yavrularınızla ş u R u 8 U'ndan içmelidir~ Kanı arttırır, 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarfle mezkılr komis-

yona gelmeler!. (2588> 

her türlü?i?hti!a_ç1 "'l~a11 rınızı iştiha verir, şifat tesirleri çoktu,·. Fen-
-· ınt surette imal edilmiş, içilmesi kolay 

ve lezzetli bir şuruptur. Küçük, bü
yük her yaşta istimal edilebilir. 

• ••• 
temin 

YARIN 
edeceğinizi tebşir 
ÖclRENECEKSINIZ 

~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~-

'frq olduktan aoora cil 
dinizekrem ıııilrmeyiniz. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEK1M) 

oAH1LtYE M'UTEHMSISI 
Divanyolu 1114 

Muayenehane uaUert; Pazar 
hariç her gün 2.5 • e, Salı, Cu
martesi 12 - 2..5 fıkarayr. 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve aafılamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla lkbud 

etmiş olacakaınıa. Halihazırda 

yerli ve ecnebi malı zenfin 

çqitlerııaiı vardır. Geliniz, 

görllnilı ve intihap ediniz. 

KUMA:;>LARI 
lrtGILİZ KllPONl.ARI ---- ---------- - -
MÜTEHASSIS TERZi EV l 
İsflld&ICaddesi N~l57 

~~~~~~~~~~ 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim. Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
llEBRURE AVAS 

270282 No HicazkAr ıarkı - Bakl§mdan lı:I§ çatı§llldan 
- Kürdili hicazklr farkı - Gül yüzlü gillzel 
CıuctlBLt) HAN1FE 

270286 No Halk şarkı~ıı - Elma değil elden ele atayım 
• Yavru şahin ga.rla.sı - Kaderim böyledir. 

YUSUF AKBABA 

270288 No Malatya divanı - Merhaba f!Y canımın canane-
• ler. Halk garkısı - Ben bugün pirimi gördüm 

SUNA ÖZSOY . 

270284 No Tango - Kalbsiz kadı; 
• Fokstrot - Tralr. Trak 

SAZ HEYETİ: Keman, Kanun, Ut, Kl&nıet 

270289 No Kürdili hicazkAr Longa 
• Hıca:ııkax Sirto 

Her yerde 

,POKER ER~ Tnş bıç.eklan cildi yu 
muptır ve y1lzilnüzii pa 

K 
YDuk gibi yapar. 

R ~bıçak· iannı 181'111'"' 

la isteyiniz. 

YENi EVLENECEKLERE: 
Sandelrelar, l.aryolalar, Portmantolar 
vesair her nevi ve rık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
A•rl MobllJ• M•tı•za•ı ı Ahmet Fe:rzı 

:tanbul, Rızapata yokuşu No. 66. Tel. 23407 

1 Mayıs Bahar bayramı gü- IJ ~; . ve-;~;.: İdare. Eden ıı: 
nü g. öğü.'llerinlzl TUrk Maarif ı )lluharrid: Ali Naci KARACAN . .Buıl· 

Cemıyetl rozetile .ıısleyınız. • .......... ,. """". • . • -~ 
. . . 1 dıJı Y u· ı:on Telgraf Ba.mnevl 

~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·!·-~·~·~··~-~··~·~·~··~-==-~-~-~· ~ 

ltriyat Fabrikası ucuz ve iyi mal yapmakla müştehirdir. 
Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

DEPOSU. 
• • 

Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumral 
Tırnak cilAları 
Seri traş kremleri 

Eminönü Emlôk Bankası karşısı 

ŞUBELERi : Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiye mağazalarında satılır. 


