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İngiltere mecburi askerlik kanununu kabul 
etti, 2 milyo~ İngiliz silih altına alınıyor 
C e m b e r 1 a y n ' ı n m ü h i m b i r b e y a n a t ı " M ü s t e h c e n ,, tablolar geldi ! 

''Harp yapmıyorum, harbe mani İzmit Müddeiumumisi evvela 
olmağa çalış.ıyorum /,, MatbuatKanununuokumalıdır 

lier türlü tahakküm teşebbüsünün önüne geçmek azmimizi bütün 
dünyaya en iyi bir surette ispat için müessir çarenin silahlanma 
sahasında başardığımız muazzam. esere ilave olarak mecburi 

askerlik usulü kabul etmekliğimiz olacağı aşikardır. 

HESAPLILIK 
Vakıa, hesaplı insan muvaffak ve hatta 
müreffeh bile olur. Fakat, hakikatte, onda 
kendisi değil, başkası yaşar ... O, ölmüştür. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

1 
'l'ıırihte ırerek milli ve gerek 

'tdi hayatlarm en &tize! ve en 
>liksek sahüelerini, bu hasbi, he
~Psız ve adeta şuursuz yapılmış 
llteketler dolduruyor. Beşeriye • 
~ ileriye doğru yürüyüş ahengi 
il hareketlerin terkibinden iba • 

ltttir. Bunun en BOn ve en şerefli 
~, :Yüksek misalini biz Türkler 
~'tdik. F,ier Tillk milleti ve onun 
~a geçmiş olanlar hesaplı ha
lt.lıet ederek iki kere iki dört eder 
lli:ye h,.,,eketlerinin neticelerini 
9
\>\te)den ölçmüş ve ona göre ka
~ vermiş olsaydılar, bedihidir ki 

Von Papen dün sabah geldi 

çlıir şey yapamazlardı, ve hiçbir 
~Ye karar bile veremezlerdi. Ha
lt! Gerek Türk milleti ve gerek 
~lln başına geçmiş olanlar •ya 
:.tıın ya şeref!• diye hesapsız ve 
r'lapsız ve sırf içten gelen bir va
d•(e davetinin tesiri altında atıl • 

, dar ve muvaffak oldular. 
1 .,. 

1 •.,~di_farzediniz ki onlar muvaf 
't~ olmamışlardı. Ne olacaktı? 
~ 'lı!i muazzam bir felaket! Fakat /le bir ~e}aket ki üzerinde daima 
lırdan. yapılmış bir şeref bayrağı 

~~Ptııac;tl.<,~'· ' ',1",e bu bayrak Türk 
• lınlara .. ;o ~ı·ukaddes vazifeyi her "tl ..... ' .. ,...... . 

1 
hatırlatıı'j.~~.onun yeniden ifa· 

llıı talep ett&ickti ve bir gün yine 

Bu usul ihdas edilirken hiç şüır 
hesiz harbin pek yakın olduğu ka
naati hasıl olduğu zaman bu il.anın 
yapabileceği düşünülırıiil. 

kararını vermiştir. 

Muvakkat mahiyette olan mev
zuubahis ~nun ile daha sonra bah 

sedecek olduğum diğer bir kanun 

layihasının hükümete lüzumunda 
müstacelen harekete geçmek im • 

Şimdi, halen bir harp pek yaıkın karunı vereceğı veçhile gecikmek-
gözükmediği halde de umumi va- d·ı - . .. •t ed' 

. . sizin kaıbul e ı ecegını umı ı-
ziyet o kadar emnıy~tsız ve karar 
sız olabilir ki, halkı te:IB.şa düşür- yorum. 
memek için ortalığı velveleye ver· Hükumet bu kanun:ı tevdi eder 
meden ihtiyat tedibirleri alınması ken, son aylar zarfında meclisimi
arzuya şa•yan olur. Buna binaen zin müttehit tasvlhil~ bazı Avru-

Alınanyanın yeni Anket a sefiri Sirkeci ıarmda 

hükfımet kendisine memleketin pa devletlerine karşı alınmış olan Alınanyanın ~eni Ankara ~ef.iri 
taııhhü1leri Vt! bu taahhütlerin tat VON. PAPEN d~ sabah şeıırımıze 

ihtiyat kuvvetlerini silah atına gelmış ve Sırkeeı garında karşı • 

lanmıştır. Sefir doğru Alınan se
farethanesine giderek konsolosla 
göı·üşmüştür. 

Sahilde cesedin başında tahkikat yapılırken 
(Yazısı 3 üncü sayfada> 

Siyasi bir istihza ! 
Amerika Cüınhurreisi Almanya ile İtalyaya dünyaBın huzıır-

11JZ1uğu karşısında bir nevi mütareke teklifinde bulundu ve hudut
ları yakınında ve uzağında bulunan memleketlerde gözleri oh•p ol
madığım sordu. Bu teklife ve bu suale ne Bitler, ne Musolini henüz 
cevap vermediler. Ancak Almanya Ruzveltin tehdit altında bulun
duklarını söylediği devletlere •kendinizi tehdit altında görüyor 
musunuz?• diye bir sual tevcih etti. Alman Devlet Reisine gelen 
cevapların en parlağı Roınanyanın cevabı dnıuştur: •Roman;vanın 
tehdit altında olup olmadığını Almanya ılaha iyi bilir!• 

Evet, Almanya siliihlanınadan c"vel silah yarışı yoktu. Silah
lanma tabii halinde idi. Fakat Almanya tepeden tırnağa kadar si
lihlanınca zavallı İsvi~rc bile dişinden tırnağından ,uttırdığını si
liha vÜdi. Bütiin dünya telıılit altında değil de bir eğknce ve bir 
nümayiş için mi bu derece geniş bir siliıhlanmaya atılnıı~tır? 

Romanyanın bu cevabı acı bir siyasi istilızadır. 

KEMALiST 



~AYJl'A ! 

Musa - lsa - Muhammet : 90 .. ., ..... ... ...... . .. 

Musanın Hayalı 
Musaya göre:" Cani için hiçbir 

fidyei necat alınmıyacaktır ! ,, 
Hazreti Musanın sesinin pek kan ancak onu dökenin kaıu ile 

kuvvetli olması iktiza edıer. Çö.n- affedilecektir. Ancak, hüküm 
kü gök gürültüsü aı·asında bile vermek için mutlaka i!<i şahidin 
duyulurdu. (Kitabı huruç: Fasıl mevcud olması lazımdır. {Bir şa-
19 - Ayet: 19), O, natuk olmadı- hid ile hiç kimse mahkum olmı
ğmı, hitabet kudretinden malı- yac.aktır.) der. 

1·uın olduğunu bizzat kendisi Milşrikler ve hatta orta çağ 

söyler (Kitabı huruç: Fasıl 4 - Hu·i"tiyanları nezdinde memleke
ayet 10). tin il.yanından 'biri, hatta taam-

Musanm peygamberliğinde çok milden bir esiri, avam tabakasın
şayanı dikkat bir nokta vardır. dan bıri.ni veya bir yabancıyı öl-

0 {Yehova) sı ile vasıta<ız ko- düt·ecek olursa ancak bir cezayı 

nuııur. İbrahim, İshak, Yakubınakdiye mahkum edilmek adet
peygamberlerin haklarında ol - ti. Hazreti Musanın Tevratı bu 
duğu gibi asla lbir "melek" in bir vahsi müsavatsızlığı sadece ö -

tSaf. nın tavassutu ile söyle _ ~ü_m için değil, alelade biı" yar_a 
nıez. Musay:ı göre insan (t:ıs\•iri ıçın de kabul etmez. Tevratın u

iWıiye göre halkedilmiŞ en mü _ çüncü sefer 24 üncü fasıl ve on 
kemmel mahluktur). dokuzuncu ayetinde şöyle der: 

Musanın Yahovası kuvvetli, "Eğer bir insan birini yaralar 
şefkatli, mültefit, alicenab, mer- •a yaptığı fiil kendisine yapıla

hamet ve halrikabe karşı teşne, c~ktır .. Kırığa kır~k, göz~ . göz, 
lütfunu binlerce insan için mu _ di~e dış .. ne yaptı ıse kendısıne o 

. . . yapılacak,, 
hafaza eden, fakat hıç bır şeyı . . • . t 

b akını dadın ad" Adaleti ılahiye, Tevrat a, ba-
cezasız ır yan, ec g ır zı cinayetler hak kırı da da ha seri-
ve itisafını çocukları, çocukları- dir. 
nın çocukları, bunların çocukla- . . 

Kıtabı hurucun 22 ucı faslının 
rı, ha"1lı üçüncli ve dördüncü nes- 21 inci ayetinde su kayıd vardır: 
le le.adar unutmayandır. (1) ''N t" · · d d 1 k d e y.ı ımı ne e u a mı 

Tevratın adaleti ve felsefe.~i- iz'aç edeceksin. Eğer onlara kar-
nin esası kabili tamir cürümler "dd tl' d ı 

şı şı e ı avranırsan ve on ar 
için şiddetli olmakla beraber i- da bana feryad ederlerse ben on-
licenaptır da. Fakat gayri kabl- !arın feryadlarını dinleyeceğim. 
li tamir cinayetler için çok sert- O zaman sizin kadınlarınız dul 
tir. ve bu sert adalet herkes için ve çocuklarınız yetim olacaklar .. ,, 
seyyanen tatbik ediliı. Müteammi- (Arkası var J 
den bir insanı öldüren, öldürül -

melidir. Cani için hi\: bir fidyei (1) Tevrat _ Kitabı huruç -

necat alınmıyıacaktır. Daklilen !F....ı 34 - Ayet: 6. 

ViLAYET 

Arazi tetkik ve itiraz 
komisyonları 

Arazi tetkik ve itiraz komisyon
larının Mayıs sonunda işleri bitir
mesi iktiza ederken Fatih te dahil 
olduğu halde bazı kazalarda bu 
işin MaytSta bitirileıniyeceği an
laşılrıüŞ ve bir sene daha mühlet 
iStenmesi takarrür etmiştir. 

Millf senfoni musabakası 

GÜMRÜK 

Döviz muameleleri pa
yazılmıyacak saportlara 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
döviz muameleleri için yeni bir u
sul ihdas etmektedit. Şimdiye ka
dar pasaportlar üzerine yazılan 

döviz muameleleri şimdiden sonra 
ayrı bazırlanan kağıtlara yazıla -
cak ve buralara yolcuların bera -
berindeki eşyalar da kaydedilecek
Ur. 

Halk Partisi tarafından açllın.ış Samsun limanındaki kazalar 
olan (milli senfonl) müsabakası -

.. . . Evvelki gece SantSun limanında 
nın muddetl bıtlllJi ve eserler top- an·ı b;• bo•a ~·" ._ k 

ı ~ ı• _.....mıs ve uazı aza -
lanıruştır. Bu müsabakaya birçok lara sebep olmu.şt..:ı-. Sahilde de -
bestekarlarımız iştirak etmişlerdir. mirli ve bağlı olan Ali Osmana a
Eserlerin içinden en güzelini seç- it iki tonluk Arslan isimli yolcu 
m.ek için Ankarada en salahiyet - motörü demirini ve iplerini ko -
tar mw.syenlerden mürekkep bir parnuş ve denize açılarak bir daha 
jür heyeti teşekkül etmiştir. Jüri bulunamam~ttr. 

Belediyenin 
yeni kazancı 

;-····. ·----i ET NARHI 
Başvekile bir şükran Jİ kalkıyor 

telgrafı çekildi + 

Ticaret odasının 
bir kararı 

Yün ipliği hilekarlığı 
önleniyor 

Ticaret Odası meclisi idaresi 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Sarhoşlukla evlere 
dalan sobacı Salih 

Asliye 2 nci ceza mahkemesinde suçu sabit 
görülerek 6 ay 26 gün hapse mahkum oldıı Tramvay, Elektrik, ve Tünel + Kasaplar karaman 

idarelerinin belediyeye devri me- + ve dağlıç kesme
selesi şehirde günün nıe~lesi ha- + 
!.inde bulunmaktadır. Belediye, ka- meğe başlamışlar 

dün toplanmış ve bazı kararlar 
vermiştir. 

İlk olarak eski Denizbank U -

Dün Ağırcaza mahkemesinde ı mış ve mütecavizin elinden kUC 
evlere giren bir sobacının muha - tulmWjtur. 
kemesi meşhud suçlar hükümle • Salih biraz ilerledikten sonra 

nun layihasımn meclisten çı.'kması- Belediye, dağlıç ve kauuıon 
na in tizaren vaziyeti şimdiden etüd üzerindeki et narhını kaldır-

mum Müdürü Yusuf Ziya Erzin - kapısını açık gördüğü binaya &ak 
den !boşalan ikinci reis vekillıg· "ine rine göre !bitirilmiş ve karar bil- dS 

etmeğe ba§lamıştır. mağa karar vermiş ve buna 
• . • . IDI§. bir.inci katta Naciye aıJ.ın 

yeni seç.im yapılmış, buraya Mer- dirılmıştll'. Mesele evvelce de yaz- bi.r kadının· ~ra· 

Yapıian hesaplara, göre, elek - dair evrakı daimi encümene İs odasına dalın.ıştır. "' 
kez Bankası ·tanbul şubesi mü - d.ığı.ınız gfüi şudur: ciyenin feryadından ürkerek oda· 

triık şirketinin gayrisafi varidatı se\•ketmiştir. Bu kararın ve • 
senelik 5 milyon lira olup bunun + rilmeshıe sebep şudur: 

"diri Mahmut Nedim intihap edil- Sallh adında bir sobacı geçen dan dışarı fırlıyan Salih bu sefer 
miştir. pazar gecesi Mecidiyeköyünden de üst kata çıkmış ve bu defa da 

safi karı 1.800.000 lira kadardır. Malfiın olduğu üzere kuzu Bundan sonra ibazı işler daha sarhoş olarak dönerken Nişanla - artist Kadriyenin odasına daLı:nW 
müzakere edil<iikten sonra sıra, b 

Bu varidat bundan sonra belediye- ve kıvırcık ötedenberl narha şında Meşrutiyet mahallesine gel - ; tır. Kadriye o esnada odasında u· 
yün iplikleri üzerinde yapılmakta c 

ye kalmış d\acaktır. Elektrik şir- tabi değildi. Yalnız dağlıç ve ınİ'Ş ve burada Hati~e adında bir Iunmamakta ve yatağında ise ka • 
olan hilelerin önüne geçmek için hoŞ 

ketine veri~.esi icap eden senelik karnman üzerhıde narh var -
taksit lbu paradan verilecektir. Be dL Birçok kasaplar bu narhın 

kadına rastlamıştır. Salih tanıma- deşi Cemil yatmakta idi. Sar yeni bir formül ihdasına gelmiş - da 

lediye alacağı yeni tedbirlerle şe- kendilerine geçiıune im.kanı 
birde elektrik Gar.fiyatını arıtrra - bırakmadığını iddia ederek 

tir. Malı1m olduğu üzere piyasa - dığı bu kadına evvela liıf atmı§ Salih yalağa saldırın~ ''e ora 
sonra da el ile teca\•uz·· de bulun ~ sıznııııtır. Cemil ya~aktan fırb • da 100 gram üzerine satılmakta o- ,..,,. 

cak ,.e bu suretle bu \•aridat daha şikayette bulunmuşlardır. Bir 
yarak bu adamı yakalamış ,.e r 

lan yün iplikleri paketleri son muştur. Kadıın feryada başlayınca 
1
. t 

1
. t . t• 

d H t . b" k ıse es ım e mış ır. 
zamanlarda bazı tacirler tarafın - a a ıceye ır to at atmış, gece- İk' . C mahk . S lihİ fazla yükselecektir. taraftan da kuzu ve kıvırcığa 

daha fazla kuvvet vererek dan eksiltilmiş buna rağmen eski 
Trnmvay id•resinin de taşıdığı 

_volcu miktarı etrafında bir istatis
tik hazırlanmıştrr. Buna göre ida
re 924 ı;enesinde 58.615.000 yolcu 
taşımıştır. Bo.ı rnkam 931 de 60 mil 
yuııu ge9miş, 933 de 54 milyopa 
düşıniiş. 936 da bilet fiyatlrıanda 

yapılmış olan teziliıtı müteakip\ 
937 de 68 milyona, 938 de 73 mil
yona yükseln:ıi.ştir. 

t 
fiatlerle satılmakta devam e -

dağlıç ve karaman etlerini 
dilmiştir. 

kesın<'k hususunda nazlı dav- , . .. 
- b ·•·-··l d H Dun verılen karara gore, bun -

ranınaga a~ ar ır. at- d - . 1ikl . b ,, · c .. nl <le d h . ı an sonra yun ıp erı anı awı -

ın.cı eza tmesı a 
nin ilerlemi~ saatinde tenha so - mesken masuniyetini ihlıll eııne~• 
kakta kaçmaktan başka çare bula- dövmek ve sarnoşluk suçlarından 
ınıyan kadın ilk rastladığı apart - dolayı 6 ay 26 gün hapse malıkfııtl 
man kaptSına dalarak kapıyı kapa- etmiştir. 

Tramvay id~resinın safi vari
datı 924 senesinde 347 bın lira iken 
937 de 171 bin liraya inmiştir. 

Tünel şirketi 924 te 4 bin lira · 
kar etmiştir. 925 de (l.000), 926 dal 
{9.000), 927 de {5.000) lira kar et-

h~ ;~
0n1 gu er 8 a tıngareğıp !ar içinde ve 20 gramlık dört tu-

öUtSe ~r cereyan e e 
b 1 b. alın ht t 

1 

radan \·eya 80 gramlık l turadan 
aş anıış, ır t n nıu e .. .. . 

k . ı k t'd" d' k murekkep paketler halınde satı -
ır ıcr uzu e ı ır ıyere \ . 

dağı k 
• + acaktır. Bu sıkletlerden gerek faz-

ıç ve araman satınaga 1 ks ı k ·· d ·· 
it . •- d" t a ve gere e az o ara yuz e uç 

ye enmış.;ır ll'. i t 1 k b 1 ed"l · t· S t 1 B led' b" .. b h o erans a u ı mış ır. a an ar 

l
e ıye utun u ma · paketler \'e ambalajlar üzerine i-

~ur arı bertaraf etmek için . . . . . 
• • L 1 sınılerını ve sıcıl numaralarım kay 
ışı seruest miibadele ve re - d · 

Üsküdar adliye
sini yakan 

5 sene 11 ay hapse 
mahkum edildi 

kah. 
ka. t ı de eceklerdır. Satıcı ve tüccar her 

et ıdelerine terkctıne - . . . .. 
• k hangı oır yolsuzluktan mustere - Ü 
ge arar vemıiştir. Bu suret- k , 1 1 ki d.ı sküdar adliye binasını yakmak en mes u o aca ar r. 
le fıatlerin daha fazla dtişecc- ı y k d ki tl . t suçile mevkufen Ağırceza malı -

. 1 ak u arı a şar ara rıayet e - k . 
ğı umu ın tadır. d'ğ" .... 1 1 rd T' 

0 
emesınde muhakeme edilmekte 

m ;<, ondan sonra bu •eneye kadarıı ..... ~~.. me ı ı goru ene en ıcaret - 1 N .. .., - ı o an urettının muhakemesi dün 
---• • • • • dası kanununun beşinci maddesi mütemadiyen zarar etmiştir. B E L E D I YE bitmiş ve karar tefhim edilmiştir. 

mucibince b~ liradan yüz liraya 
Hükumete çekilen telgraf 8 . d k kadar ceza alınacaktır. Karara göre, Nurettinin bir ay-

u meVSlm e yapılaca Oda meclisinin verdiği bu ka . lık mahkumiyetine ait 'bir ilamın 
Elektrik, Tramvay ve Tünel i- il 

Yo ar l N. 940 ı· d ·t·b infazı cihetine gı'dilmesi üzerine darelerinin helediy"yc bırakııması 1 rar ısan senes n en ı ı a -
t ~b ·k ecn k kt k da ortadan yok etmek maksadile 937 üzerine Şehir nıeclisinde gösteri _ Belediyenin elinde yollar için ren a ı ı ece , o va e a r 

len sevinç ve şükran hislerinin lıü- halen mevcut olan 507.000 liralık 'da halkın aldatılmaması için pa - se:ıesi Ağustosunun 12 inci akşa
klımele bik!i;ri!:ınesi ıtakarrür et- par=.ın iki inşaat mevsiminde sar- ketlerin üzerine içindeki yün ip - mı sarhoş bir halde rakı şişeleri -
miş olduğu'lu yazmıştık. Bunun i-, fına karar verilmiştir. Bir Mayıs _ 1iği miktarını bildiren etiketler nin üzerindeki ince kağıtları adli
çi.n hazl!'lar.an ve çekilen telgraf tan itibaren yapılmağa başlanacak konması mec'buri tutulacaktır. ye binasının kaplama tahtaları a-
şudur: asfalt yollar şunlardır: l Nisan 940 tarihine kadar piya- rasına koyup tutuşturduğu sabit 

Doktor Refik Saııdam Divanyolundan vilayete kadar sada eski usulde hazırlanmış olan olmuş ve eski bir avlık mahkt'.ımi-
B• a§···ekı"l Babıali caddesi ile vilayetten stok mallar biteceğinden fabrika - t· . d .1 • ye mm e zammı e 5 sene 11 ay 6 

Ankara Sirkeciye kadar Ankara caddesi ... lar yeni karara göre imalata baş- g·· • h hk. d L un agır apse ma um e imiş-
Elektı-ik, Tramvay ve Tünel i- Maarif Müdürlüğünün önünden lıyacak!ardır. tir. Ayrıca 41 lira da para cezası 

da.relerinin tstarıbul lıelediyesine Meserret oteline kadar olan kısım -
1 
---<><>-- ödlyecektir. 

d · h kk d ·· 1 · t 1 "". yokuş olduğundan nakil va-ı DE N Z ----00---
evrı a rn a cımı ıurıye ı=u- 1 1 

-- --
metinin verdiği 1carar tstanbuı u- sbıta aruıın .kkaymkamaıarıı kiçın Trak ve Sadıkzade kaza- Orozdibak davasına 

• l . d b .. ..k . urası mozaı par e yapı aca tır. 
mumı mec ısın e uyıı. sevmç ve B d b ka K 1 f 1 d k t 1 k b h , 'd b k 
tezahüratla karsılanmıstır. Bir yan un an . aş apa ı ırın_ - Nu - arın a ap an ar 8 a aiSIZ yem en a ıfıyor 

. : . . - ruosmanıye caddesı ... Yenıposla - F' ik T il h"ll · d k 
dan beledıyemızın ımar lıareketle· h 0 d"bak S b·ı dd . ın e ve r ye sa ı erın e ~ Orozdfüak müessesesinden leh-

ane - roz ı· - e ı ca esı. s dıkz d Tı k 
ri üzerinde milli şefiıı gösterdik- Adliyeden Vakıf hanına giden Ve- raya oturan a a e ve ·a va- dille 2500 liıa par:ı aldığı iddiasi-
leri büyük alüka tıe cümlıuriyet dad Mimar caddesi.. purları kazaları hakkında tetkikler le maznunen muhakeme edilen ko 
hükimıetiniıı fili yardımları, diğe1" yapan komisyon işini bitirmiş, ra- misyoııcu Ömer Lütfi hakkındaki 

Bundan başka bu inşaat mevsi- porunu hazırlamağa başlamı~tır. 
yandan belediyemize c.mslı ve fe- miııde yapılacak yolla ı d ' beraet kararı temyiz heyeti umumi 

r şun ar ır: Komis_·,.ı.n iki kazada da kaı>tanlar · 
yizli bir ı•aridat menbaı teşkil e· ş· h d p 1 . t f d k ed"lm' ' o·· 

t ış ane mey anı erapa as cad- da kabahat olınlıdığını ,.e Tı·ak va- yesı ara ın an na z ı ~ti. un 
den bu karaı· ınüvacelıesinde s- d 

esi.. Şişhane - Kuledibi - Yük - purunuıı sisten Sadıkzadenin de bu davaya dördün~ü asliye ceza 
tanbtıl lıalkının içten gelen min· kk Id T ks. A ' 

SE a ırrın.. a ım - yaspaşa, fırtınadan karaya oturduğunu tes mahk!'mesinde devan~ edilmiştir. 
net ı'e şükran.lannı ~a1ısı.nıza ar? Gümii~ D ı b h f ıt 

:~uyu - 0 ma a çe as a ı bit etmiştir. Müddeiumumi temyizin kara-ve iblağa lstanhul umumi meclisi dd 
ca esı.. =-- rını teşrih etmiş. ve hadisede teh-

btıgiinkii ceı .• esinde beni m~mm· Temizlik işler -1 tahs"ısatı .11:ıu sen_ eye_ mahsus oımak üzere 

Sahte bir polis 
yakalandı 

Ediı neye ucuz gitıne1' 
için elbise giymiş 
İsmail Hakkı adında bir adaJll 

Kapalıçarşıdan müstamel bir polıl 
ebbisesi kiralıyarak glymiş ve f.di! 
neye gitmiştir Dönüşte Küçükçek 

mecede jandı:ırmalaru: kendisinden 
tüphelenmeleri üzeriııe yakalan · 
ınıştır. 

İsmail Hakkı sulh hırinci cez3 
mahkemesinde sorguya çekiJ:ıtlİl 
ve fakir bir adam olduğu için ten
zilatlı biletle Edimeye gıdip gel~
bilmek için hu tarma hareket ettı• 

ğini söylemiştir. İsmaıl Ha.lı:k' 
lkametıgaha rapten serbest bıraJ<ıı-
mıştır. GayrlmeV'kuf muhakeıtle 
edilecektir. 

---.cı·o---

Tebligat Müdürü 
tahliye edildi 

Zimmetine para gcçirmed<tcn 

maznunen şnr.gu hiı.kıml!ğinc-' tel"' 

kif edilmiş olan adli;e tebligat ııırt 
dürü Muslafanın 500 lira kefalet~ 
tahliyesin~ karar verilmiştir. 

-<>---

Bir Bulgar Komünisti 
teb'kif edildi 

Bulgar tebaasından Nikola " 
dında bir genç dün komünistli) 

sııçiyle adliyeye verilmiş ve döı" 
düncü sorgıı h§kim.liği tarafnıds0 

etmi,~tir. Bu yi<ksek itimat karşı· 400 bın lira bırakılmıştır. dit suçu ile unsurlarının mevcudi-
sında 011a lıiyık olarak çalı.şmamn arttırıldı Temizlik işlerine bu yıl son de- yetini söyliyerek nakza ifüba o- isticvap olunarak tevkif olunm!li ye İstanbulda Konservatuar Yük- Açıkta demirli bulunan Ege va

sek nazariyat muallimi Adnan purundan yük alan mavnalar da i
Say.gin !le piyano muallimi çindeki sandıkları denize atmak 
Fonştaster davet edllmişlertir. Bu suretile batmaktan kurtulmuşlar
san'atkiirlar Ankaraya gitmişler- dır. Fırtına limanda da tahribat 

bizler için en esaslı bir gaye teşkil Şişli dışında yapılacak olan yeni rece ehemmiyet verilecektir. Bu - lunmasını ve eski 'ddiası veçhile tur. 
edeceijini deriı. minnet ve şükı·an- hastane için 436 bin lira tahsis e - raya 250 lira ücretli yeni bir baş Ömer Lı1tfi:ıin tecziyesini istemi?" ============~ 
larımla arzederim. dildiğinı yazmıştık. Bunun 36 bin müdür tayin edilecektir. Şimdiki tir. nunun müdafaada bulunması içil' 

!stanbul Vali tız Belediye rei.'!i lirası buradan alınarak temizlik müdür de müdür olarak kalacak - Mahkem<> uakza uyulmasına muhakemeyi b!ı.şka güne bıraJC • 
dir. yapmıştrr . 
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Doktor Lutji Kırdar işlerine verilmiş ve hastane için tır . karar vererek esas itzeri.nde maz- mıştır. 

TOlbSOMO Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

llllllllRllUllllUllllllllUllllllllllllllllUlllllllUlllllllllllllUllUllllllllllllllllllllllllllllllA 

- Senden bunu hiç ummazdım - Ali eğer bu tılsıma canın - Yok işte o olmaz... ka .. mutlaka ... YokKa o tılsımı~ anlıyor mnııun? .. Hiç bir şey ... kü bu mübarek tılsımı ele geçir- - Haremden kimler? !~iJll' 
Sakıp .. Bir çocuk saffetiyle sana kadar ehemmiyet veriyorsan bı- - Görclün mü ya? senin üzerinde yarım dakika bu- Hiç bir şey... dikten sonra, onun kudst tesi- terini söyle ... 
her bir sırrımı açtım. Kardeşlik rak o bende dursun.. - Çünkil daha benim elime lundurmak istemem. Aramızda - Ali görüyorum ki kanın ııiyle güzel kadınlan efsunlamak - Evvela Güli~ar. sonra ı:.of 
muaveneti rica. ettim. Yüzüme gül- - Anıma da tuhaf söylüyor- geçeli yarım saat olmadı.. Dur muhakkak kan olur... değişiyor. Gözlerin dönüyor .. fe- kuvvetine, saadetine erdikten nak kızı .. Sonra Pervin .... 
dün. Hayırhah göründün. Meğerse sun.. bakayım. Bir deniyeyim.. Ttl- ~ Anlamıyorum Ali niçin nalaşıyorsun. Aıltıyoruııı. Elin- sonra bir kadınla, iki kadınla, - Evvela deiterden Perviıl1 

tıtısımı o mel'un heriften kendi na - Ben tuhaf söylemiyorum. sım nasıl tutuyor .. Benim de içi- bu kadar pireleniyor~ıı·ıı ·ı Canı- de değil... Peki ben de sana kati üç kadınlja iktifa etmiyeceğim .. ı sil.. Ötekiler ile ne haltederşeo 
mına kurtarmışsın. Senin kardeş- Sen anlamıyorsun. Çünkü bu tıl- min yanıp durduğu kadınlar var. mm istediği kadını sevmekte hür bir ~ey söyliyeceğim. Bu labo- Boyuna seveceğim. Gönlüme gı- et .. 
liğine bunu yaraştırır mıyım? sımın sende durması çok tehlike- Sen gençsin de ben ihtiyar mı- \ieğil miyim? Kabletlaaşşuk sen • ratuvarı kırıp gEH;irnıek değil ya na gelinceye kadar, en güzelle- _ Demek Pervinle bir ili~' 

- Sabret canını .. Birkaç tecrü- lidir. yım? .. Bakayım ben de tılsımı den bir ruhsatname almıya mec- dünyanın altını üstüne getiı-sen rinden gık deyinceye kadar se- ğin var .. 
beden sonra tılsınwıı iade edeceğim - Neden! 'boynuma takayım. Utilnmayıp.. bıır muyum canım? Çıldırıyor-· bu tılısımı bugün elimden ala - veceğlın .. sev11ceğim .. seveceğim.. tı· "k d "il b k par-. · . - ışı eg en o ıza 
diyorum sana.. - Çünkü sarhoş nıarhoş o- sıkılmayıp bir saldırayım .. ne o- musun• mazsın... Fakat buna mukabıl - Ben de sana karde<Sçe söy 

1
. le . ih" t tk 

1 k dsi ·· d t · . . . ç n nmış g ı u urıum. 
- Böy e u şey uzerın e ec- lup onu bir daha belki iki üç de- lacak anlıyayım.. Çıldırıyorum Sak"p çıld ben de sana bir şey vadediyo- lıyeyını ki bu tılsımın kuvvetim . . ~, 

··1:ıe ı ? B kimya potası f d h li · · - ı ı- . . b d .. · 1 k lk k -Fakat Pervının Ragıba tıı ıu o ur mu· u a a a e nden kaptıracaksın... - Ha Sakıp bak mesele şım- rıyornm ... Bir cinayete sebep ot-j rum. Velev kendı esrarıma aıt u erece suııstıma e a ışına . . . . . ~, 
değil.. Bu_.na bıla tecrübe _itikat la- Ve ~on defasında geriye almak di çok çatallaştı. Galiba biz bu mazdan evvel bana acı.. kendine olsun ne sorarsan sor doğru ce- iyi değildir. Çabuk çarpılırsın .• ::n1.ılmış oldujfuııu 'bılmıyor ııı 
zımd.ır ... !tik~dın yoksa sem tutmaz. kabı! olmıyacak ... Bende durur- gün gırtlak gırtlağa geleceğiz. ;le acı.. 1 \at> vereceğim... Tecriibesi başımdan geçti. Ni- ~ 

-Görtiruz bakalım tutacak mı? ııa emnıyet sandığınrn kasasıııda Ya sen beni boğacaksın .. ya ben 1 _Pek ala .. evvela göyle ba- hayet sen de çaldıru·sın.. - Ne çıkar ondan?. Pa.şaı~~ 
Tut'nıyacak mı •. "b' sağlam b" d b l • b • • B k .. l"' b - Allah .. Allah.. k b d'"" k d ı o b "t b' k r· t go··zde A~•lıg"ı olduğu halde sen 1.1" gı ı ır yer e u unmuş senı ogacagım... aş a tur u u . • • ayım u sev ıgın a ırı cona- - ana aı ır ey ıye ... """ 

- Fakat Sakıp istemem ki ara- olur... Yine bana iade etmek mesele hallolmıyacak... Evvela . - Bın lafzıcelal çeben be: ğın içinde midir? Hnririnde mi- ·-Mademki ne sorarsam doğ lizarı defteri aşkına geçirınel<tı 
mızda böyle ölümlük dirimlik va- şartiyle istediğin zaman sana ve- söyle bakayım hangi kadına ·sal- nı akıllandıramazsııı.. Evvela dir? rıı cevap vereceğini vadediyor - beis görmüyorsun da ... 
hiın bir mesele talıaddtis etsin. ririm... . dıracaksın? merhametine sığınıyorum .. bana _ Ben de sana sö,ylireyim ki <•.n. İşte yine tekrarlıyorum. - Giilizarda o kadar gb"'. 

~l 
- ölümlıik dirimlik mi? - Sakip çocuk kandmr gibi - Canım hangisini isterse... acı diyornm. Ondan öteye me- su-.liııi iyi ~oramadın.. · , ·eshiı- edeceğin kadınlar konak ilim, o kadar büyiık arzum var 
- Ya ne sandın? O tılsım be- böyle laflar istemem. - Yok .. zat tayin edeceksin. suliyet sana racidir. Söz anlata. _Neden• tn mı? Hariçte mit Paşanın odalığı delfil a has bab" 

nim hayatım demektir. Onu ben- - Vallahi kandırmıyorum... - Pek ilel'i varıyorsun Ali.. maz:<am gırtlağına atılacağım. _ Se\'diğin kadm deme arzu - Ne yalan söyllyeyim .. Ko- mın bilmem nesi olsa yine dal'-'' 
den lmak i•temek doğrudan doğ- - Öyle ise şimdi bana ver. - Başka türlü çaresi yok .. Burada ne şişe kalacak, ne ecza .. ettiğin, ho~laııdıji-111, arkalarrn · uaktan başlıyacağım.. harem- nanuyacağım. ) 
ruya caıııma kastetmektir. Ben de sana sonra iade ederim ... İsim tasrih edecekHin... Mutia- Ne enbuoe.. ne ka.o ne kacak .. dan ah çel tığin kadınlar de .. çün~ den.. ((Arkası 1'~f 
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ııatı teyit etmiş bulurruyorum. 

Gerçi şimdi harp halinde değ! • 
J1s, fakat memleketin mücadeleye 
lıua olmalı için bülD.n membala • 
nna müracaat ettiği, banşın muha 

faZMJDa olan itimadın baJtalannıış 
lnıhmduju ve bir harp vuku bul-
4lulu takdirde bu harbe birkaç 

hafta zarfında değil birkaç saat 
arfında gi:rmeye meebur kalaea • 

tmıızı bütün dünyanın bildiği §U 

lıamanda anladığımu manada ba-

l'lf halinde olduğumımı hl,bir 
kimse iddia edemez. 

Bu mes le hakkındaki kararunı 
zı değlştlnnekliğimlzin diğer bir se 

bıtıi d kanımun barışın mıjıafa· 

ıll!W>da müessir bh- rol oynamıy• 

azmetmiş olduğ'Umuzu göstermek 
tt>ki kıymetidir. 

Arzettığim kanun J~yihıım mu

ciımce, uzun silrd>iiecek bir sı • 
bııtı devresi için kara ordusunun 

bazı sınflanru ve hıırva mii<l af aa sls 
temiınlzl takviye rnakaadile de 
mütemmim bir kadronun slltıh aJ. 
bna alınmam icap edecektir. 

Çemherlaynın muhaliflere 
cevapları 

Attlee, hükumetin bu sur~tle 

e"VVelce yaptığı ve bir ay evwl tek 
rarladığı. tıir taahhüdü nakuttiğl
nl müdrik olup olmadıfııru Çem

berlaynden sorduğu zaman muha
lefet ımalanndan ailıı~ tutanı kop
muş ve htikıimebn ıstlfasını isti
yen sesler işitilmişlllr. 

tedır 

Potemkin bu 
sabah geliyor 

Sofyada Koseivanof 
Potemkinle görüştü 

Poteınlkin bu sabah §Elhrimize 
gelecek ve akşam Anlıarayıı hare
ket edecMtir. Attlee, bu kanunur. memleketi 

takviyeden uzak olduğunu, parti- * 
ler arasında ilıtilMlar çıkaracağı- Sofya, 26 ( A.A.l - Pateınkln, 
nı ve ~iddetli bir mulıalefet}e kar- •aaı 7 de buraya gelml§ ve istaır 
sılanacağıru bUdirmişlır. yonda hımctye ıl<'zaretinin bir mü-

Çemberlayn verdo~i cevapta, Ô 
1 
si~ ta~afından kllJlılanmıştır. 

• vı<:danırun uıanamen 1'1Üsterih ol- it e uzer mı:malleyh başvekil 
d ,.,~ · ı l b -~ 1 d ' Köseiovanof tarafınılaı; kabul E'dil-
u,.~u soy em ş ve u ouz er • . 

nııılt.aıbil alkışlarla kamlarunı;rtır. mışt!r 
nn b 1 · · t Poteınkır. saat 16.20 lie Ankara-.,,,m er ayn snztPrıne u sı.ın> · 

)c devam rtmlştir• ya harrket etmiştir. 

Türkiye-Fransa ·İçın<le bulundugun uz vazıy<'I 
w ~il'l'tların ctlt:k eıl' lınce bunu 
bır ban hal ·d•yt · vs f ırr'kan 

olımıyaeağı anlasılac,.kııı 

At:t'ee'nin d"~er bozı uallerınc 

~evap ver n Ce•nberlu'n meclis 
yarınkı celsesinde m .. ıı.kerq-e ek 
vam imkanını bub<'· ğırı bildir -
mışt.lr. 

Sjndair, c;'<'mbl'rla~·nin taahhii
•Unil değl•tİnneden evvel iptal et
aıfllen önc-P ni~in muhalrfetle is-

dostluğu 
Ank"ra, 26 (AA J - Buyük 

::-.ı llet Meclisın~ t>'V{]i edılımlf o
lan Tıirkı•·e - Fransa dostluk mu

• edesı !le nıı.i.şterek beyaMamE' 
ı·ı: vpl•n~ara müteduır protokolun 
tasdikine ait kanun layihası hB<Tl
ci~·e en<'iimer:bıl' h&'\·:.ıe f'dilnılf • 
tJr. 

IKDAK SAYFA S 

IŞARET~ER 

Göklerin taksimi Deniz müesseseleri 
nasıl idare edilecek? 

RESiMLERLE GÜNÜN HADISELERl 

İran Veliahdı De Mıan Prennd n!VZİYE'nhı 4ülftnlerl mtlnuwbetUe enellı:I üpm İran k
ııolosluiunü n Tokatlvanda lılr nıııml kabl ve cuare tertip edllm.ı,tır. Rttmb.ıh .. 

.. p)uıfıdan Dd lntıbaJ tNJı.lt ed17oı 

Berlin. 26 <A.A) Al: n Is-

• • • 
EHLiVUKUF 

Avukat, noteT, tll41iyed, fo • 
Buna, akan mlar durur. Ehli- t~fçı, ~ oeııa bu meslek sahi· 

wkufu merak ettim. lzmitten il«· bl, kendi esnlerinde müwhasns 
len bir reMamın akşam gazetele-

rinden birinde çıkan beyanatı, e· 
~er d~ru i.ıe, dotıdum kaldım! 

zevat, Terimden, güzel san'altarden 
anlıyabiliTltt. Hatta, pil.tel aan'at
laTla da mıı§9Ul olm41anncı kimse 

E~livulcııf • , f~ :tıoottan mü- bir ,ey dly<'ml'Z Fakat onlann, a· 
t.eşekkilmlş: Fotogrofı;ı, avııkııt., 1 l k'......ı · d _,_ k la 

•• sı me! e ""'nın '61 """' a n 
mtıJıaseben, 71oter. 

MeslekleTe , ihti~o.•lara hilrmct bilgi t:·e hetıeslııri, yiııe • ehlivu • 
etmek ldzınıdır. Kentli t1U'$lekleri, kuJ• se~ılmelm ıçin, kiiJı bır seb~ 
lhtlsaslan dahilinde. çok yüksek deı)lld!T. 
birer met•k! iıgal ettiklerine hiç Ancak ve ancak. merlek tıQ ihtJ.. 
fÜphe etmedı~ım bu ::eı>at, bir 1 B<Ulamıda rry sahibi olan ~i · 
san'at hıidlse inde. ehliı•ukuj ola- yctler, ehliuukuj nfotile karar ve-
bilirleJ" mi? reb!lirleT. Bu, bir haktır, 

Demelc ki, giiııün biri>ıde, kun· 
dul'(l{'tlor, terziler aro~uıda bir lh· 
til41 çıksa, meMl4, bnı de •ehli • 
""1cuf• olaWlecet)im. 

Sezann kakktnı, Sezara tıtte • 

Um! 

Mahmut Yesari 



SAYFA4 

Y AGLI MÜŞTERİ 
Çeviren: Faik BERCMEN 

Pedro iskemleye oturmuş hem dedi, ne tuhaf tesadüf karımın 

bacaklarını sallayor ve hem de da adı Ameliadır. 
köprüden geçenleri seyrediyordu. - Öyle mi.. Çok güzel .. De-

vam edin efendim: Bu saatte köprüden geçenler ooy

rekleşiyordu. Pedronun dükki

nı küçük olmakla beraber dün-

"Ansızın bir iş.im çıktı. Bu 
mühim tneSl'lenin halli büyük bir 
paraya mütevak'kıftır. Mişel, sa

yanın her tarafından buraya an- na bu kartımı getirince yatak o
tika almağa gelenler mutlaka o- damdaki kasada bulunan iki yüz 
nun da dükkanına uğrarlardı .. 

HE!I' antikacı gibi Pedro da 

şeytana külah giydiren takımın

dandı .. 
Evleneli çok olmamıştı. Genç 

bin lireti alıp ona ver! Parayı a
lelade ve adressiz bir zarfın içi
ne koy l Akşama sana güzel ha
vadislerim var .. ,. 

- Şimdi dostum şu kalemi 
p.arınaklanmın arasına koyun da 

ve güzel kansını çılgınca sevi - imza t-deyim. 

yordu. Şu anda bile aklı fikri on- İhtiyar ve k!bar mu,teri bir 
· daydı. P harf! yazdıktan sonra içinden 

Çırağı bugün izinli idi. Bu i- çılolmıyacak bir sürO harfler sı
tibarla dükkAnda yapayalnız o- raladı. O vakit Pedro: 
turuyordu. - Ne kadar garip bir tesadüf, 
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" Mü s ı eh c en ,, tablolar geldi ! l!CJtt&MAl 
• 
I z mit Müddeiumumisi evvela 
Mat buat kanununu okumalıdır 
Onun müstehcen saydığı bu tablolar Büyük 
Atatürkün kordelôsını elile kestiği Dolmabahçe 
Milli resim ve heykel müzesinde de teşhir edilmiştir 

(B4f tarcı[\ l inci ıayfada) 1 - Müddeiınnuml kanunun sulh hakiminin bir kararı ve tali
matı da gelmiştir. Bu talimatta 
tabloların hiikim tarafından teşkil 
edilecek bir vukuf ehline tetkik et 
tirilere'k müstehcen olup ohna -
dıklarının tesbiti istenmektedir. ls 
Sultanalımet birfocı ceza hakimi 
Sultanaiunet birinci cez hiikimi 
Reşide sevQcetuniştir, 

Ha.kim Reşit bugiln bir vu]pıf 
heyeti teşkil ederek keyfiyeti Is -
tendiği şekilde tesbıı t-decektir. 

Tyron Power ve Annabella niha
yet geçen pazartesi evlendiler 
Güzel Fransız yıldızı Amerika 
tabiiyetine girerek Amerikaya 

yerleşmeye karar verdi 

Müddeiuınırml neşriyat üzerine 
gazetelere ve bu ar&cla gazetem.i:ııe 
de gönderdiği ~.?lgra!ta, bu tablı>
ların müstehcen olduğu hakkında 

şildyet vulrubulduğunu ve bu §İ· 

kiyeti takip ve tetkik vazifesi ol
duğu cihetle , tabloları sergiden 
indirterek teşkil ettlği bir cehlivu· 
kuf. a tıet.ıdk ettirdığin-i ve bu he
yetin de tabloların miıstelıcen ma
hiyette olduğuna dair rapor ver

nünde gayet lüks bir otomobilin bi "P,. haı:fi ile ~aşlıyor. diğini bildirmekte, bununla tktifa 

d d 
• ö ü rl d - Ya oyle mı! •. Gözet, L'llt- ı edilmiyerek tahkikat ı;vrakı usu -ur ugunu g r nce ye n en zıp-

Pedro bir aralık dükkllnın ö- dedi, sizin de isminiz benimki gi-

halkın ar ve haya hislerini inci -
terı eserler hakkındaki hükümleri
ni tatbik etmekte olı:iuğunu söyler
ken azlnı bir hataya düşmüş bulu
nuyor. Çiinkü ceza kanununup 
müstehcen resimler ve yazılarla 

halkın ar ve haya hislerin! renci
de etıınek filini taı if eden mal'llm 
maddeleri çerçevesi içine giren 
sanat cserlerı hakkında ma11buat 
kanununda çdk sarih bir hüküm 
vardır. Buna göre: cBu kalbil re
simler sahib!ne, teşhir edildiği ye
re ve maksada niıSbetle sanat ese
ri sayılır ve müstehcen addile ta
ldlıat yapılamaz.• 

Adliye vekAleti tahkikat 
yaptırıyor . . . fen cO.zdanımı yerine koyup ıı-ar· len ikmal edilmek üzere polise ha-

latlı. Otomobılden ınen şoför! desümO. dilzeltir misiniz? Bir . _.__ -'-lol . • . . vale edilmekle ber """'r t..... arın 
dükkana gırıp Pedroya: mahzur yoksa burada bekllyebi- bir kere de Güzel San.atlar Aka. 

Alınan malUmaba gör, hadise 
Adliye Vekaletinin nazarı dikkati
ni celbetmiş ve mesele hakkın -
da tahkikat yapılması alAkadarla
Nl emredilmiştir. 

- Sinyor, sizinle görüşmek llr miyim 1. 
istiyor, dedi. Yanına gelmeniz! - Hay hay Sinyor .. 

rica ediyor. Çünkil kendisi inme- Şoför tam on beş dakika son-
lidir, yerinden zorlukla kımıl- ra döndü. İhtiyar parayı alıp dOk 

dar. klincıra uzattı ve: 

Antikacı "pekala., diyip oto

mobile yakl:ı~tı. İçeride buruşuk 

- Lutfen sayınız, acaba t;a... 
mam mı? dedi. Tamam mı. .. Pek 
aıa, öyleyse kolyeyi iç cebime ko

yüzlü saçına kır dü~müş lbir a - yar mısınız? Çok teşekkür ede
dam vardı. Elinin biri paltosu- rim .. 

nun cebine sokulmuştu: İhtiyar yine dükkılncının ve 
- Bana broşlarınızı göstere- şoförünün yardımile otomobile 

bilir misiniz? Karıma küçilk bir bindi. Otomobilin arkasından ba
hediye alacaibm da.. kan Pedro, şöyle düşünmekten 

kendini alamadı. "~vallı adam, 
- BaşOstOne Sinyor .. 

bu kadar zengin olduğu halde 
Pedro telaşla dükkana girip böyle sakat ve alil oı,un, zavallı .. 

birkaç dakika sonra da elinde i- il zava ı ..... 
ki kutu olduğu halde çıkmı~tı. 

İhtiyar anlıya? bir bakışla 
mücevherleri muayene etti: 

- Sizde daha iyilerinin bu-

* Pedro, gün kararınca, dükka-
nını kapayıp ~oluğu evde aldı. 
KarIBı her zamanki gibi onu ha
raretle karşıladı; fakat Pedro ka

lunacağını zannediyorum. Şöhre- nsını kucaklamak isteyince genç 
tinizi duydum da geldim.. kadın: 

- Fakat Sinyor dükkanı _ Yoo, acele etme, diye ma-
bırakıp kıymetli şeyler çıkarmak ni oldu, evveli şu güzel havadis
zor olacak. Eğer zahmet • huyu- leri söyle de ondan sonra ... lste
rup inerseniz.. diğin parayı göndeıdim. Böyle 

- Peki peki.. Mişel bana ysr- ansızın ne gilıi mühim bir iş çık-

d t 
tı 7 Ne uımandır biriktirdiğimiz 

ım e. 
parayı sarf ettiren bu te~ebbüsünü 

İnmeli ihtiyar, şoförünün ve anlat bakayım ·ı Söylesene canım, 
Pedronun yardımile otomobilden ne oldun böyle? 

inerek dükkana girdi. Antikacı- Uzun bir müddet geçtiği hal
nın önüne yığdığı birçok broşla- de Pedro karı~ıııın bu suallerine 
rı evirip çevirdikten sonra Saf'ır- cevap verememişti. Başı omuzla
den bir 'broş almağa karar verdi: nna düşm~ bir vaziyette sanki 

_ Kaça bu? beynim! inme inmi~ gibi saatlerce 

_ Üç bin liret efendim .. İs _ yerinden kımıldamadı .. 

terseniz. güzel, 

de var .. 

inci 
kolyelerim rı---------·I\ 

Böyle diyerek Pedro blribirl 1 
al\kasına bir sürü inci kolyeler çı

karmağa başladı. İhtiyar bunları 

görünce: 

- Güzel, güzel diye mırıldan

dı, fakat daha başka iyi şeyleri-
niz yok mu? 

Bunun üzerine antikacı ve 

mücevherci Pedro kasayı açıp bir 
kutu alarak masanın üstüne koy
duktan sonra: 

- İşte Sinyor, dedi. 

İhtiyar gayet kıytnettar olan 
kolyeyi eline alınca.: 

- Ha, şöyle, kolye dediğin 

böyle olur .. diye ağırdı. Ne kadar 
dediniz? 

- İki yüz .bin liret efendim. 

- Evden bu kadar fazla pıı-j 

Bugün matinelerden itibaren 

iPEK ve SARA V 
Slnem•l•rtnda 

Hayatınızda gülmediğiniı: 
kadar güleceksiniz. 

demisinde tetkikine lüzum gördü
ğünü ilave etmekteydi. 

İzmitten ~m3n malumata göre, 
müddeiumuminin bahsettiği ehli
vukufun şu zevat olduğu anlaşıl-

mıştır: 

Maliye muhasebe müdürü Şev· 
ki, fotoğrafçı Salih Zek~ ve Noter 
Salih Zeki. 

lzmit Müddeiumumisi 
ne diyor? 

İzmit müıtdeiumumisi, Son Pos
ta gazetesinin İzmit muhabirine 
hadise hakkında şunları söylemiş· 
tir: 

•- İzmit Halkevi okuma salo-

İzmit müddeiumumisinin tega
fül c''.iği matbuat kanununun bu 
maddesi !hükmü çok sarihtir. Bu 
l:ıadisede resimleri yapan bir san
atkardır, teşhir edilciiği yer bir 
kültür müessesesi ola..'l. Halkevi ça
tısı altında sureti mahsusada ha
=lanmış bir sanat sergisidir ve 
maksat da halkın bedii zevıkinl 

yükseltmek gibi asil hır hedeftir. 
İzmit müddeiumumisi kanunun bu 

Ressamların bir tavzihi 
Müstakil ressannlar bırliğinrlen 

dün şu mektubu aldıık: 
Gazetenizde, iki gün evvel neş· 

redilmiş olan İzmit müddeiumu -
misinin cevılbında ba;:.ı noktaları 

tashih ile beraber berveçhi ati iza
üç tarifine de uyon tabloları da 

h.atın kaydını lüzumlu gormekte -
sanat eseri saymazsa acaba telak- . 
kilerine göre sanat eseri ne çeşit~ yız: . . . 
şeylerdir ve bu m.ıddenin matıbu- 1 - Resım sergısı (İzmit oku
at kanununa konmasının sebebi ma salonunda) dei',<il, Halkevinde 
nedir? okuma salonunda Halkevi tarafın 

dan açılmıştır. 
ANNABELLA 

Görülüyor ki kanun, sanat ese- Annıibella Journal de Voyages, 
nunda serbest ress3mlar tarafın - 2 s · ( -'· ı ) rini tarif ve tesbit etuniş ve bu key - ergı, sen.ıest ressam ar gazetesi direktörünün kızıdıx. Asıl 
dan ressam Kemal Zcnenin idar<>- ta f d d • ·ı (M · ak'I fiyeti İzmit müddeiumumisinin ra ın an egı ust 1 res - ismi Suzanne Charpentierdir. Bu 
si altında halka tcl!'hır edilen ve sa 1-- h 1 lt 1 bi l'"') sandığı gi!bi ne kendisinin ne de sam....: ve ey.<e raş ar r ıgı genç güzel Fransız yıldızı Varen-
tı.şa çıkarılan sergideki resimler b k ı t f . . tih ti na.mile on sen<>denbeıi memteketin 

3!j a.arının e sır vt. ıç a arına ne - Saint _ Hilairde dog· du. Daha 
hallan ar ,.., haya duygularını in· 

u , ., !\: Cıaın ,. 

kek çıplak tt3iınler bulunduğu 
laşılması Ü7x rine memuriyetimiz· 
ce işe el konularak salilhiyettar 
hakim tarafından tayin edilen vu
kuf heyetine mezktir sergideki çıp 
laik kadın ve erkek resimleri yine 
hakim huzurunda muayene ettiril 
melde bu vukuf heyet'nin verırniş 
oldukları raporda üç tablo değil, 

6 tablonun müstehcen olduğu ka· 
bul edilerek tanzim edilen müşte

rek rapor memurlyet.ir.ıize iade e· 
dilip tahkikata devam edilmekte
dir. Yukarıda söylediğim gibi ka
nunun suç olank kabul ettiği ha-

çok ~kür ki bırakmamıştır. Bina en tammmş sanatkarlarından yir- pek küçükken spora meraklı idi. 
enaleyh İzmit müdde iumumisinin mi beş kişiyi ihtiva eden ve Anka- Tiyatroya hevesi vardı. Nihayı:t 
tablolar hakkında cırnüstehcendir• ra, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zoıı sinemaya intisap etti ve yavaş ya
hükınünü bastınp takibat açması guldak, Samsun, Moslrova, Bük- vaş kendine bir isim yapmaya mu 
ve bu yolda haHI devam etmesi reş. Belgrad ve Atinada ve ilıilhas- vaffak oldu. 
herşeyden evvel kanuna aykırı bir sa Atatürkün eliyle k.ordelasını N'ıbayet bilhassa cCharles Boyer• 
harekettir. kestiğoi Do1mahahçed.: Milli resim• ile çevirdiği harp filminden sonra 

2 - Bir yerde müstehcen sayı-ı ve Heylkel müzesinde Türk sana • yıldızı büsbütün parladı. Artık 
lan şey diğer bir yerde sayılmı- tını temsil eyliyen !büyük bir ek- Amerikadaki şirketler tarabndan 
yaıbilirmiş. İzmit müddeiumumisi seriyet tarafından teşhir ~ - büyük ücreUerle angaje edilen 
bu sözlerile İzmitlilerin kültür se- tir. Fransız yıldızlarının arasına o da 
Yiyesin! bu tabloların teşhir edil- 3 _ Sergiden İzmit halkının şl- katılmıştı. 
·diği İstanbul. Bursa, Balıkesir, Zon· kAyet! yoktur, yalnız bir kişi müd- Fakat şurası muhakkak ki An • 
guldak ve daha bazı diğer vili - deiumuıniye telefonla: Resimlerin nabella .ş~di!.'e .. kadar Amerikaya 
yetlerden çok geride addettiğini iııd.!rilmesini emrettiğiniz halde ha gıden butun o.~U: ya?'1nc.ı y~dız -
söylemiş olmuıyor mu? Memleke- . . lardan daha buyük bır hiısnu ka -

. . h f ....... . Hl asılı duruyor, deınış ve bunun il- bul "rd.. S imli'll" af . ,, _ timızın er tar2 ında tel"""';,· gö- go u. ev bı, zer eti ..,,. 
<liseleri ammenin selameti namın.a zerı'ne müddeiumuml se""iye gel.,_ · rüş, hissiyat bir degilnüş! Seviye, · ·o " herkesi hayran bıraktı, teshir ettL 
hiçbir tesire, kayd..l ve şarta tabi muhit, an'ane, teltıkiti ve hissiya- rek halkın içinde bağınp çağır - Nihayet Amerikalıların en sev _ 
olmıyarak takip ~~ talıl.'ik ~~~- ta göre değişhımiş! ınış ve HaLkevi katip ve memur - dikleri en meşhur erkek artistler
le kanunu~ verdığı v.ızıfeıı:ızı Y~~ Müddeiumwniye haber verelim larına çıkışmıştır. den Tyron Power ile seviştl Hak-
pıyoruz. Zıra; en ufak hadıseler~ ki, Türk topraklarının her ıooşe.: 4 - Miidtleiumuminin intihap larında birçok dedi kodular çıktı. 
ehemmiyet verilmemiş olması yu- · lnd t t d. 1 b' · H ı s e o uran va an aş ar ır san- ettiği ehlivukuf ömründe resim erkes Tyronun maymun iştahlı 
zünden neticede çok acı vak.alarm 1 t ":ıd 1 ak kad . le dir ki ld • d · b F -·--' da a eserı. en an arnıyac ar sergisi görmemış kimse r o ugun an u ~nç ran,......an 
meydana gelmesine sebep olmuş . d" .. l! d "'ld' 1 1 'h t ._ kı "b" ı · t "' gerı uşunce e,.. ır er ve o a- bunlardan biri resm!n asılmasına nı aye uı p o ur erme yap ı,.. 
bulunduğunu ya.kın tarih h5.dls<>- zla · uh ...__ gibi· bırakacağından bahsediyor • 
!eri bize göster!r. ma r. başlıca muarız olan bır m as.,.,., 

1 
dı. F k hi 

1 İ b 
1 

B ib' b .. yilk Demek ki, hertangi bir yerde müdürüdür. Bu gibi kültür işlerin ar a at netice ç te böyle o -
stan u , ursa g ı u. . şe- mahalli kıyafete uyarak umacı gi- 1 sahlb' if '"d" madı. Evvelki gün ajans resmen 

h 1 rd .. .._,,,_ · de salfııh yet ı maar mu u-
ir e e mustehcen gorn ... uıyen lbir tek gözünü dışarıda bırakacak genç nişanlıların evlendiklerini 

t bl 1 t"""' · ' ed'ldı"I Uık d rünün fikir ve mütaleası alınma- D k a o a.~".'. ~~ .. '.~ ı · ., a a ar şekilde bir dokuma çarşafa bü _ haber verdl eme ki Tyron Po -, TYRONE POWEB 
!arın sozune murıhasır olmakla be- . .. _ . dl he hang· bir dığı gibi a·kademiden mezun olan wer lbu sefer gerçekten gönlünil 

raber +..n>.ır· edı·1mı·" olsa bı'le bu run~p gezmıyor ye r ı resim muallimine de sorulmamış· k ,..__ S ll A 
....,.. Y k akk _ ~ ı1 k h _,_ aptırmış, ciddiyetle genç Fransız u=rges ai ard nnabella, 

. + . adın h '""'a yap aca eıuıan- tır 
takıp.en mwrfıy~t lıahşedomez. gl ıbir şikayeti de bu müddeiuımumt · .. . artistini sevmişti.r. Germain Dormozun yeğeni ve ko-
Yurduımuzu.'l her tarafını gören • ah ili , 1 . t 5 - Bu işin mustehcen bır şey Geçen Pazar günü Holivuttan medi F=ansezden Suzanne Delvair cm a an ane ve ııssıya ı ren- . 
ler pekala bilirler kı. memleketin ld dl d' .. t k" b' olmadığı kanunun maddelerıle mec biraz uzakta bulunan Belairde hA- ve George le Royun akrabasıdır. c e e yor• ıye mucıoı a ıp ır . . . 
her tarafındaki te!akl!i, görü.ş, his· k ,,_. t edil t mua ve kitaplarda ızah edıldığı kim Wıll.iam .J. Powell tarafından Tyrone Power henüz yirmi dört 
. . . . . . mevzu sayaca ve ş ....... ye en .. . . 

sıyıı.t hır değıldir. Se,·ıye, muhıt, --'-k , ..... t dd"t t halde Bay muddemmumi tabi.olan nikah merasimi yapılmıştır. Ni - yaşındadır. Ailesinde aktör ve ak-
"""'' emeye verme,...., ere u e 

an'ane, telAkk! ve hıssiyata göre miyecektir. müsadere hususun.da d'an ısrar et kahta iki artistin 20 kadar dostu trisler vardır. 
değişir. Bazı memleketlerde müs· ı:pektedir. bulunuyordu. Don Ameche mera _ Birdenbire iki sene için.de parla-

tehcen görülen herhangi bir keli
me diğer bir memlekette müsteh
cen ve müstekreh olarak karşılan.
maz. Bu hususta birçok misaller 
vardır, 

Müddeiuınuminin zannettiği gi- 1 mış, kabiliyeti ve güzelliği ile etra-
bi sanat eseri olan tabloları takip Müstakil Ressamlar Birliği da.· simde Garçon d'honııcur, Charles fında büyük al8ka ve hayranlık 

re heyetinden Boyer'nin k:ırısı Pat P.atterson ise 
etmemesi değil, asıl böyle bir can· K-n! Zeren uyandırmıştır. Evvelce zaman za • 

• .. te i:lı ~ .. - demoiselle d'honneur'lüğü yapmış 
ane, mahalli hissiyat. goze n z -

1
. man Alice Faye. Janet Gaynor, 

niyetle hareket edilm .. si yine ken- ============== tır. Sonja Henie ile evleneceği söylen· 
1 1 M 1 DiKKAT 

- Annalıella henüz 17 yaşında iken 
di · cümlesile söy iye ım: eme • mış· ti. Çapkın, havai bir erkek ola-

Tıahk'k t e ıtluik e n sinemaya intisap etmişti. İlk film-
1 a v m • .. em "° u - kette cçolk acı vak'alar meydana rak tanınıyordu. 

cunun ne olaca 'iı hakkında şimdi 1 ı Gazetemizde nefretli- !erinden birinir. ismi ,Milyon• dur ~ - gelmesine sebep• olabı ir ve o - Tyrone Power ve Annabella bir 

ra harcamak Ozere çıkmamıştım. 
Bununla beraber bu kolyeyi al
madan da gidemiyeeeğim. Sağ 

kolum gördüğünüz gfui tutmaz 
hri halde. Lütfen pardesümün iç 
cebinden cüzılanıını alır mı~ınız? 

den bir şey den'le e Fakat ken · ·b· lecek bilümum tüccari ki Rene Clairle birli.kte çevirmişti. 
lııı6ılıiiı61WM1ııaıll 1 ın z. - m~ur: Menemen l:ıad:sesl g> ı... kaç güne kadar bütün Amerikalı 

dis 'nde bir halk ..n urtt•" ga ue mahkeme ilanları Bundan sonra da Suzan Charpen-
1 b_reıı Y ..,, - K h t ı akkuk et~ yenı· evlı'lerın' yaptıkları gı'bl Colo-Ala, açın cüzdanı .. 

Pedro cüzdanı açar.a.k: 

- Burada on bin 
dedi. 

liret var, 

- Güzel, bu on bin lireti alın! 
Şimdi lütfen cüzdanımdaki be
yaz kartlardan bir tane çıkarın 1 
PekL Kartın üstüne karıma bir 
kaç satır yazmak zahmetine kat
lanmaz mısınız? Söyliyeyim: 

Sevgili Amelia, 

Pedro bu ismi duyunca: 

- Bu karınızın adı mı Sinyor, 

ynca ı Programa ilave olarak 

ELMAS HIRSIZLARI 
Fransızca Söılll 

Fevkalade heyecanlı bir Film 

D'kk t. 3 Ahbap Çavuşlar 
1 8 • Harbe gidiyor. 

ANKARA'da 

HALK ve SUS 
Sinemalarında göaterilmektedir. " ~ 

t 1 ı l·' t ek anı pa asına a ' münha•ıran tier ismini atarak Annabelli oldu. 
ze e ere n.oKsan ma uma verırn - d.lğıi bütün içtimai inkılapların can B' k f 

1 1 
. d' Am k radoya hareket ederek bal ayları-

tense hevkesin it!nıadını kazanımış dan benimsemiş olan memlekette 1 mayıs 939 dan itibaren ırço ı m er çevır ı. eri a - nı orada geçıreceklerdir. 
olan Türk hakimi huzurunda göğ- hA!a .muhit, an'ane ve hissiyat> FERDİ SELEK da çevirdiği filmlerden cBarones Sonra Beveriley Hills'de evvel· 
sünü gererek müdafaasını yapmak farklar tıevehhüm etmek bilhassa ve uşağı. cSüveyş•, İstanbulda da ce Tyron'un Annabeilaya satın al· 

ta daha ziyade büyük bir zevktir.• bir cümhuriyet müdde!umumisin • 1 LA N 8 o R o s u geçenlerde gösterildi. <lığı Grace Moore'un eski evine yer 
Müddeiumuminin den sadir olunca bizi ne kadar hay Fransada çevirdiğ! en yeni leşeceklerdir. Annabellanın bu evi 
dUştügvü hata rete ve teessüfe sevketse yeridir. filmi •Şimal 0.teU., cSilah _bekçi - 1 döşemek için Parise ısmarladığı 

1 ld
• lerı• dır. Artısı bu son !ilmınde mobilyeler gelmış' tir. Genç kadın Tablo ar ge ı tarafından kabuı edilecektir İzmit müddeiumumisinin bu . _ - gösterdiği büyük muvaffakiyetle kocası AmeriKalı aktörle birlikte 

beyanatını • eğer blı yanlışlık yok İ:mrıit müddeiumumisinin müs· , ıoıanbul, Ankara Cad.1 senenin en iyi artisti ünvanını al- Amerika hemşehrisi olarak bu ev· 
sa - hareketinden daha garip bul- tehcen bulduğu 6 taJblo dün Lıtan- 99/1 Adalet han No. s l nııştı. de Anoabella Power ismi altında 
duk ve hayretle karşıladık. İza.h e· bul müddeiumumiliğıne gönderil- TELEFON : 20335 Tyron Power'le cSüveyş• fil - ikamet edecek ve yeni filmini çe • 
delim: 'lliştir. Tablolarla beraber İzmit " - - ~ minde seviştikleri söylenir. virmeye devam edecektir. 



~ o~uı !cEMAL.NAöIRiN-KARIKATORLERI-· 
Fut bol federasyonu t ... • • • • • ·-------· •• • ••••• ·----·. ·------· 
ve ceza hastalığı · 

Beşiktaşın idarecisi Sadriye üç ay 
hak mahrumiyeti boykotu verildi 

Bu ~ene futbol federasyonuna - Beykoz, Kurtuıu, - uat 
bir Jıastalı:C Ariz oldu. Sağı solu 14,30. Hakem Tarık Üzereıııgln. 
düşü.-ınıeden, suçluyu arayıp sor- Yan hakemleri Necdet Gezell n 
nınclan ve onun medenı: hakkını Feridun Kılıo. 

kullanmasıııa aman vermeden ce- Demirspor _ Galatasara:r 
r;a yapıştırmak has~l~ğı 1 B~ yıl saat 16,80. Hakem Şazi Tezcan. 
dr. bu moda çıktı. Dısıplln !çın en Yan hakemleri Nuri Boaut ,.. 
lilzumlu olan bu keyfiyet yalnız Ad Ak 

··tı 1 ,. nanın. t•tbik edilirken auııs ma e ua-
ram~maiıdır. Zira hukukan FENERBAHÇE STADI 
idııma maııkO.m olm~ bir suçlu 30 • 4 • 1939 Pazar 
bii~ son müdafaasını serbestçe • d 1 hl K d .. 11 ,.na o u sar - a ı. y • 
yapa• ve SO"ra aı!hpanın altıruı spor saat 12,SO. Hakem Feridun 
girer. lla~ukt bizim Feder~ Kılıç. y 111 ha.kemler' ~ Ak • 

yon ne tahkikat ne müdafaa dm- say ,.. Balı.uttin Uluöz. 
lcmeden cezayı y.ap1'tınP he-
men tatbik eder ve buna da yal- Top kapı, Amavutkö;r - Hl-, 
,nız (disiplin) tabirini kullanır. ili, Kurtul~ muhtelitieri aaat 

İşte hakeır. raporlarına müs- 14,30. Hakem Ahmet Adem 
teniden verilen ve yalnız d.&ıplin Göğdü11. Yan hakemleri Sami 

uğruna tatbik olunan bu ce:-a Açıköney ve Şahap Şlfımanoflu, 
modası şimdi de futbokularcl.an 
idarecilere geçmiş bulunuyor. Demlrspor Fenerbahçe 

Aşağıdaki tebliğden anlaşı- •aat 16,80. Hakem Halid Galib 
lacağı veçhile İzmir ve Ank~ra- Ezgü. Yan ~alremleri Adoan A
da maçlar yapmak üzere gıdeı. k.ın ve Tank özerengin. 
İstanbul birinci9i Beşiktat kafi-
lesinin idarecisi ve amatörce her ŞILD DÖMiFiNAL MAÇI 

şeyini kiübüne hasretmiş bulu • t-5-1939 Pazarteal 
nan Sadri de nihayet bu disiplın h 
uji;rurıa evveli bir ihtar ve son- S!ileymaniye - Fenerba çe. 
ra da tam üç ay hak mahrumiye- Saat 16,30. Hakem İzzet M. A
tine mahkO.m olmuştur. pak. Yan hakemleri Necdet Ge-

Bu cezanın verilmesindeki zen ve Nuri Bosut. 
Helwp de Sadrinin İzmirdeki maç Görülen !Uzum üzerine mlllt 
ta hakeme karşı mugayiri neza- küme fikstüründe aşağıda gıös-
ket h11rckcti ile Ankaradakl terilen tadilat yapılmıştır: 
maçta yine hakeme karşı yaptı-
ğı ayni hareket imiş. Oynayacak K. Oynandacak M. 

İşte 'bu kabahatlerden dola- Feneı:1bahçe _ Vefa: 27.5.939. 
yı bir futbol maçının sinir oyu- Beşi.ktaş _ Jlefa: S.6.939, Galat.asa-
nu olduğunu bu işte de en soğuk . 
kanlı olanııı muvaffakıyet ka- ray - Vefa: 1.7.939, Demırspor -
zandıji;ını unutan veya hatırla - Vefa: 8.7.93!1, Demiı:spor - Beşik

mıyan futbol federasyonunun ceza taş: 9.7.939. 
verme i~iııi daha şümullendire- . kl""b.. .d ·ı · 

k k t . . . . S d . . d Beşiktaş u u ı arecı erı:n -re re or csısı ıçın a rıyı e 
harcamay !'<ararlaştırdığını öğ • den Sadriye İzmirde Beşikta~ -
reııiyoruz. Ateşspor maçındaki bir hareketı 

Bedent erbiyeai latanbul böl- dolayısiy\e bir ihtar, Ankarada 
geai futbol ajanlığından: Beşikta~ - Demirspor, Beşik•:.ş 

1 - Cumarte8i, pazar ve pa- - AnkaragUcil maçlarındaki ha 
zartesi günleri muhtelif stadlar- reketlerindeıı dolayı da üç ay 
~a yapılacak maçların saha ve geçiçi hak mahrumiyeti cezalan 
saatleriyl~ . h~kemleri aşağıda verilmiştiı:.. Tebliğ tarihi olan 
tesbıt edılmıştır. Oyunlann mu- 8 ta "h" d •t"b b 24-4-9 9 rı ın en ı ı aren u ayyen zamanlarda başlaması . . . . . 
katiyetle mukarrer bulunduğun- ceza mevkıı menyete gırmış ola 
dan takımların maçlardan _ 10 caktır. 
dakika evvel sahada hakemlerin Mühim bir mesele görüş!il
emrine . amade bulunmaları IU- mek üzere Beşiktaş., Fenerbah· 
zumu ehemmiyetle tebliğ olu- çe, Galatasaray ve Vefa klUp -

nur. TAKSIM SAHASI ferinin 28-4-939 cuma gilntt ak· 
şamı saat 18 de Bölge merkezine 

salahiyettar birer murahhas 

Beyoğluspor göndermeleri rica olunur. 

26 - 4 -939 Cumartesi 

lstanbulspor, 

Güreşçilerimiz dünkü 6 güreşten 
üçünü kazandılar 

Ankaralı Yaşar, Mustafa, 
Mersinli Ahmet rakiplerini 

sayı hesabile yendiler 
Oslo, 26 (AA.) - Bugün Osloda 1 tafa Çakmak Estonyalı Neo'yu sa

başlıyan güreş Avrupa şampiyon- yı hesabiyle mağlup etmiş, fakat 
luğu Greko - Romen müsabakala- ağır sikiette Çoban, İsveçl' güreş
rında aşağıdaki neitceler elde e- çiye yine sayı hesabiyle mağlup 
dildL olmuştur. 

Güreşe Türk ekipini teşkil eden 
yedi güreşçiden altısı bugünkü 
maçlara iştirak etmiş ve 72 kiloda 
Celal Atik cbay• olarak hasımsız 

kalmıştır. Türk ıelqpiııl alakadar 
eden teknik neticeler şunlardır: 

56 kiloda Kenan, Finlandiyalı 

güreşçiye ve 61 kiloda Ahmet Işık 
Macar güreşçiye, sayı heodıiyle 
mağlup o1muşlardır. 66 kiloda An
karalı Yaşar - şampiyon Yaşarla 
karıştırılmamalıdır - Non eçl: gü

reşçiyi sayı lu!sabiyle mağlup et -
rniş ve 79 kiloda Mersinli Ahmet 
te Lituanyalıya yine sayı hesabiy
le ~aliıı ııelmiştir . 87 kiloda Mus-

* Oslo, 26 (AA.) - Greko - Ro -
men güreşlerinin Avrupa şampl -
yonları dün başlamıştır. İtalyalı 
Galicati. Macar Kovaczi yenmiştir. 

-<>--

Beynelmilel yelken yarışları 
22 Haziranda Alınnnyada Hano

edc yapılacak olan yelkeiı yarışla
rının bu yıl da büyük bir rağbet 
göreceği anlaşılmaktadır. 

Şimdilik İtalya, İeveç. Norveç, 
Danimarka, Finlandiya, Birleşik 
Aınerıka olmak üzere 6 millet iş

tirak eMceğini bildirmiştir. 

Çalgılı k ahvede: 

- Beni tanımadın mı ayol? .. 'Yeşil kapılı, servili evde oturan 
Hacı Hafız Hocanın kızı Gülsümil unuttun mu? .. 

- Alın şu kuruşu da bana dua edin! .. 

- Affedersiniz bayun, biz di !enci değiliz, bu gubik apartıına -
mn ka pıcısıyı:z ı 

•. 

"' 
·-n .·:',, 

.. 

'"l . . . ' 

Pardon, bu yaz dinlenmek 
için Adamıza gelen Bay Mehmetle 
bayanı siz misiniz? .. 

- Hayır, bay mutfakta bulaşık 
yıkıyor, bayan kuyudan su çeki· 
yor, biz misafiriz! .. 

~ Yeni romanınız beni çok müte
essir etti üstat! .. 

- Çok santimantalisiniz monşer! .. 
- Hayır, ltı'irkçe hocasıyım! .. 

Gurur! .• 

Satıcı - Beş kuruşa •Pazarlık 

.' yasağı• kanunu! .. 
Salamon - Dort buç\ıia olma.a 

mi? .. 

f . -"'~.~: - · -- -
(Asri mezarlıkta fakirlerle zengl nler için ayrı yerler yapılacak) 

• Gazetelerden • 
-Matmazel, kes bir paradi! ... 

Dün: 1 
Kuş - Mavi gök, pembe şafak, 
nerdesin? ... 

Yarm: 
Kuş - Kafea, kafes nerdesn?" 

Müşteri - Ayağım 38 numara
dır!. .. 

Kunduracı - Matmazele 28 nu
mara bir iskarpin çıkar Hampar • 

deş!.. Böyle mağazalar ne gezer! 
- Mevsimlerin değiştiğini nere • 

den anlıyorsunuz? 

Tiyatroda ağız tadile bir o yun seyredebilmek için ... 

....- . ;··-
'-'" • "'. 1 · -

Babıili caddesinde: 
- Al- Telif bir eser çılaıılfl .. 

- Acaba benden ml bahsediyor? .. 

- Garson, şu İspanyol dansözü gözüm ısırıyor, kim but. 
- Şey bayım ... Evvelki yaz Mac ar, geçen yaz Mısırlı rakkase idil. 



SATPA 1 

ESKi YUNANIN ŞUH KADINI 

-~~~~lid,'.~~nJE!rl~I 
Yazan: M. RMim ÖZGEN Tefrika Numarası ı 57 

Delikanlı : "yemek çabuk gel
mek, yatak yumuşak olmak şar
tile hanği oda olursa olsun,, dedi 

Arnavutlukta 
yiyecel< dağı

tılıyor 

iKDAM 

Esrarengiz infi
laklar devam 

ediyor 

ftalyanlar halka elbise Liverpolde iki saatte 

17 - .NİIU lllt 

Günün hadiseleri karşısında 

YABAN CD MAT~UAT 

ve yiyecek veriyor 5 infilak kaydedildi B • 
Tiran, 26 (A.A.) - İtalyan me- Llverpo1, 26 (A.A.) - Bu sa - l r Sovyet gazetesi son 

murlan Ergeri şehri ahalisine ve bah iki saatten az biı müddet zar-

civardaki nahtyeler halkına tevzi fında O infilak kaydedilmiştir. Pos h d • l e l ? 
edilmek üzere, bu mıntaka<la iki ta kutularına konmuş olan !bazı a"' ıse erı nası go··riiyor 
bin ton ırusır, bir milyon kutu bombaların infılil: ettiği zannedil e 
et, elbise ve ayakkabı celbelımiş - mektedir. Polis, cümhurfüetçi lr-
!el'dir. !anıda orousunun faaliyetinden şüp 

Guzoni terfi ediyor 
1 Roma, 26 (A.A.> - Muselini, 
hüzmeler ve cemiyetler meclisine 
bir kanun layihası tevdi ederek 
Arnavutluğa göntlerilen seferi kuv 
vetlerin kumandanı general Alfre-

he etmektedir. Bu infilaklardan p d 
döroü birkaç dükkanın hasara uğ- ra v a 
ramasına sebebiyet vermiştir. Be-

gazetesi : "Arnavutluğu Adriyatik denizi 
Ege denizi takip edecektir,, diyor 

' 

şlnei lniilak bir matbaada vukua ve onu 
gelmiştir. Hasarai ehemmiyetsi.z -
dir. Moskovada çıka.,. Prava gaze-

·ı do Gu:reni'nin Arnavutluk seferi 
esnasında gösterdiği yararlıklar • 
dan dolayı e.ı-du kumandanlığınş 

tayininı teklif etmiştir. 

• 1 tesi Arnavutluğun 1talya tarafın -
Otomobılde bu uııan tomba dan işgali fizerine Balkanlarda ta

Llverpol, 26 (A.A.\ - İnfilak! haddü.s eden vaziyet tJe Akdeniz ve 
etmiyen fak't kendi kendine ya- dünya sulhı< meseleleri lıakkmda 
vaş yavaş yanan altıncı bir bomlba bir makale neşretm~tir. Bu maka
b!r porselen mağazasının mektup lenin bazı kısımlarını Q.§ağıya ikti-

Estonya Başkuman
danının bir telgrafı 

kutusunda b'llumnuştur. bas ediyoruz: 
Diğer cilhetten Congle1ıon - Cheıı Faşist İtalya. Akdenizde ııtatü-

hlere'den Talke - Stofforshire'e konun muhafazasını derpiş eden 
Varşova, 26 (A.A.) - Polonya- iki müşteri götürmüş dan bir tak- bir İngiliz - İtalyan anlaşmasının 

yı terkettiği esnada r.ıareşal Smig si şoförü avdette otronobilin için- meveudiyetini unutarak, daha doğ 
ly - Ryd,'e hir telgraf çeken Es- de lbir bomba bulmuştur rusu unutmak istiyerek, Arnavut-

TABGELI, Tesalya1ı delikanlının kucağına dilştil tonya orduwnun başkumandanı e-- hık sevahiline askıer çıkarmak \'ll 

Delikanlı ne Targell, Sefis ırma-•geldlm. Ben, evi olmıyan ve evime general Laidener şöyle demekte - Almanya beş Frans171 , bu sevahilde yüze yakın harp ge

ğmm kenarındaki çınar ve zeytin ide götilremiyeeeğim bir dostumla dir: h d h . . k d misi temer-küz ettiıımek suretiyle 
ağaçlan altında cereyan eden mu- yemek yemiye geldim. cMükemmel suret!.< teşkilat - U ut arıcıne çı ar ı kilçük Arna•mtluğa taaruz etmijf-
aşaka sahnelerini gördİlkleri za- - Yemek mi? Pek az bir şeyle landınlmış ve teslih edilmiş olan Pads, '' (A.A.J - Almanyada tir. Arnavut mil'l:eti cesurane mu-
man. daha çok ate~lendiler. Geru;, kanaat ederseniz... Polonya ordusunun kat'l ve emin bulunan beş Fransız iş adamı bir kavemet gösteroi. Bir _Arnavut ae
adam, kızın hararetli elini avucun- - Yumurta, tavşan, börek varsa kumandanız altında umumi sulhun· k~ gün içinde Alman topraklan- kerine 40 İtnlyan askeri isabet et-

d k k Öt ki 1. . tarak kA.fi ... Bizim, karnımızı doyurmak- en emin iıınıli bulunduğu kanaa- nı terketmck emrini alınışlar<lır. mesine, /ı ~navut ordusunun Arna-a sı ar flll, e e ını uza . . 
Adı-lyatik denizinin mühim sev knlceyş noktalarından biri obıı 

Korfu adasından bir manzara 
taze .. - .. d ezdirdi. Targell'nin tan daha mUhim işlıni.z var. tile ayrılıyorum.• Bu teı:l'birin alınmasının sebebi söy vut köy ve şehirlerini mermi ve 

gogsuneg Bu ük" k · l B 1 İ b dayıyarak derin m weme cereyan eder en, --<>O-- lenınemışt !. unun a beraber öğ- bomba bulutlariyle örten 4-00 tal- leri mümkün olduğu kadar tez bir ıı.ıngı bitaraflığına ümit bağlıya 
de;:10:1:::~ğını görünce, ctır'- öteden kapı açıldı. Delikanlı, kelu- Hırvatlarla hükumet renilrliğine göre Al~rnsda yaşıyan, yan bomlb>.rdıman tayyareslyle zamanda demoralize etmeğe ve ınıyacaklannı göstermektedir. Bu· 
tini arttırdı ve bu defa dudak- nu yeni sevgilisinin beline dola - hararetli bir siyasi faaliyet goote•- harp eemilerine karşı k-0yacak hiç kendi nüfuzlarına taıbi kılmağa uğ gün İspanya İtalyan ve Alınan fa-
~nnı uzattı. Kız da, hic; ~ekinme- yarak yürüdll ve içeri girdi. arasında yapılan ren ve propagantla yapan bazı Al- bir şeyi bulunmamasına rağmen raşmaktadırlar. Küçük milletlerin ~izminin hem Fransayn, hem de in 
den ona mukabele etti. Evin iç teşkilatı, garip bir anlaşma manların hudut haricine çıkarıl - Arnavutlar !>er bfr metre toprak- tecavüzlere karşı mücadele etmek giltereye karşı mücadelesi için bir 

Dudak dudağa öpüııınek, Yuna- manzara arzcdiyordu. Sokak kapı- Belgrad, 26 (A.A.) _ Hükılmet masına dair Fransa hükfuneti ta- !arını camıiperane müdafaa etmiş- arzusundan, ancak Londrada ilan pla!Bdarm haline girmiştir. İn.gil-
nistanda, selfimla.'jIDak manasına sın dan geniş bir •alona giriliyor- ıe Hırvat muhalefrti arıu;mdıı im- rafından verilen karara bir muka- lerdir. edilen •Yeni istikamet., ba,ı:ışın ve tere ile Fnansa kahraman lspan
gelen bir Adet olduğu için, Targell. du. Salonun d~v~rları'. renk renk, za edilen itilafta Hırvatlara geniş bfje olmak iizere böyle bir tedbi- Arnavutlar Draçta İtalyanları gerek büyük gerekse küçük mil- yol milletrnin menafüne ihanet et 
dudaklannı bir itiyat sevkiyle uzat ş~hvet illemlerını. ta•vu eden re. - bir muhtariyet ve keı,di kendileri- rin alındığı tahmin edilmektedir. yedi defa de>:ıize dökmüşlerdir. Bu Jetlerin emniyetinin kollektİ'f mü- mek neticesinde Pirene yarımada· 
mıştı; fakat öyle bir his bihranı r 8'.~erle süslonmıştı. Ortada, ~ır ni idare etmek hakkı verilmesi --oo-- hal, İtalyanın faşist ordusunun dafaasına doğru götürerek haki- sında müt:lı~ bir hezimi!Mı uğre
lle karşılaştı, ki vücudu ateşler, d~üne ~~dar; dıkarsyola vazıfesbıni derpiıı edilmektedir. Bu itil~f hl!- Denize indirilecek ye- harp kııbiliy~ti kevfiyetinin yük - katen yeni bir istikamet olduğu mışlardır. 
ra'şeler içinde kaldı. Uzun uzun, ~ ren se ır var · alonun bu a- küml~rinin ta1iblki için yeni bir • f . • sek olmadığını bir daha teyit e~ takdirde, istifade edil~bil!r. İstilalara ve tecavüzlln genlşle-
ôpiiştüler ve bir ecnebi şairin de- ılinden, bu_rasının müşt_erek ııhbab looalisyen l<.;ıbinesi kurulmasına in Dl ngılız zırhlısı mcktedir. An<!ak teknikteki ve Faşist İtalyanın Akdenizin ~ mesine rağmen, İt&lyJ ile Alman-
diği gibi, cBu kızla bu dellkanlı, öy- ~ğloncelerme mahsus hır yer oldu- tızar edilm..ıtted!r. ı Londra. Z6 (A.A.) - 3 Mayısta kemlyetteki kalbiliyet meseleyi hal kısmında iyice yerleşıneğe uğraş- yadaıki dahili vaziyet günden gii-

k 1 1 k . b". ün 1 gu anlaşılıyor<lu. d . . rıd. ll k 1 p . f 1 t . İt-' il 1m· t' 1n le bir alev içınde a dı ar, ı ut . , Söylendiğine eörı, Hırvatlar, enıze ı ır ece o an • rıncc o e mış ve .-uya ·~a P• !!" ış ır. ması, gilterenin ve diğer dem~ ne daha gerginleşmekte ve güç -
kAinatın mevcudiyetini unuttu- ı Salondan, sağın~a solunda en Slovenler VP Dalma<,larln me.ıkil.n Wales. zııiılısı, cNel»an> ve cRod- Şüphe yok ki, mesele yalnız ratik Avrupa devletleı1nin menfa- leşmektedlr. Faşist devletlerinin 
ı kı:ıpı bulunan dar hır ko;ıdora ge- il tek b' .1• kl' h d -~ •- tl k .. · d d ğild" Ar 1 · k h"" "--er.> .1 . araz er . ır vı avet şe mde ney• c nazaran mc sus erce~ue n:rnavu u uzerın e e ır. - at erme arşı ueunıun, c.nwua - redıberlerinl yeni delice avantürle-

. , çı lyerdu. Bu kapıların Ozerınde dG . . . · .. li ı v· G 
Targeli, bu şehvet sar ası içinde, 1. k . . . ıdare edilecektır. Bosnaya muhtar surat oa caktır. ,.,.ıng eerge 5, navutluğun zaptı Yugoslavyaya Berlin mihveri tarafından> gayet re sevkeden de bilhassa dahili si-. . ga ız aş münasebcıJerınl gösteren . . . . 

okadar kendinden geçti, iri karan, . 1 d y . ı bır ldare şekli ver•lecektır. ın eşl olan cPrlncc of Wales. • bir tehd>t do'''"rmaktadır Çlinkü gPni• mikyasta düşu .. nüldüğü" ne de yaset vaziyefinln gc,.,,lnlig'i vıe güç . .. . . . resım er var ı. un an efsanelerıne ısu • --. ·"' 
gayesı, bir anda gozlerının önl\n- . . . -<>-- 35.000 tonluktur. Zırhlı 14 pusluk şimalden Faşist AlILanya tazyik ıaıet etmektedir. Akdenizin şar - lüğüdür İktısadiyatlannda açılan 
den silindi. bütün mevcudivetl, de 1stınad eden salondaki resımlere İ . . 

. ' . . • . . mukabı"J bu ka•ılar . 1 talya denı·z ı·ş)erı· 10 top, 4 hır çeyrek. pusluk 16 tıop, yapmakta \l'P Maearıstanla Bu:!;a- kına tazyik, Frankonun mütecaviz delikleri kapamak için faşistlere J'in bır teslimiyet ihtiyacı ıçınde 1 ,.. ı sus eyen re- kil .. k dah · k 1 · 
. . . . 'simlerdekl e•·ha:.1 Asvada Afrika- • ve çu çapta 3 bır Ç<> ristan onun arazisine taarruza ha- !erin ve onlıırın nıgılız - Fransız acele surette yeni yağma hedefle-

erldi. Delıkanlı muvaffakıyetinın ' ' ·' ' kongresı t ı 1 t eh. ea·ı kıır· · t tı 1n ""'"•le İ •-- · · ' . . !da fk t ed kl ep ara e ız 1 ece • zır bulunmaktadırlar. Yunıınıstan .mu avassı arının ~y~,.J ır rl !GWJu gelmektedir. Faşist Al-derecesini anladığı lçın bır an ev- ame en ayrı ayn ır ar - 1 T d k .. . . 
1 1. k ' ttı dan kavimlerden çıplak kadın tip- Roma, 26 (A.A.) - Ik deniz ayyare e ta:şıyaca ve muret için de bir t~hdit ba~ göstermekte- panyada vazıyete hlikım olmasını manyanın Çekoslovakvayı ve Me-

ve eme ıne avuşmaya can a · ı ı · k · 3 M t Ca 't ı tebatı F 000 kişiden ibaret olacak · ·· · • 
Kızm koluna girerek, enu, sürük- leri temsil ediyordu. ş erı ongrcsı ayıs a pı o - ''" - dlr. Balkanları koyu hır? tecavuz müteakip 'b~şlaınışhr. Kendılerlnin meli zap1ıeder etmez evvelemirde 

1 ·b· ··ı !' 11. ·d i di Ev sahibi ihtiyar kadın, salon.ı da açılacaktı,r. Bu suretle bütün tır. bulutu kaplamaktadır. İtalyan fa- mütecavizlere mutavassıtlıklan n.e bu meınleketıleroen erzak, davar 
er gı ı go ge ı yo al an geç r i · 1. 1 du'"ny' ticaret vapurlıırına ait i ı ---O--- · · M ı· · · Ad tik d 

ve scramilı:'te bir evin önüne getir- g ren mısa ır erine: " ı - şızmı uso •nının, rıya e- t:iceslnde kendileri içın de bazı po- ve ıkıyunetli eşyaları hummalı b;r 
di. - Nerede oturmasını tercih e- şaatı kontrol eden 8 biiylik müesse 1 s p an ya Mi 1 ı et ı er nizi İtalyanın cCan sahasl> oldu- zisyonlar elde etmeyi hesap et.miş surette taşımağa başladığı bir h&-

Bu ev, mahallenin kenannda, di- dersiniz: Arap çadırı altında mı, senin mümessilleri ilk defa bir a- Cemiyetinden k ğu hakkındaki beyanatını ikuv - olan İngiliz ve Fransız dıplomasi- kikat değil midir? İşte bütün bun-
ğer evlerden uzakça bir yerdi. De- lyek~a İyonya kadırgasında mı? raya gelmiş bulunacaklardır. Bu ÇI ıyor veden fiile çıkarmağa çalışmakta- si bu işte mütıhiş SUl"i!tte aldanmış- lar mütecavizlerin dahlli zaafları-
likanlı, evin knpısına de~il, yan-1 Hind sarayı ile Babıl hurmalıkları müeS'leselerin kontrol ettikleri ge Cenevre, 26 (A.A.) - İspanya- dır. Adriyatik denizini Y. unan de-1 !ardır. Franlwnun !.'.k işlerinden kted" Ş 

" m gösterme ır. unu da unut,. 
daki duvarda bulunan parınakhklı da fena deg"il.. Beniisrail... milnin umumi t.onaıı 60 milyon- nın Milletler Cemiyeti kıonseyinin nizi ve Oll\I '.la Ege denizi takip e- biri bir harp vuikuunda Atlas de-

t mamalıdır ki, za.pte<iik>n memluket 
bir pencereye, eliyle, işarete del.8.- Tesalyalı delı"knnJı, kadının her dur. toplamna tarihi olan 15 mayıstan decektir. Yani İtalya Akdenizin nizi sevah.iJin<leki bütün spanyol 

Ü !erde istilacılara karşı mü~tclı!bel 
let eden bir tarzda, birkaç defa oda hakkındaki vasıflan sayup bi Ha yf ada iki polise evvel cemiyetten çekileceği ta.Jı - şark losınındakı pozisyonunu müm limanlarını İtalyanın emrine ver-

i dil kted . -"- "k" · · · d dah d ,,.,_, 1 i.>yanlann ocakları teessüs etmiş vurdu. Biraz sonra, pencerenin fuı. timıesine meydan vermedi: l m n e me ır. kün olduğu kaıdar muhl<eın bir su- m=, ı ıneı ı,,ı e, a o5 • ~ o ,... 
tünden bir ses : - Yemek çabuk gelmek, ya- yapı an taarruz İ&pany-01 makamları Milletler rette takviyeye uğraşmr..ktadrr. rak söylemek lfızıı:ı geiiıse İngil- bulunmaktadır. Faşist tecavüzleri-

- Kimsiniz? tak yunışak ohnak sartiyle, neresi Hayfa, 26 (A.A.> - Sivil polis Cemiyeti bin3'lında bulunan bü - Arnavut milleti tarafından gös- tere, Fransa w Birleşik Şimali ni durdurmak n felce uğratmak 
Dedi olursa olsun! tcşkillltma merump yeril Araplar- tün kıymetli İspanyol eserlerin! ter!len mukavemet, tesadüfi bir Amerikaya karşı müteveccih bu · kabildir. Lalrin bu İngiliz - Leh 
- Tesaleya'b... Deyince, ihtiyar kadııı, kori- dan iki kardeş, pazar mahallesin- al:ıraık alelacele yakında içinde bir hadise değildir. K~ük milletler, lunan .Antikaınlntern pakt~ na anlaşmasına müşabih iki taraflı 
- Ne tuhat şey! bayram günll, dorun sağındaki üçüncü odanın ka- de bir hücuma maruz kalmışlar - sergi açılacak olan Cenevre mü - faşist mütearrızlann Bnünde bo - resmen iltihakı olmuştur. mahdut anlaşmalarla olamaz. Em-

burada kim.senin bulunmadığını pısını açtı ve misafirlerini oraya dır. Atılan kıırşunlardaı1, 'biri öl- zesine nakletmcıktedırler. Te§i'ıir yun eğmenin ne olduğunu Çeko&- Franlronun mütecavızler bl'>ku- niyetin takviyesinde menfaattar 
bilmiyor muBıınıa? davet etti. müş, diğeri ağır sureıte yaralan - edilıniyecek eserler de Milletler lovakya misalinde wlanıışlardır. na iltihak hadisesi. m; İngilterenin elan bütün sulhcu devleüerin bir· 

- Böyl~ olduğunu blldiğim içln (Arkası var) mıştır - Cemiyetinden geri alınmaktadır. Mütecavizler ise J:ıu küçük millet- Ill' de Fransarun İspanyanın her- likli gayret! liı.zmıcLu 
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ıunınıııııııııııılftDlııınıınnıııınııııınıınuuııııunıııaınınııııummmııııııınııııınıımD111 Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazanı M. IHSAN 

nııınııııınınuııınınunııonınmıuıınınıınıııımonıuıııııenın; Hl1lllHD1111111111'ıi 

Eline geçirdiği bir tahta parça- - İbra!lılm, ırşağıki kapıyı ara-' temizlemeye mecbur olduğu za- can sıkıntısı !le ne yapacağını şa- lıyama<lı. :işte bir tehlike bile ııe- ortaya çıkmamayı da makul bu- Diye el çnı>ınea Nlhad laei -
slle ıslak toprakta uzun gayret.ler- lık buhnu.ş da merak etmiş. man elde edebildi. Hemen çıkını şırmıştı. Aeata bu yeni emri zerek: luyerdu. Bu suretle .kendiRlnin verd ve yaldızlı dllğıneli kapu
ııonunda bir çukur açtı. Küpü bu Diye izah edince Nihad ge - kim~e görme<len dolabın altın - 3ald Ağa Müjganın !bir talebi ile _Ne olacak dedin? Şehre mi yine arabayı sUreeeğinl uzaktan tunu giydi, arabanın llstüne geçti. 
çukura gömdü. Artan toprağı aya- niş 'bir nefes aldı: dan 90kti; ara'b.aya, saman tor - ve gördüğü lüzum llzerine verdi- çıkacaksın? Bana ne soruyon 7 .. gören Said Ağanın başka bir ted Kapının llnüne gel~ Siinbül 
ğile ezerek kaybettl Sonra çıkını- - Canım, msanın işı olmaz mı? balarının yanına yetleştirdl. ğl haberle mi yapmaya lüzum Nihat döndü. Elindeki çeyreği bir bularak ıoi alıkoyması lnı- ağa hayretle durdu: 
nı kenarda.'l alarak amra girdi; ka- Biraz d4'an çıktım, başım döner Öğleye çok yakın Sümbül A- gBrmllştfl? Yoksa Mll}gAnın hiç Abdullah ağanın cebine atarak: kAnı olmıyacak ve Harema~ası - Gene sen mi geldin? Han! /\jJ 

pıyı tekrar kapark~n Yllkarda se&- gibi oldu. Hava alayım, dedim. ğa ahıra doğru gelip de: h b ri k d Sald ğ traft _ Canım, şimdi k1nıden izjn bir emrivaki lle karşılaşacaktı. dullah ağa gelecekti Halil? .. 
!er işitti. Odasının yanındakiler - Hayır, obnasına olur ya.. -. Haydi bakalım, nöbet ki~- k:k: a~:rak,a korku;a a ~üşer:~ alıp çıkarım. Aeele bir işim var, Nihadı yalnız !ıir nokta te - Diye sordu. Nibat, kırbacını yer 
lfunbalaı~nı ya.kmı5lar, konuşuyor- Geç kaldın da.. de ıse hazır olsun .. Necmeddin . . arabayı ben süreyim dedim. Sa- reddOde düşürüyordu: Ya ara - leştirerek tam bir lfil<aydi il~ 
!ardı. Seyislnden blr;nin "dela§tığı Omuzlarını silkti ve odasına efendinin sarayına ı(,'ilecek... kendiliğinden böyle blr tertibe 

1 
tt S' h t baya Müjgan yerine ·Mşkaları - Abdullah hastalandı, yatı • 

~• -• . . mi koyulmuştu 7. ııa hava e e ller. en as ayım, . k 
nı da görünee hemen çıkını ahırda g.~p y ..... tı. Deyınce Nıhad, seyise işaret ' d" b" k" kir bınece olursa .. Fakat Necmed-
bir dolabın altına itti. Onüne bir Ertesi sabah dolabııı altına etti. İki doru at ahırdan çıkanla- . Bunu anlamak güçtft. Maama~ ~ye ır oşe~e çe ırsen 81~a din efendinin sarayına başka bi -
çuval yerlcş1irdl ve öksürerek yu- koyduğu çıkını ernd:ın :ılıp daha rak Nihadın arabasına koşulma- fıh ııaman to~balarrnın yanındakı yme bana gelır, bunda klmın rlnin gitmesi pek az miihtemel ol
karıya çıktı. emin bir yere, odaoına koymak ya başlandı. Fakat ikinci bir e- çıkın da, MüJ~anın hazırlı~lı bu- aklından n.e geçer yahu?.. Sen makla beraber yapılacak i~ de 

Seyislerden bir arabr><:ı onu gö- için karanlıkta uyandı. Fakat ken mir Nihadın bütün neşesini ka - lunması da Nıhada mukabıl ted- Trlnlnş.a . yoktu. Mücevher çıkınını hamil 
rüııce: di"inden evvel k;dkan olmamak- çırdı; birler hazırlamayı amirdi. He .•hasta ola~az mısın? İşte onu dı- olan arabayı bugün her lıalde Ni-

Biz la beraber ~eyislerdPn birı onun- _Said Ağa, Halil kal"1n, Sul m.cn Abdull_ah ağayı buldu, bir yor~m ... ~ıraz fenalaştım, dersen had sürmeli, çıkını ya bir yerde 
d - _Neredc:ı:lın ikHalil ağa? la beraber merdivenlerden ini - tan hazretleri belkı gez - ko~c)'1) çektı: senın yerme ben geçerım .. , 1.şte bırakmalı, yahud onunla beraber 

e senı mera et: ··· . yordu. Arkasından diğerleri de meye çıkarlar. Onun yerine Nec- - Kuzum Abdullah ağa, al Abdullah ağa geç ve güç an- saraya dönerek işi başka bir gii-
D.ye sordu:. Nıhat, lbıraz ~ay - kalkınca Nihad, artık hayvanla- med-din Efenıliye Abdullah git _ şu çil çeyreği ... Hemen baş.ağrısı, lamıştı. Cebinde elime geçen ne tehir etmell idi. 

ret ve tereddutle: rın etrafında ve ahmn içinde gö- sin; diyor. Abdullah hazır olsun .. mide bulantısı, bahane edip lbir çeyrek de reddedilir bir şey Sarayın kapısından Sümbiil 
- Ne eldu, ne var? Neden me- zünO dolabın altından ayıramıya- Bu emri veren Said ağa mı, klişeye çekil ... Ben şehre çıkmak değildı. Hemen kabul etti Ağa: 

rak ediyorsunuz bakalım? rak dört dondü; fırHat kolladı. yoksa sultan mıydı? ... Halil işin istiyorum... ve odasına çıktı. Araı:ıa h- - Haydi, Abdullah ai[a ha-
Seyislerden biri: Fakat bu fırHatı ancak arabasını iç yüztlnfi bilmemekle beraber J Arabacı Abdullah bir şey an- zırlanıp bitlnceye k~dar Nihad zır nıı•ın? 

-- ------ - -····---

yor. 
Cev.aQını verdi. Sünbül ağa u

zun parmırklanru İıstaıı.bolininin 
iki yanına ç.:ırparaJ., 

- Eyvaılılar -0lsıın, dedı. Şımdl 
Salt ağan111 canı eıkıfaeak; bana 
sıkı sıkı t;••'ibih etti. Ayol, Halil, gi· 
dip onu kaldıramaz mısın sen• ... 
Bu havada sen ne yapacaksın? Ya 
tar, uyursun 1.. Abdullah gelsin ... 

Nihat esniyerek ve Siintıül ağa· 
ya bakmıya bile lüium görmroen 
lakayt bir •esle: 
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PRAFA SERA 
RBNEDAMET.R 
AK.RE !-- I s•MA 
s A l L. M E b ifı-i A M 
AVAM·D-NARA 
llA•fDA -NE•M 
ANAN.LilOCAK 
K ·o F .K-1. R •ARA. 
AZ-. S E. E L. A V 
1•FESAHAT.A 
USARE.AVANS 

l Sl'ERI JN 
100 DOLAK 
ıuo FEANK 
100 LIREf 

5.93 
1%6.66 
3.35SO 
6.66~ 

1·27·~i;;~·p;~~b;] 
...................... 
Saat 12 30. Prugr.ım . 

Geraldine'in 100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

S t 12 35 : Türk u1uz.ı01 - Pl 
Saa 11: Memleket saat ayarı. aıans 

\'ıe .meteoroloji hnberlen. 
Saat 13 . ıS - 14: Mudk (Ka ık prog

ram - Pl) 

Genç kadın daha 16 yaşında iken bir çingene: "Kraliçe olacaksın, 
bütün dünyanın gözleri senin Üzerine çevrilecek ! ,, _demişti. 

100 RAYİSMAKK 
1IO BELGA 

1100 DRAHMİ 
/100 LEVA 
100 PEZE'l'A 

1100 ZLOTİ 

28.t575 ı 
67.3875 
50.815 

21.33 
1.0925 

1.56 
14..(135 

2:1.g.ıso 

1

. 
U.9t;75 
0.9050 
2.8925 
34.62 

Saa t 17.30: İnkılab tar~ı de len • 
Halke\"'inden naklen 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.ll5: Miizlk (Bir konserto • 

P:) 
Saat 19; Konuş na (Çocuk Esırgen1e 

Kuruntu ~ Temsıl) Bundan beş altı sene evvel İ
talyan hududunu muhafaza ed"11 
g!lmrük memurları Mentondan gel 
ınekte olan çocuk denecek kadar 
küçük iki genç kızı tevkif ettiler. 
Çocukların eürüıınlert şuydu: 

Üzerlerinde ne kim oldukları
m anlatan b 1r ves!ka, ne de pasa
por !arı vardı. 

İki genç kız tavuk çaldığından 
şüılbe ed!len ihtiyar bir çingene i
le bırllktıe karakola .sevkedi.lıd!ler. 

Kendilerine mülazimin iki sa
at sonra 5elip onlan bi?Zat eorgu
\•a ~eceği söylendi. 

Küçükler bir l'1'hta sıranın ü
zerine otuı'C!ular. Büyüğü ancak 
16 slnda vardı. Koyu kahve rengi 
parlak saçlara ve derin bakışlı, 

hülyalı mad gözler~ malikti. Hiç 
te heyecanlı ve endişeli görünmü
yordu. Dudakle.rıncla hafif mağrur 
bır tebessüm kıvrılmıştı. 

Tavuk hırsızlığı ilE şüphe altın 
da bulunan ihtiyar ~ingene bu gü
zel. asil J'(izlü genç kızdan bakıt
larını ayıramıyoııdu. Sanki lbu de
rin lbak~ı mavi gözler, bu latif 
yüz çingen3yi teshir etmişti. 

Kraliçe olacaksın 
Çingene nihayet dayanamıya -

rak ona doğru uzandı. Gülü.ınsi~ 
rek: 

- Elini bana ver dedi. Sana lıt

lildıalini söyliyeceğim . 

Genç kız çingenenin &rZU8llllU. 

kırmadı. Elini uzattı. Bu sırada 

orada bulunan askerler yaklaştı

lar. Ve çingenenin flllllsrı söyledi. 
ğin i duydukları zaman mü9teluı 

güldüler: 

- Kraliçe olacııksın- Bütüıl 

dünyanın g<izleri senın ü:ııeriııe 

çevrilecek ve bir gün bugün oldu
ğu gfüi dağlara doğru kaçacaksın. 

O SU"ada ıniilizim geldl Ve çin
gene kehanetini keterek bir köşe
ye çekildi. Mülô.zim bu iki küçük 
lı:rza hayretle ilerledi. Sordu: 

- İ91tliniz nedir? 

Biraz evvel falcı ile konu§&A 
büyüğü Fransızca cevap verdi: 

- Benim ismim Geraldine Ap
pooyi'dir. Bu da kardeşim Virgin
la"dır. Biz Kont Jules Apponyi'nin 
kızlarıyız . Bl!lbam 192( da ölmllf • 
tür, A!lemlz Mento'l'da<lır. Bugün
lerde annem bize tekrer evlenece-

JERALD'in ve ZOGO'nun nilı:Uı 

merasimi - Genç bedbaht Krali -
çenin mes'ut anlarına alt ıı:Uzel 

bir resmi 

ğıni bildirdı. Buna ~ok canımız sı-
kıldı ve babamızın eilcosine iltihak Kraliçe GERALDİNE, Kral 

. ZOGO'ııun hemşireleri ile tanış-
etmek arzusu ıle evrlen kaçtık. il 1 p cd ki bal 

masına \'es e o an eşt e o-
Genç kızın tavrı sesinin ahengi ya bu kıyafet ve kuaförle iştirak 

mülıizimi yumuşattı. O Apponyi.- etmişti. 
!erin eski Macarların en iyi aile •

1 terinden biri oldu/:!u.nu 'bllmivor- ki hatırayı. ihtiyar çuıgenenin söz
du . Bu Apponyi'lerden biri vilii-1 lerini hatırlıyor mu? Kim bilir? .. 

le talisiz g(lzel Elisab<>th'e aşık ol- Genç macar kızı 
muştu ve Macar ha,...,daııına iıı.ti-

Bu. vak'adan sonra Geralıı::line'i sap etmi ·li. 
Niste lisede okurken buluyoruz. 

Bir başkası İtalyan Kontesi 
Nogarola ile evlenmişti ve Paris
te sefirlik Ptmişti. Gene güzel kı
zın babası olduğundan bahsettiği 

Jules Appoııyi ise kralın mabeyin 
cı.si idi. Gladys Viııginia Stevvart 
ismin.de genç güzel bir Amerikalı 
kızla evlenmişti. 

Geraldiııe Appon~·i sözünü biti
rince müliızim: 

- Çok iyi matın-ı;:el dedi. Şim
di Menton'a ailrr ize telefon ede
ceğim. 

Bir saat !IOnra şiıhane bir oto
mobil karakolun öııüııde duru.yor
du Kü~iık !i:rariler'. 2lmıya gel-

Bütün hocaları onur. zekasından 

inceliğinden pek memnundular. 
Arkadaşları ise bu r eş'eli, nazik, 
latif genç kızı cok severlerdi. 

Genç kızın annesi Kontes Ap
ponyi kızlarının muhalefetine rağ
men bir Frans!Zla miralay Giraul~ 
la evlenmişti. Kızıııın daiıma ba
basının ailesine duyduğu i§liyıılı: 

ve kendisinin yeni izdıvacına kar
şı hep o gayrimemnun vaziyeti mu 
hafaza etmesi niharet ona Geral
dine'i Maearistandaki teyzesi Kon
tes Adele Apponyi'nin yanına gön 
dermek kara•ını verairdi. 

Bu aile harpten S<.ınra eııki ihti-
ını.lerdi. be şamını kay tmişti. Şatolarına çe-

İtalyan mü!i\zim genç kızlara kilmiş yaşıyorlardı. 
vol vermek üzere k•pı. ·ı açtığı za- Orada Geraldine'in bil tün ha
'Tlln çingeııp biUüldiığü köşede kı- yatı serkeş bir atın f·zerinde, dağ 
mıldandı. Giizlerir.i Geraldine'in tepe tırmanarak ge<;ti. Fakat bu 
ıızrrine dil:nel: mi;ttı ,;; mi işaret piyano ile de uğraşmasına, teni• 
ooıp: oynamasına, yüzm<'sine de mini 

- Bana itimat et dedi. Bu üııi- olmuyordu. 
formayı gı~ •nl ı·r tarafından sana 
b~vük bir frlal:et gt kcektir. 

Ve başım çevirerek ilh·e etti: 
- Zavallı küçük kı aliçe! 
Acaba ş imdi bulunduğu Jıas-

tahaneıün beyaz odasında bedbaht 
kraliçe, muztarip genç anne bu es-

Seyahatler 
Geraldine şimdi 18 yaşındadır. 

Balodan baloya gidiyor ve etrafın
da ıbüyük bir sükse yaratıyor. Se
~·a!ıate de çok meral<ı vardır. Bir 
çok seyahatler yapıyor: İngiltere-

ye, Franısaya, İtalyaya gidiyor. Bir 
çok izdivaç teklıfleri de almıya 

başlamıştır. Faltat henüz evlen -
mek arzu etmediğini söylemekte -
dir. Denildiğ;ne göre bir zamanlar 
ihtiya rçirıgenenin dediklerini unut 

kızı görür görmez ona deli gibi 
i.şık oldu. 

Arnavutluk, bir takım sıyasi, 

iktısadi bağlarla İtalyaya bağlı i
di. Zogo bu izdivacç hakkında Mu
ıııılininln müsaadesini almak iste-

BUGÜNK-0 BULMACAMlZ 

1 2a•~!S7119tıı!I 

100 PE1" CTO 
100 LEY 
100 DJN°Alt 

1

100 YEN 

[ Saat lP.20. Türk müziği (~'asıl he
yeti ) ('.a lım!ar: H kkı Dernuın, Eşref 

Kadrı, H.ısan Gur, Basri Üner, Hamdi 
Tukay. Okuyanlar. CelAl Tokses " 
Sa!ıye Tokay. 

100 İSVEÇ Kr. 

' :ıoo RLBLE 

30.54%.'i 

l3.9025 

_ / i [!;ham ve Tahvıt lt 
1 

Sant 20 Memleket saat ayar~ ajans 
çe m""'°Mlojı baberlen. 

Saat 20 15: Tark n uzığı. Çalımlar: 
\"ec he llefik Feuan, Fahire Fersan, 

- Soldan sağa -

1 - Yardımcılar - Halk. 
2 - Dokunulmamış - Beyaz. 
3 - Ordu - Ölçü - Bır edat. 

4 - B:r meyva - Ateş - Zehır. 
5 - En az - İplik. 

6 - Keskin - Hükümdar. 
7 - Son - Bır nevi ekmek. 
8 - Allah - Ay - Kabul etmemek 
9 - Almaktan omir - Bır ıdriık 

galeti - Atıf edatı. 

10 - Erzak deposu • Haadını b•l
dırmek. 

11 - A<l .. !eh - Azerbaycanlı . 

- Yukarıdan aşağıya -

l - Gı·drkli mu ·tl'ri - Taze be -
z~lye. 

2 - Yaprak - Bir ısım. 
3 - Eklentj - Pap s - Bır nota. 

4 - Yarım - Cemi edatı - Şıd -
detlı su akıntısı . 

19:18 , 5 ikramiyeli !!O.O:> 
Ergmıı 19.-
Stv~\S - 1'.:r7.Ul"Ull\ l 19.175 

~lblO: FIAT LEA, 

kUr\A j. $. 

Sa k ız kabağı . 80-
Bakla 3-
Araka 1 -
Sen IZcJtu :ıo -
B~zdye 10 -

Pırasa ?-
Ispanak 2-
Havuç 3-
Taze } aprak 10-
Kerevız k<ik 3-
Kere-v tz yaıırak 2-

1 Engin3- 4-
Karnabahar . 20 -
Ye>1; salata 100 det 25-
Pancar - 40 
l\!aydanoz - 40 
D reoıu -40 
T.aze sogan 1 50 
Taze sarımsak 1 !S 

7 - E ,frll'l" - Yanlış. 

8 - Bır muphem s.fat - Tapmak

tan emir - KLımıı.rnı başka 

türlüsiı. 

• Ke. llAl • ıyazı Seybwı. Okuyan lllü • 

1 
zeyyen · !!flat 1 . . . . . • •• • Mıbtear 
[>eşrevı Ralım.i beyin - Mustea r 

rkı: c~ı ey sakı pr.ıbı tazclt!ndi . 3--
1 Ze;.. Aruw - Sepı, şarkı Ağladım 
t n.dlerfn1 b '""l'tln t'llctIJ hc.p. 4 - Mah-

tn <1 Celh1 puş:ını;ı - ı:Uz.za n şa. 

kı: Degıldı 1.>oyle. 5 - P. fık ı-~ersan .. 
Tnn:bi.lr ımi. ti - .S • ., Z yan!n -
Künlilllılcazldr Mrkı. llah<:enlzde 

1 
büföul ol>aın. 7 - Le urun - Künlılı
Wcn7Jt r şurkı: Nazlandı bulblJI. 8 -
<>..man • "ihadın Kurd ili.h· ı.::d Zltii rkı· 

Ak>am g ın 9 Kürd 
! ihi s:ız a . ı O - O, ı 

ha"\"B ları . 

1 

Sa ll tl Konus na ( Ç.' '1 · k E;.;..ge e 
K!Jr· .mu) 

Sa.at 21 55: 1'ilu ık ( Dır St.•IO PL) 

1 Saat 22. !\tü1.ık tKu :ilk Ork{"SU-J -
Şel. Necw Aşkın . ) 1 B, ı - Ma-
caı dan..~ı N ,. J 7 2 De b !\1enba: 
Balet su ı • . 3 - Lauk"n ehi 15e - \"ıl .. 
dv:lara doğnı - Faı t ;c., 4 Rıı..<;ager

B e . tcnnew. 5 - Löhr - Bavyera 
\ a lsları. b - CoJendg - .\frika suıt. 
.No. 1. 7 - Tı.ichaıkov.'Eky - M tl r 
i ü lU. 

Sa ı 2.1 Müzik ({ a • ..>and PLJ 
S ıat 13 45 - 24 . Son ıBJ (;ın haberleri 

ve yannkı prograu1 . .... . 

GÜNÜN PROGRAMI 

lPEK 

9 MELEK Baı:"lama - Bü} u - Bir e-

: 3 Ahbap çavu~lar 
: Dansıng Meleği 

dat. SARAY 5 - Bir meyva - Hazan cihazı -
mamıştır. Kendisine mukadder o- dL nın bel'um<:lan sor:raki kıs-
lan şihane kocanın ufukta görün- Duae, gerç kız tatılini İtaly.ada ını. SCME& 

10 - Reis - Zaman. 

: Uç Ahbap çavuş

lar 
: Vazife uğrun.ıs 
: İkı yıizlu adam mesini bekler gibi bir hali var. gııçlrdiği sıralarda onu görmüştü. 8 - &ıkak - " · nı·ş değıl. 

11 - D<'\·am ettirmek - Edeb ıya- TAKSİM 
'-"' ta mütcallık 

Nihayet bir gün Peşted e, Arn a- Zer afeti, ince 1 i.ği İta ly ada bir !!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!lll!!!!!!!!l!!!"!!"!!!!"'!'!'"'!'!'!!!!!!J!lll!"!!!!"!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!I 
ALEMDA& 
MtLLI Yaralı Kartal 

vutluk kralının kızk2rdeşleri pren- çok Faşist diplomatlarını hayran --- - --· 
ses Sadiye ile Ruhiye serefine ve- bıraktığını biliyordu. Onun ıçın ler İ&! Jihine bir otomobil yolla- dafaaya karar vermişti. KraliQe, TAN İlkbahar gecelen 

: Sekizıııcı • ·t· ed ...ı· Fak t p izdi d.ı. Farnsa reisicümhuru tarafın - hır b€'bek bekıı·~ordu. Kral SAKARYA rilen bir baloya Geraldine Appon)i ı ıraz em· ı. ıt apa - , 

1830 
od d d vaea muhalifti. Sonra, kralın da- dan gayet nadide bir Sevr va1J0Su ise genç karısıııdan endişelerini HALE 

m asın a gayet sa e fakat' ha -"L- k b. "lede k z alma gelmiştı. saklamı_ya çalışıyordu. LALE 

: Büyük Va~ 
: Şafağa dönüf 
: Bufalobii! .. l bi 'b" il . f ak tt' -'"""c ır at n ı sı 

guze r _e •. ıse e ışır e .1• münasip.-görülüyordu Düğün<len bir gün e\'el 50 ga- Niha)·et kraliçe Martta mühtm ALKAZAR 
Genç kızı ıkı Arna\'Utluk prensesı- 1 Fak b""t·· ded.k ıd 1 .zd. ıec· •.. ,,_ . .1 . • b. -~ AYSU · Cemile . at u un ı < u ar, ı ı- ze ı \'e ..,-a..,.,en•n at esının da- ır operas ·ouuan sonra kurtuldu. · 
ne takdim ettiler. Iki prenses bu vaca muhııllf olanların gayretleri vetlisi olarak kırk misafır geldi. Dogum güç olmuş. genç kadını AKIN : Cici Anne 
güzel kızın konuşmasına, nezake-ı para etmedi. Aşk n-uzaffer oldu Apponyi'ler baştan aşağı eski muh fa7.la r~hat:;ız etmıştı. FEBAH : Harp dönii§ü 
tine bayıldılar. Ve memleketlerıne ve kral Zogo Kontes Gerakline1e teşem üniformalarını gıymişlerdi. I Şımdi o yalakta gen~ !beyaz yü-~ ' Yaşasın Afk 
avdette kardeoşlerl kral Zogoya on- I evlenmiye kat'l şekilde karar ver- Musolininin damadı, İtalya zü ile bir ölüye benziyordu. Yeni =l'=ıl=dn=====:=Z=a=m=b=ak====::.. 
dan bahsettiler. di. . hariciye nazın Kont Cian.:ı dü~n- d~an bebekose yanında küçük H•lkevlerl nde 

Kral genç kızla alakadar oldu. Şah b' d v de kral ve kreliçenin şahitltğini yumruklarıııı sıkmış >essız uyu _ --------
Onun bir fotoğrafını gcirmek istedi. an& lr ügün yapacaktL vordu. KONFERA.."iS 
Gen<, .Kızın yuvarlak, ince, beyaz 27 Nisan 1938 de Arnavutluk 
yüzü, derin mavi gözleri ve cazip neş'e içinde çalkanıyordu . Saray
tebessüm.ü hoşuna gitti. Gen<; kız- da bütün avlular davetliler ve 
la tanışmak arzusu gösterdi. Bu- he<hyelerle dolmuştu. Musolini 
nun üzerine Geraldlne ailesi ile kral ve kraliçeye düğün hediyesi 
birlikte Tira.~a geldi. Ve kral genç olarak bir yat hediye etmişti. Hit-

GERALDiNE bir kış sporunda 

Saraya bijyük üııifoımasını gi- Rad) olar, Arna\-utlul\un bir ve-
yerek ,-e ol'ımo'>ili bir yığın bıs k- liahta malik olduğunu bütün dün
letli muhafız arasında olduğu hal- yaya bildirdiler 
de geldi. Halk onu çılgın gibı al- Halk sokakları doldurdu. Bay
kışladı . O zam•nlar Arna\•utların, rakl:ar rüzgarda dalgalanıyorou. 

bu adamın bir gün kendilerine va- Ne çare ki ufuk bulutlu ıdi. Fela
lii umwni olması ihtimali bulun- ket patlamak üzere idi. 

Kadıkoy Halkevirı.den: 

28 Nı:ıan 939 cwııa akşamı saat 
8,30 da Evimiz salonunda Bay Ni
yazi Tevfik Yükselen tarafından 
(Amerikanın ke,J"ı) rncvwlu bir 
konferaııs verilecektir. Herkes 
gelebilir . 

duğu tabiidir ki akıllarından geç- Artık bundan sonrasını ya.mu- .. * . 
ını· ,,oı·du 1.. • K b' k Bakırkoy Halkevı B ·kanlığın • 

.J' • ya uzum var ı;u. ısa ır mu a-l G~raldinP davetlilerini altın vemelten ııonra Arnavutluğun na- dan: 
işl · b. lb. . ı.l düşt" ··ğ·· . l k . . Evımızde me.-cut çalısnıa iU -eme uzun mavı ır e ıse gıy- s u unu, e ·ve a ralıçenın son &..- . ::ı · ı · . . ..,.,!erin~ illveten (Kıtar,saı ay ve 
mış o dugu halde kar~ladı. Bu el- ra kralın mC'mleketl ha7.ın sekılde y ) _.._ __ .

1 
(H 'k d . 

b . p · t ··k k b" t -"· d " · h . . b 1 ayın şuucııı e a, crsanelen 
ıse ona arıs en en yu sa ır eı-..e ışıni epınıız ; iyoruz. . 

1ıerzlden getirilıniştı'. ve kurslar şubes_ i) nın de açılmasl 
Şimdi kral ve kraliçe Yunanis- kar ı ld d b b ı İtaJs kr lı - · D"k" d ar aştın ıgın an u şu f.' ere 

·a a nın .yegr~ı .u e tanda bulunuyorlar. Bulunduktan üye olmak lslivenırrm 7 Mayıa 
Bergame de gecekı şenlığe ıştirak otel S>kı bir muhafaza altın<ftdır. 1939 - k d. 'k" f '""" .. . • gunu.ne a ar ı ışer Ow6 -

ebti. Ertesi gun nıkab kıyıldı. Kont Kimse otele yaddaşarr1yor. Kraliçe raflarile birlikte evimiz idare me-
Clano mütehessim, nı<!mnun yeni hasta bir halde yola çıktığı için mu.rluğuna müraNt etmeleri ve 
evlilerin şa.hitlijinl yaptı. Parla • hastalığı ağır bir şekU almıştı. Fa lıer ikı şubeye üye yazılacaldarıo 
mento'dan çıkarken kral ve kralı- kat artık ateşi düşmü~tür. Tehlike sube koıniteııinı seçmek iUere 
çe çiçe'k yağmuruna tutuldular. kalmamıştır. 7 Mayu 1939 pazar günü saat ıt 
Halkın co~kımluğu son haddini bul ti alke sal ı Geraldin~ yarın ne olacağını a H vi onunda hazır bu un-
mu.ştu. O gece artık sabahıı kadar bilmiyor. Zogo ve kansı nereye malan ilin olu.nur. 
bütün Tirana dansedecektl. ~;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;; yerleŞE"Cekler? Bunu herkes ·birbi-

Kral ve kraliçenin nikahından 
rine ı;oruyor. Fransay' mı. Ame

evvel çeyizleri J<ral tarafından 
temin edilen 5~ çift evlendiril - rikaya mı, yoksa Türkiyeye mi? ısu HICRl 

Siz ııuna bakın ki ııııvallı kra- "° 
mişti. R biül' 1 !içenin ne kadar muztarip, peri an e ene 

TAYKIM • 135.5 RUMi 
Nisan 
14 Yemek açık havada bahçede 1 7 

hazırlanmı ·tı. Davetliler her il- bir vaziyette olduğunu kale almı- ..___ ____ _ 
yan Amerikalı açıkgö7. bir ainemar 4üSncüEAYN E: lıtA9s3ııt9161 
şirketi derhal genç kadına müra

sarıdan konuşuyorlardı. 

Nihayet eski Arnavııtluk adeti 
tatıbik edildi. Kral karı91ıp atının 

eyerine al\lı ve ailesinden uzak 
bir yerde bulunan yı>ni evin• ,ıı-

caat ederek bir milyon dolar mu- v uatl 
kabilinde film ~virrnesl için bir 

Gtlaq 
s .. 
Otl• 
ıı 12 
llı:iedl 

16 Ol 
A~p.,, 

18 '6 
Yat,. 
ıo 35 
imeak 
3 ıs 

kontrat teklif etm~tir Fakat eski 
tjirdü. kraliçenin ayukatı ~ırkete kraliçe-

Mukadderat ini bulmut nin halka meral<lı bir esva gibi 
yer ' 1 •. •• • et d" - . k 

"ht· i · •-··ha et· çıır..., 0 gorunmeyı arzu mP ıgınt w on 1 ıyar ç ngenenın .. ., l1 1 nu...,. . 
tı G ld

. kr ı· 'dl tratı reddettiğini bildirmiştir. : era ıne aıçe ı ... 
• Son bir havadi& olarak unu da 

Sır sene sonra uaw ec1eılın: Kraı, kraliçe. ,.e kra 

1939 da slyul vaziyet oldukça 
bozuktu. Kru Zogıo, eski iyi doe
tu. İtalyaya kartı istiklalini mü -

lın kardeşleri Mısıra gitmeye, ora
dan da İngiltereye r,eçmiye karar 
vermhlerdir. 
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1 lstanbul Belediyesinden 
Eminönü Kaymakamlığı tıe B. Ş. Müdt\rlüğii.nden. 

Tahtakılede Kahveciler sokağında 24 sayılı harap ve maili inhl
dam kagir bina yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine uyul· 
mak suretlle Belediyece hedınedileceğinden adresleri malfun olını· 
yan sahipler.ine kanuni tebligat makamına kaim olmak üzere ilan 
nlunur. (2732) 

* Adresleri bulunmıyan mükelleflere 
ait tahrir neticelerini ihtiva eden 

cetvellerin asılacağı yer 
Odabaşı cami kaprsına 
56 N o. lı bakkal İdris dükkanı 

Mahallesi 
İbrahim Ç&VUf 
Ördek Kasap 

Deniıı; Aptal 
S pYit Ömer 
Velet Karabq 
Merkez E1enlil 

Beyazıt ağa 

Ereğli 

Arpa Emini 
'Sarı Musa 

Fatma Sulta.ıı. 

Melek Hatun 

U%Un Yusuf 
Mollo Şeref 

Hacı Ferhaı 

Ham Hamza 
Kazlı 

Jmrahor 
Ali Fakih 

kapısına 

Cami kapısı:ııa 
S No. lı bakkal furahim kapısına 
Miımessil Sıtlı:ı dükkanı kapısına 

Mevlane kapı 11 No. lı kahveci 
Hasanın dükkaru kapısına 
Topkapıda berber Ahmedin dük
kanı önüne 
Büyük Saray meydanı müınes
ıili Mehmet dükkaru kapısına 
Halk Partisi kapısına 
Hekim oğlu Ali paşa kMıveci 

Mustafa dükkanı kapısına No. 60 
Arpa Emini yokuşunda kahve
ci Kam.il dükkanı önüne 
Bıçkı sokağında bakkal Mübin 
dükkanı kapısına N o. 21 

Bakkal Şefik dükkanı kapısına 
Softa Sinan sokağu;ıda 2'1/l No. 
bakkal İbrahim dükkanı linüne 

İınraıhor caddesine 
Hacı Evhat caddesine 
Deınirlı ane • 
bnrahor • 

K oca Mustafa paşa caddesine 
Davutpaşa • • • • 
K urk.çil başı Cerrah paşa • 
K oca Musiafa Paşa Sa.malya caddesine 
Cambaziye Koca Mustafa paşa ~ 
K eçi Hatun • , • , 
Kasap İlyas Samatya • 
Hacı Hüseyin ağa Samatya caddesine 
Sancaktar Hayrettin • • 
.Abdi Çelebi • • 
Hobyar Koc<ı Mı.ıst~a pa~a • 
Arabacı Beyazıt , , • , 
İ'nebey Oı·du • 
Çakıxağa Küçük Langa1 • 

Yili • • • 

Talik tarihi 
27/4/939 

• 
,. 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fatih kazaııının Samatya nahiyesinin yukarıda yazılı mahal -
lıl.tı içinde tahrir eililip sahipleri dreslerinin öğrenilmemesine bl
:ıı.aen dorııdao doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva 
eden birer varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bugün 
flan olunduğu, 2901 •ayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mu
clbirıce ilAn tarihlnden itibar!'n b.ir ay içinde vaki tahrire itiraz ede-
bilecekleri alikadarlara tebliğ olunur. (l) (2857) 

Amasya Belediye Reisliğinden: 
l - Ama.ya belediye•i elektrik santralına konulmak üzere yir

mi bet beygir takatinde bir dizel motörü ile komple alternatör ve 
tevzi tablosu ve teferrüatı açık eksiltme suretıle münakasaya ko • 
nulmuştur. 

2. - Bu srupun muhammen bedeli montaj işleri de dahil ol -
mak üzere dört bin yüz elli ve montaj işleri hariç olmak üzere üç 
bin bet yüz elli liradır. 

3 - Talipler montaj işlerini deruhde etmek veya etmemekte 
ve tenzilatı ona göre yapmakta muhayyerdirler. 

4 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
:ıı.lsbetinde verilecektir. 

5 - Keşifname ve fenni şartnamelerle münakasa şartnamesi
nin suretleri arzu edenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

6 - İhale 10 Mayıs 1939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
on beşde Amıuıya belediyesi dai:ınl encümeni huzurunda yapılacak
tır. 

7 - Talip olanların ihale günü belediye encümeninde açık mü-
nakasaya iştirak etmeleri ilan olunur. (2590) 

KUMAŞLAR ! 

İ tfGİLİZ KUPONLAR! ---- --- ---- - - - - -
MÜTEHASSIS TERZİ EVİ 
İsflkla/Caddesi N~l57 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:s Ha.talıane.i cildiye 

:ı:.ühreviye mutahaHı•ı 

Pazardan maada berırüa 3 den 
sonra baatalannı kabul eder. 
Adru : Babıali Cadae•i Caga
loglu yolcu$U kö,ebaıı No. 43 

Telefon : 23899 

Dr. Hafız Cemal 

KDAM 
Abone Şartları 

PAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

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

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
S AN't' İ M İ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kıuuş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuı:111 

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

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek il· 
tiyenler ger ek doğrudan doğ

ruya gazetemiz idar.,hanesi· 
ne veya İlanat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

BAYANLARA BÜYÜK MÜJDE 

Yavrularınızın her türlü giyim ve hatta sizlerin 
en modern tuhafiye eşyalarınızı: 

lıtiklal Caddesinde 413 numaradan 423 numaralı LÜKS mağazasına nahleden 

U H 1 ndan : Te da rik 
edebilirsiniz 

1 Mayıı 1939 Pazartesi günü saat 10,30 da küşat resmi yapıla· 
caktır. Bu ilanı davetiye telakki ederek yavrularınızla birlikte 

teşriflerinizi dileriz. 

NECiP ERSES 
GAL4T~ ZULFARUZ 5 . 

ııııııııııı 

1 : . ·=.: '• •. ·. 
r ~ ' .. :··:·.~·-.~·:. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk libedeli olan 869 lira 3 kuruş ve fa hi j 
Mahkemesinden: ! ihaleden sonra bugüne kadar bi • 

Refet Osman ve Hüsnü ve Hay- rikmiş ve eskiden bakiye kalmış 
riye vesairenin müştereken mu - 1 715 l"ra erg· ve bele oanceman ı v ı -
tasarrıf oldukları (20) bin lira kıy-

diye rüsumu ile tellaliye müşteri-
! meli muhammenel i Beyoghmtla . . 

.. . . ye aıttır. 
Huseyın aga malıallcsinde eski . k . . 

3 - Artırmaya gırme ıstıyen • 
Macar yeni Turan sokağında 23, 27 . "' 

7 5
1 

'!er muhammen kıymetın ıo , 
numara tahtında iki bap dükkanı• 

(yedi buçuk) nisbetinde teminat 
muhtevi Yoğurtçu nam!le maruf 

akçesi veya ulu.al bir bankanın 125 No.lı apartıman için yapılan a- 1 
teminat mektubunu getirmelerı 

çık arttll'ma neticesinde hissedar-

!ardan Refet üzerine ihale edile -
şarttır. 

Dr. AHMET 
AKK©YUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

rek bedeli müzav,de yatırılmamı s 

olduğundan ihale foshedildiği n -

1 den icra ve ifhls kanununun 133 

1 üncü maddesi mucibince ikinci de

. fa olarak 15 gün müddctlP tekrar 

müzayedeye konulduğundan ar -

Paza rdan maada he r 

gün saat 15 ten sonra 
4 - Artırma bedeli ihaleden iti- 1hm•a••••••••ıl!I 

haren beş gün içinde mahkeme ı - -
kasasına yatırılacaktır. Aksi tak - 1

1 

.... mm•••••••:ııııt 
dirde ihale bozularak farkı fiat ve Par isln en son model 

Kad ın şapka l arı Beyof lunda 
zarar ve ziyan ve faiz bila hüküm 1 
kendisinden alı:ıacaktır. 

5 - 2004 No. lu icra ve iflas ka-
tırması 12/5/939 Cuma günü saat 

nununun 188 inci maddesine tev -
15 den 16 ya k,adar icra olunaca -

fikaıı gayri menkul üzerindeki 
ğından ve en çok artırana ıhale e-

haklarına ve hu>Usile faiz ve mas-
dilecektir. Gayri menkulün evsa 

fı malıkeme başkatibi nezdi;,de 

937 /14 No. lı dosyada yazılı oldu • 

rafa dair olan iddialarını ispal için 

ilan tarihinden itibaren (JO) gün I 
içinde evrakı müsbitelerile birlik-

BAKER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz; intihap ediniz. 

ZAYİ ğundan istiyenler orada okuyabi -
lir. te satış memuruna müracaat et - Adapazan Emniyet Bankasında 

2 _ ~vvclki ihale tarihıne ka _ melidirler. Aksi takdirde hakları sabit> olduğum 3/6/939 ve 16/2/930 

dar birikmiş olup hissedar ve 0 za- 'tapu parasının paylaşmasından· tarih ve 55 sayılı 30 liralık muvak-
satls Parasının Paylaşmasından 1 kat hisse makbuzlarımı kaybettim. 

manki ınüşteri bulunan Refet ta - -
Yenisini çıkartacağımdan eskisi -

rafından tesvive edilip miktarı bu hariç kalırlar. 
, nin hükmü yoktur. 

6 - Şartname mahkeme divan -
Sapanca Şükriy~den Yusuf (LOKMAN HEKİM) kere vergi ve evkaf dairelerinden 

DAHİLİYE M"UTET:L\ .SSlSl ı-H••-••MMMMMMa 
ıı gelen tezkerelerde yazılı (1000) 

Divanyolu 104 

1 

ı 1 Mayıs Balıar bayramı gü- 1 lira 17 kuruş vergi ile 36 lira 93 
Muayenehane uatler!: Pazar 1 nü göğüı;lerinizi Türk Maarif ı kuruş müterakim evkaf icaresi his 

hariç her gün 2.5 • 6, Salı, Cu- ı ı Cemiyeti rozetile süsleyiniz. 1 
martesi J2. 2.5 fıkarayt. ~ -• ısedarlara v.e keza Refet tarafından 

••iiiiiııll••••••••• - ""-••••MM ...... _ tesviye edilen yirmi ,,;cnclik taviz -

hanesınde herkesin görebileceği ı' oğlu Emin Yılmaz 
yerde asılmıştır. Fazla malumat · • •• • • • • • ... · 
alınak istiyenler 937 /14 savısile 1 Sahıbı ve Ne~riyah Id.re Eden Baş 

" Muharriri: Ali Naci KAR.!\ CAN. Basıl-
başkatipliğe müracaatleri ilan ılığı Yer: Son Telgıot Basimevl 

olunur. 

----------~ __ .,,. __ 

ç rk 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu 
CONCOURS) mükafatı vermek 

tasdik ve kabul etmiştir . 

(HORS 
suretile 

ÇAPA MARKA HUBUBAT UNLARI 
Sıhhatinizin yardımcı kolları 

Nefis Baharları : 
Yemelderinis le:a:et ve iştiba kaynağldır ... 

Tarihi tesisi' 1915 M, NURİ ÇAPA Beşi ktaş 

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

BOy k Piy ng s 
BiRİNCi KEŞİDE 

11 - Mayıs - 1939 dadır . 

büyük ikramiye 401000 liradır. 
Bundan 15,ooo Lirahk 

Başka ~:= ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrallk iki Adet Mükifat Vardır. 

Veni tertipte• bir bilet ılaralc ittiru etmlfl ilaıaal 
etmeyiniz. Su de piyanıonıı• •es'ııt •• babtiyarlar ı 
arasına ıı:irmiş •ll11rs11n111. 

Gayrimenkul Satış llônı 
lstanbul Emniyet Sandığı DirekUirlUgUnden: 

Hatice Naimenin 12269 he••P No. sile Sandığın112.dan aldığı 
(450) liraya karşı l ı inci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 ci maddesiııin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icaJbeden Beyoğlunda eski Hüseyinağa 

yeni Şehit Mıfutar mahallesinin Doğramacı Şakir snkağında eski 
ve yeni 10 kapı 39(1 ada 6 parsel No. lu kagir ·bir evin altı hissede 

beş ı issesi, bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı.ş 

tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
(109) ]ira pey akçesi \•erecektir. Milli bankalarımızdan birinin tE· 
minat mektubu da kabul olunur. Birilmıiş bül=iin vergilerle beledi
ye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu 
borçluya aittır. Arttırma şartnamesi 2/5/939 tarihinden itibaren 
tetkik etm-<l.; istiyenlere sandık hukuik işleri servi.sinde açık bulun

durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izalıat ta şartname
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ

renmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 12/6/939 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü Cağaloglunda kain Sandığımızda sat 10 dan 

12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için telkli1 
edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükelle
fiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olma~ı şarttır. Aksi t.ak· 
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29/6/939 tarıhıne 

müsadif perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 

yapılacaktll'. Bu arttırma<la gayrimenkul en çok arttıranın_ üstünde 
ibırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 
ve irtifak hak'kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma· 
sarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı miisbitelerile beraber dairemize bildirmeleri liızımdır. Bu SU· 

retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 

l !ar satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz· o mıyan _ . d • 
la inalı'.ı~at. almak istıyenlcrin 938/1217 dosya nurr:arasıle san ıgı· 
mız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzum:ı ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniy.et Şand_ığı, Sandıktan alınan gayrimenkul~ ipotek gos

termek istiyenlerıı ınulıamminlerimizin koyıruş oldug.ı kıymetın 
nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek · sııre\ile lrola> !ık göstermektedir (2891) 


