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Hitler İngiltereye Ağır Bir Cevap Verdi 
"Hangi millet . silahlarını bizimle İtalya Tun us diye bağınyor ! 
ölçmek istiyorsa bu savaşa hazırız ,, Dün yeni bir nutuk söyliyen 

• • ı:ı ·ı ftf d · Mussolini ''Kimse bizi durd:ı-
INŞA ve iMAR 1001 tere- .. manya e~I~. ramıyacaktır ,, dedi 

Memleketin Nafıa faaliyetlerinde mem- paktı da dun feshedıldı 
nuniyetle takip ettiği, bilhassa müsbet 

1 

lha~m;~:k~~~~ in;!~~~:=:i::~d~~ nm :~~.0~:"!::\~~ı~··Tunns, Tunus, ge • 

çalışma, eser ya r atma n okta s 1d1 r 1 A ~~ue'ye giderek kısa bir nutuk söylemiştir. Muma· nişleme. seslerile karşılamıştır. 

Yazan: A. N. NUTUKTAN HULASALAR 1
ileyh, bazı mıntakalann ıslahı lüzumunda ısrar Hatip, netice olarak demiştir ki: 

V ,ettikten sonra İtalyanın müstemleke temayülleri- •Kimse bizi durduramıyaeaktır. Çünkü her nara can 'ne telmih etmiş ve kalabalık ailelerden bahsederek şeyden evvel naran itibara alınması lazım gelen 

B - k"• Al h l Ik• Al ı•aha kafi gelmediği takdirde yeni bir saha arama- şey, azmimiz ve kanımızdır.• 1 

'l'a Abdülhamit devrindenberi lekette, ecnebi imtiyazlı şirketler ugun u manya arp en ev~e l manya " . --- _,.ıl 

~~yye:; :11:~~::::;· ;~~N:;~ ;~~~= ~~e:~!:::U:t:~~:;!ı: değildir, ve. Pe~k devletler dı~kat ~tsin.Ic:r· VELVELE KOP ART AN GEMiLER 1 
• kadar ehemmiyetsiz addedilirdi ıarının hepsi 4087 kilometrelik Çek devıetı hı taarruz aıetı oldugu ıçın VUNANİST AN • -------------------
lı, meşrutiyette bile, İttihat ve bir şebeke teşkil etmekte idi. ortadan kaldırdım. Sulhu temin ettim Iktısat Veka"" leti· bı·r 
't~, bn idareyi, hep ekalliyet- Memleketin imannda, zirai kal • ' 1 Milli Bayramı 
l~en tatminlerine ihtiyaç hisset· kınmasında, ticari yükselme•inde, Wilhelmshaven, 1 (A.A.) - Rit· 

tiğ; adıunJara, Hallaçyanlara, Mav· 
1 sınai ııenişlemesinde, hüliisa içti· ler bu ak~am şerefin"' nasyonal Milli Şefimiz, majes- t hl• "" tt• 

roıtordatoıara havale edcr~i. ~ 1 n_ıai, iktısa.di, kültüreı ilerleme: sosya.:is~1er~ tertip etu.~i top~a~tı- te Kralı tebrı'k ettı' e tg D eşre , l 
lııyede nafıa şüphe yok ki İnönn· sınde demıryolunun temel teşkıl da buyük bır nutuk soylemıştır. 
llün şimendifer slyasetile birinci ettiğini sezen Lıönii, istikHil mii • Hitler evvela, sulhJr. akdinden· 
Plana geldi. Zafer ve kurtuluşla cadelesi biterek icra kuvvetlerini beri cereyan eden hadiselerin bir 
beraber devletin gözii yalnız İs - ele aldığı gilnden itibaren, btltün I tarihçesini yapmış ve Alman mil· 
~bulu değil, fakat bütiin memlc· dikkat ve alil kasını, hep bu ana J !etinin eski düşmanlarından harp
lı:ti ııörmeğe başladııual180ııradır noktaya teksif etli. l'ürk dcmiryol· ı te ve sülhte her bakımdan ne ka· 
~ı Yine yalnız İstanbulun değil, ları, senelerce, durmadan, dinlen· dar zulüm gördüğünü ve esir va • 
lılitiin memleketin yolsnz, susuz meden birçok itiraz, tenkid ve mÜ· lziyetine düşürüldüğGnü, Versay 
olduğu farkedildi ve Nafıa Veki- nakaşala< içinılcn yürüye yürüye muahedesile Alman milletinin e • 
letı ~nilen müessese teşekkül nihayet bugiinkii ağ vaziyetine zildiğini ve sonra Almanyanın 30 
tttL (Arkası 3 üntii sayfada) İkincikfuıun 1933 te başhyan kal-

Bir taraftan devletin harici em· A. N. KARACAN kın, m. asın. ı anlattıktan sonra de -
llİYetini sulh ve dostluk muahede· ı k 
lel'iJe takviye eder ve diğer taraf. 

----------- nuş ır ı: 

1aıı ordu kadrosunu tekemmül et- ''Tu"rkı·ye lnnı'ltere 
tlrirken, bu arada, devlet bütçesi· - !I 
ilin verdiği imkanlar nisbetinde h a k ı' k ... , d o s t 1 u k 
lıarap vatanın bayındırlık işlerini 
tahakkuk ettirmek, partinin ana h ' S ' I b ~ ı d 
Programında maddeleştirilmiş ve 1 s 1 e a o 1 1 r'' 

•- Tann bu Alman milletini, 
İ İngilizlere veya Fransızlara uygun 
1 düşen kanuna riayet etmeğe mec
bur olmak için yaratmamıştır. Bu 
gün biz, diğer devletlerin veya on· 
ların devlet adamlanmn lutuf ve. 
ya kahrına tabi bulunmuyoruz. 

Ankara, 1 (A.A.) - Yuna· 
nistanın milli bay;amı müna· 
sebetile Reisiciin,hur İsmet 
İnönü ile Yunan Kralı ve 
Başvekil Refik Saydam, Ha· 

riciye Vekili Şükrn Saracoğlu 
ile Yunan Başvekili ve Hari· 
ciye Nazırı Mctaksas arasın

da aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Majeste ikinci Jorj 
Helenler Kralı 

Atina 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Cemberlayn'in 
1 

lıaJline karar verilmiş en büyük 
ll'ıenıleket davası idi. 

Bu programa göre asırlarca lh· 
illa) yüzünden harabe haline gel· 
llliş koca bir yurdu demir yollar· 
~ bağlıyacak.tık; en iptidai şartlar 
•çiııude. yaşayan vatandıışlan bir 
l1irıninci asır cemiyetinin ı.w · 
11 ıı. rahatına ve iktisadl imkllnlan· 
ııa ulaştıracaktık. Bütün Anadolu· 
'yıı deınir yollarla çevirmekten baş
ka, yine biltün Anadolunun yol-
1'11'ını yapmak, suyunu teınin et • 
"1ek, köprülerini kurmak, liman • 
!arını açmak, tarifeleri düzelt -
".'ek, ve her parçaya yaşama, gc
Ü§ıne, yükselme şartları vermek, 
liafıaya düşen uınwni ve hakika· 
le11 başarılması ayni zamanda bü· 
l11ik servetlere ve hiınmetlere 
liıııhtaç çetin bir vazife idi. Bu da· 
"•da, yolunu, ıuymıu, ışığını ve 
hayat bolluğunu temin etmekle 

iki Hariciye Nazırının 
mühim mesajları "Ulus,, 
refikimizin ilavesinde 

Faziletll ve faziletsiz 
mille Her r: -

Polonyaya verdiği 
~· 1 t e m i n ata k a r ş ı 

! londra, İtalyanın alacağı 
f vaziyeti öğrenmek istiyor 

Bugün dünyada milletlerin, fa- '. • 
ziletli ve faziletsiz olmak üzere i·, ,.· __ .._:.:;;.;...,ı;..:.it.,.::J::. 

neşredildi 
,_ ____ ·-

kiye ayrılabileceği sık sık iddia e· ı 
( Ark48'1 3 üncü .ayfada) lfiller 

Türkiye-Amerika ticaret 
itilafı imza edildi 

İhracatımızla Amerikadan 
getirilecek eşya ve radyo 

gümrükleri indirildi 
l1 Ankara, 1 (A A.) - Türkiye -
ıılnız toprağı değil, bütün bu im· Amerika ticaret anlaşması t.ugün 
kinıuı halkederek insanı da me-d Harieiye V ~kaletinde, Hariciye 
eııiyetin normal seviyesine ulaş· 

t Lord Halifalıı Vekili Şükrü Saracoğlu ve katibi 
Unıak mevzuu bahis idi. mi N Menemencioğlu 

On beş senelik çalışmalar so • •tnus• arkadaşımız, büyük dos ~mu , umanb" "k 1 . . M 
ıı · t t ·ı ıle Arnerıka uyu e çısı ac 

llnda, bu mevzuda alınan netıce· umuz ngı tere hakkında çok kıy· , . , b kil-
ler h. "b 1.. k · · d metlı' bı'r il've ti' M ht lifi Murray, Amerıka sefaretı aş ' ıç mu a aga etme ~ızın e- t1 neşre ı. u e . . . 
llilebiJir ki Türk yaratıcılığına an· İngiliz Nazırlarile miihim şahsi - tıbı K~lley taraflorından ımza 
•a'- . , l af f l. tl , , 1 'h . d b edılnuştır. "' seref verebılır er. N ıa aa I• ye erının yazı arını ı tıva e en u 
Yet)". .. .. . 1 · . . 1 d H , · V k'I' . 1 L Bu anlaşma ile her iki memleket .. erımızın musbet nctıce crını) rısa e e arıcıye e ı ımız e on- ___ _ 

karşılıklı bazı meniaatler temin, 
ve bir t.ıkım müsıahsalat ve ma • 
mulatı mütekabilen gümrük resmi 
tenzilfıtından istifade ettirecek iki 
memleket arasındaki ticari mü . 
badeliitın hacmini artırmak gaye
sini istihdaf etmişlerdir. 
İmza olunan anlaşma hükümle· 

Tine nazaran Amerikaya ihraç o· 
(Arkası 3 ünc-ü sayfada) 

---- ----

Roma l (A.A.) - Romada İngi
liz - İtalyan istişarelerine devaın 
edilmektedir. İtalya sefiri, bu sa· 
bah Chigi sarayına giderek kont 
Cianonun kalemi mahsus müdürü 
ile uzun bir mülakat yapm1ştır. 

Sefir, dün iki kere Hariciye Ne· 
zaretine giderek, Polonya istiklii
linin garantisi hakkındaki İngiliz 
l:.eyannamesinın metnini tevdi et· 
miş ve kont Ciano ile görüşmüş • 
tür. 

Siyasi mahfellerde izhar edil .. n 
kanaate göre, İngiltere tarafından 
Polonyaya verilen garantinin bazı 
orta Avrupa ve Avrupanın cenu • 
bu şarkisindeki devletlere teşmili 
halinde İtalya hükumetinin ne gl· 
bi bir tarzı hareket ittıhaz edece-
ğini Londra hükumeti anlamak ar-
zusundadır. 

Nevyork borsasında 
panik 

Londra. 1 (Hususi) - tngı!tere· 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

ZALiM 
f0•tereıı rakamlar, aydınlık nıeş'a· dra Büyük Elçimizin de birer me
~ler halinde, bütün memleket ha· sajı vardır. İngiıteroyi vatandaş
litası üzerinde başarılan büyük Jarımıza tanıtmak için isabetli bir 
'tser ve tesisleri aydınlatmakta • himmet ve muvaffakiyetin eseri 
~rlar. Artık gördüğiimiiz. bir ha· olan ilaveden bazı parçaları ga -

1 a~ Y\lrt değil, fakat ahşap yığın- zetemizde bulacaksınız. 
lı.'ll'ile dolu eski virane üzerinde Lort Hallfaks'ın sözleri ,._,.. • ...,,...,, ......................................................... ____ ._.. ........... - .................................... .---------............................................. ........ 
tltuJmuş, taştan \'e demirden, 

~ali:Jaın, mamur vatan manzara. İngiltere Hariciye Nazırı gön. _ 1\Tı·zamettı·n 1\Tazı· rı·n Kalemı·ıe 
arıdır. derdiği yazıda diyor kı: J Y ; 1 Y ı T 1 

• • • •- Ulusun fevkalade ilave niis'-
Cümhuriyetin ilanında, mem· ( Arkası 3 üncü sayfada) 

Etrüskü teslim alanlar hakkın
da takibat yapılacak, diğer 

vapurlarda hiçbir şey gok 
Ankara, 1 (A.A.) - İktısat Ve

kfıletinden tebliğ edilmiştir: 

Almanyaya sipariş edilip teslim 
alınmış olan gemilerde bir heyet 
marifetile yaptırılan tetkikler hu· 
liısa olarak şu neticeleri vermiş -
tir: 

1 - Etrüsk vapuru: 
l - Geminin esas bünyesine 

taalluk etmiyen mukavele ve şart-

nameye aykırı olan bazı fer'i nok· 
sanlar tespit · edilmiştir. Bunlar 
noksan bir telsiz cihazı ve bir a -
kostik yangın ihbar tertibatı, baş 

ırgadın takviyesi, kıça bir ikinci 
ırgat ilavesi, loça ağızlar:nın ,s:ıa. 

hı, kıça ikinci bir telemotör vaz'ı, 
bir üçüncü mevadı müşteile kom· 
partmanı ilavesi gibi ikmal, ıdab, 

(Arkası 3 üncü Sllyfada} 

Şehrimizin elektrik 
kudreti arttırılıyor 

Dün Silihdarağa fabrikasın
da Vekilimiz tarafından geni 

iki kazanın temeli atıldı 

Ali Çetfolıaya mna•İm e•nasında 

Şehrimizde bulunan Nafıa Ve -ıoğlu ile muavini Süruri Devrııner 
kili Ali Çetinkaya dün 6abah Si- ve Fabrika Müdürü Necip tarafın 
lihtarağa elektrik fabrikasını zi • dan karşılanmıştır, 

yaret etmiş ve yeni yapılacak. t~- Ali Çetinkaya doğrL inşaat yeri· 
sisata ait olan iki kazan yerının 

im 
ne gitmiş ve krokiler iizerinde mü-

temelini bizzat kendi elile a ış • 
t 

bendislerden izahat almıştır. Bun-
ır. 

Nafıa Vekili yanında Vali Lütfi dan sonra temel atma merasimine 
Kırdar olduğu halde saat tam 10 geçilmiş ve hazırlanar. yerde bir 

da fabrikaya gelmiş, Elektrik İş - kurban kesildikten sonra Ali Çe • 
!eri Umum Müdürü Kadri Muslu- (Arkası 3 üncii sayfada) 



eygam 

IV'usa - lsa. Muhammet: 69 
. • ... , 

Musanın Hayalı 
Hızır, Musa ya : " Biz seninle 
yoldaşlık edemiyeceğiz .. Artık 

ayrılalım!,, dtdi 

Ekmek nar hı 
artmıyacak 

Fazla mal çıkarması 
için Ofis errir aldı 

Piyasada buğday kıt.'ığı baş gös 
ermesi ve bu yüzden fiatle:in de 

iKDAM 

" 1 "T .. kk 
1 ur uşu ,,na 
1 rağbet arttı 

H3klı de]il mi? - -
Et hasreii çeken 
bedbaht bir kaza! 
Memleketin dört köşesinde Bu yıl müracaat 

bütün şehirler ve kaza mor· 1 700 Ü bı:ldu 
kezleri hummalı bir imar fa· 
aliyeti içinde ... Hayati ve me- Bu yıl İstanbul Til!kkuşu şu • 

z - Nisan 1939 

koridorlarında 
24 ""J\. A ,. 

Dönmezsen bir Fatih 
faciası daha olacak! 

Eir lcöy katibi Ç.ı:ı.talcadan İstanbula kaçan 
karısına böyle yazdığından mahkemede 

deni ihtiyaçlar sıraya kon • · bcs-ne şimdiye kadar görülmemiş Dün birinci sulh cezada karısını j miş, tabancasının da müsaderes:n• 
:ıır oenbire yükselmesi kar~ısında muş, muntnzam b r program- lder_ecede fazla rağbet gösteri~mek tehdit eden bir adamın muhake • karar verilmiştir. 

- Ne yapıyorsun .. dedi. Bu a. Yol kenarında bir tarla gördü- alakadarlar derhal tedbirler alma- la b;rer birer kar ılanıyor. _ıedır. Halen gırmek ıızerc -~mıra. mesi yapılmıştır. MeLr,le şudıır: l rt.mvay Sirketi mrhke-
damlar b.ze merhamet ettiler. Pa- !er. Bu tarlanın duvarı yıkumağ- :a başlamışlardır. Belediyelerin bu çalışmnla • caat edenler (500) dur. Dun saat Çatalca köylerinden bırinde ka - ' " . 
ra. almadan bizi gemilerine kabul yüz tutmuştu. Toprak Mahsulleri Ofis'ne pi • rmda karşılaşacakları ~.ıall 15 te Türkkuşunun htr mektepte- tip olan Tahir, karısı Hacerle kav- ır.eye Ver. dl 
ettiler. Halbuki sen onların yap· Hızır: yasaya ucuz fiatle fazla mal çı -1 müşküliıtın bertaraf edilmesi I k~ mümessilleri Hava Kurumunı..':ı ga etmiş ve kadın kocasına kızarak Tramvay Şirketi kaçakçılık su· 
tıklan iyiliğe mukabil gemilerini _Ya Musa .. Dedi. Sıva kolları- 'rnrması irin emir vcr"lmi~tir. Ofis ! için Anknrada bir belediye · bır toplantı yapmışlardır. Bu haf-ıtstanbuldaki annesinin yanına çile beşinci asliye ceza mahkrme· 
parçalıyor, batmak tehlikesine nı da seninle beraber şu duvarı ta- yarından itibaren piynsJda nazım !er knkası kıırulmuştur. Ilrr ta Tlirkkuşuna yazıbnların listE gelmiştir. sine verilmiştir. Bunun sebebi şır-
maruz bırakıyorsun.. mir edelim. olü oynamağa boslı·:ccak ve ek· ı_ e __ ge' ıren mu __ ra .. ".·.as ar u s-. Bu vaziyete canı ~ıkılan Tahir ketin amele ve müstal,dem:n s~n.· kascba belediyesi zayıf büt - sin' d t" h" 1 b li ı · 

çesinin başaranııyacağı lü - 1 tey T k M d t s b n Bunun üzerıne Hızır: !\!usanın bu tekiif garibine git- 'llek f'atlcrinin pahalıla~mam1sı ı _ur" .uşu. u u_n: ayyarecı,de bir kaç gün sonra karısının pe dığında mevcut altınbrd"n 1 ·. 
d d b sana de- zumlu tcşoll üslcri iç:n bu S ı d B h ft ı ı-- Ya Musa.. c ., en ti. Fakat Hızırın soyunarak hemen için ucuz buğday satmağa başlı • . avmıye verm:ş er ır. .. u a a •inden İsc<Jiuuıa ge.m.,,· ve Koca liralık bi:· mikdarının kaçırı m ~ 

b k daşlık bankadan yardım görmek im· ı l l • medim mi ki sen ana ar ·a işe koyulduğunu görünce o d• yacaktır. yazı ln ar a beraber muracaat e • ''llustafapa•ada bir oda kiralıv• • olması iddiasıdır. 
H · b hi b' e kanına moliktir. d ı • edemezsin.. anı ana ç ır ş Y kol!arını sıvadı. Güneşin altınd~ en erin sayısı (700} e yükselm'ş· :ak yerleşmiştir. Bu hususta gümrük muha: 

sormıyacaktın. Bak, sabredcme - b.'rkaç s•at çalışmak ve ter.'eme•_ E L E 1 YE Bu kad~r geniş kalkın - tir faza kumandanlıg" ınca vapılan 13" 
• · Tahir ertesi günü karısına bir . . . · ul 

din ve sordun. sur ctile tarlarnn yıkık duvarını ma faaliyet ve imkanları için- Türkkuşu, bu yıl keııdis;ne yapı- mektup yazmış ve bl'nu posta ile kikat bıtmı5 ve evrak İstan~ 
Musa, onun bu sözlerinde bir tamir ettiler. Kı'ra ı'htr"I Arını c··n·emEk de bulunan bir memlekette lan b"T" .. ti k b 1 d müddeiumumilig""ne ,.·· dcr'Jm\Ş" 

d .. 14 u un mucacaa arı a u e e- gönderm;•tir. İddiaya göre mek - ı . ,.on · . 
hikmet vardır diye düşün u ve: llızır·. aş·g·ı~a okuv. acagın" ız cinsten , t" .,. 1 bel . .., ı· M""dd · · ık hk"k t d , · · dl· 1 ceK ır .... uracaat edea ta e er'.n tupta Tahir karısına: ır. u eıumum: : tb ı a 

- Mazur gör, dedi, kendimi tu· - Oldu, dedi, artık yolumuz, ı ç·n fe .r Er aı nıyc r bir şil fıyetle karşıkşmak sı'ıhi muayeneleri bu hafta içind' .. . yasını kaçakçılık işler ne bakan 
tamadım ve söyledim. Bundan devam edebı·ıır· ı·.,.. Beledı"ycde yeni te,.·ekku··ı eden artık bizi hayrete düşiircmez T"" k H K 1 k - Ya eve donersın. yahut ben ı· b . . 1 k •ne ~ ur ava urumunı:'a yapı aca · .. .. .. as ıye eşıncı ceza ma' emes• 
böyle ağzımı açmanL. k Musanın içine derd olmuştu. stimliık müdürlüğü bir çok işleri !!li? Eir okuyucumuzun yaz • tır. de kansını, kaynJnaı<mı oldurduk havale etmiştir. 

Bu sırada küçük bir serçe U<U Yollarına devam ederken aklı dün emlak şubesinde:- devralmış- dığı şu satırları beraber oku· T"" kk kt 1 ı . ten sonra kendi de ölen Fatih sulh Metres' . o"ld" o o"r 
geminin üzerinde uçtuktan sonra yalım: .. U' M.uı•ıu·' mc .e.r .. • •. :e.. ası mr,.. mahkemesi katibinin bulduğu ını ur n f, ' 

akl fikri hep Hızırın bu yı.kık duvarı ~ır. Emlfık şubesi bundan sonra e ş f İ b 1 
yanlarına kondu. Ve ay arıdu- neden tamir ettig"ine takılı kaldı. yalnız belediyeye ait ar0;u\arın a- ·Bozkır kaza merkezi, ka · · u: r: · '.hı1 · e dnonu nunı· hır __ v~k- reye baş vuracağım! Bir fatih fa· yakalandı 
cunda birikmiş deniz suyun an 1 cızesını ı ıva e en rP.sım ı uyu ciası daha olacak! deır.iştir. 
ıagası ile bir damlacık aldı. Nihayet sabredemedi: lım satım"le meşgul olacaktır. saplık hayvanı ve zirai mah - 1 br,,.ürler bastırılmışt"r. Bunlar, Bir kaç gün evvel metresi DeS· 

Hızır bunu Musaya gösterdi: - Ya Hızır .. Dedi. Bize bu köyde İstimliık kanununu b·ıgünkü ih· sulleri çok bol b'r yurt köşe- 1 b /..'.inltrde memleketlere asıla • Hacer bu mektubu polise ver - pinayı Sen Jorj hastaıı~si c[v<rın-
- Ya Musa .. dedi, bu serçeyi ve bir lokma bile yiyecek vermediler. tiyaçlara göre tadil eden kaııun 1 

sidir. Böyle olduğu halde bir caktır. miş, Tahir yakalanarak Adliyey~ ~a bıçaklıyarak öldüren şofcr 
bunun gagası ile aldığı su damla- Halbuki biz onların yıkık duvarı- projesi dün belediyeden Dahi:•vP I buçuk iki aydır kaza halkının . teslim edilmiştir. Mahmut dün yakalanmış ve Ad • 
sını gördün mü?. İşte senin ilmin ru tamir ettik. Vakıa iyüik yapma- Vekaletine gönderilm'ştir. Llyiha , et yüzü gördüğü yoktur. Ay- 1 Tahir mahkemedeki sorgusunda !iyeye verilmiştir. 
bunun aldığı bir damladır. Ve be- nın hududu yoktıır ve insan daime ''akında Meclise sevkedilecektir. da bir 10 • 15 yaşında bir sı- MÜ TEFE R R} { mektubu kendis'nin yndığını, an· Şoför Mahmut hadise hakkında 
nim ilmim de bu koskocaman de- iyilik etmelidir. Fakat bu b.zim Bu kanun çıktığı taı:-ı;,·de istim • ğır kesilirse de bu eti erite - F eı e tn fah· 1 ıda cak maksadının tehdit olmayıp ço- Müddeiumumilikte şunları söyle. 
nizdir. Arada bu kadar fark var - yaptığımız iyiliği kimse bilmiye- Jiik formaliteleri yüzür.tlen geri cek mide bulmak hayli müş- cuklarmın yüzüstü kalmaması iç;n miştir: 
dır. cek ve bu ıyilik onlara ders olını- kalan amme hizmr, rinin bir an küldür. Kaza merkezind~ iki teflİr,er ahı yor '·"ı•ına yalvarm~k mahiyetinde! •- Despina ile beraber oturu • 
Yollarına devam ettiler. Nihayet yacak... evvel başarılması münıkiin olacak kasap vardır ve bunlar, miis· Yakacıkta mühim tir kısım top bulunduğunu söylemi~fü. yordum. Bir aralık beni bıral<IP 

'd d kt !ar Bır' haylı" H b • · t tebit b;r hükümdar "İLİ, kaza •3 gem. en ışarı çı 1 • ızır unun uzerıne: ır. ' rağm kaymakta olduilunu yazmış Hakim Tahir:n ikametgahı bel- ıSalih adında bir adanı la oturma" 
ı .. ··d""k b" O ! halkini dlıediklcri müddet et· ı ·· 1 kara yo u yuru u ten sonra ır - Ya Musa .. dedi. çüncü se - stimlak edilen S>h~larda mey- tık. ög· .endig"imize gö"~ kayma li olduğu için gayrimevkuf olarak başladı. Fakat gecenl~rde tekrar 

k .. ld"l B d kar la ı siz bırakal:.ilirler. İst~diklerı oye ge 1 er. ura a şı rına ferdir ki aramızdakı anlaşmayı bo- '.!anlar ve yeni caddeJar &çı dığı i- durmuştur. Hadise yerinde ilmi -nuhakem~sinc karar vermiş ve crcldi, bana musallat oldu. Ben o~· 
beş on çocuk çıktı. Çocuklar bir- zuyor, sözünde durmuyor ve sab- çin haddizatında fazla kıymetli ol- zaman hayvan keserler. iste· t~tkikat yapmış elan Üniversite -vr~h müddeiumumi1'.ğe iade ey- d_~n .. ayrılmak istivordı'.m. Beni .b:~ 
birlerile oynıyorlardı. İçlerinden rcdemiyorsun. Belli ki ben artık mıyan b;na ve dükkanların kira • omn~~~~le~~::my:npt~!:~::·~:o j<>oloji profesörlerinden Hamit Na- !emıştır. turlu bırakmıyordu. Nıhayet h~~ 
biri ise diğerleri ile daima kavga seninle ve sen de benimle yoldaş- !arını fahiş bir surett~ &rttırdık · 1 · h b' h ld dorı-
ed d . lediye ete bir narh kovmus - !iz Pamir ile profesö~ Barejas ra- '6 ."3Sln~a tr·r rrr11k fal aıı. se __ gec __ es_ı_ e_v_e sar oş ır ta. eDı•"" er L !ık edemiyeceğiz. Ayrılmak düş - !arı görülmüştür. Bu»un, kanuni 1 - ' ~ d it k k d " 

H na yanaştı Kuv ' tur, fakat biz bunun bir misli porlarını yazmıslar ve Rektörlük 1 ı'. •V• d h' ld 1 u, guru u çı arma ıs e ı. 
'.zır onun yanı . - • tü. Fakat senden ayrılmadan ence müeyyid~le: le önüne ı:eçilmesi dil "analı' le vı·ıa·ye,te •ı•nmuşlardır. I ca Ç6t\tıgm en rr a h Om o u rı çıkardım. Onu teskin etmek i• : 

vetlı bir yumruk vurarak çocugu garip görerek ve sabredemiyerek sünül•/'.<\edir. Bunun ıçin bir ta . fazlasile de et almağa hasre - ~ • , 
yere devJ-di. Çocuk, bu yumruğun bana sorduğun üç sualin cevabını İimatname hazırlanacaktır. Bu ta- 1 tiz. Acaba bizler ne zaman Vilayet raporun suretini Kartal Dün üçüncü sulh cuza mahke - tiyordum. Sokall:ın başında b~n 
t · · it da ve hemen oracıkta k k bug" day ambarında aç kalmış K k ı ,., 11 mesinde 16 yaşında bir çocuk ta • bıçak ~ekti. Elinden ~lmak is'" • 
esırı a ~n vereyim ve seni mera tan urta- limatnamede bir ycrir, a::ami ola· ayma am ı5.na yo amış ve ora- d" İki . b" d r1·· tük-

di • b" d'ğ · · · tavuk vaziyetiI>den kurtula • d ·· • ·ı t db" ı ·· banca çekerek tehdit rtmek suçi- ım. mız ır en yere u~ can ver · . . rayım. Evvela, ın ı imız geırunın rak kirasını ne kadlr artırabilece- a gos,erı en e ır rrc muracaat B • d 1 m'" 
Musa kendını tutamadı: tahtalarını sökerek gemiyi b;r par- cağız?• edilmiştir. İlk tedbir olarak sula- le muhakeme edilmistır. oguşma esnas~n a yar~ an . 

Y H Deci t b ği tesbit olunacaktır. . . . . Sonra ne oldugunu bılmıyoruıfl· 
- a ızır.. i, ne yapın; u ça tahrip etmiştim. Bu geminin sa- Bu satırlan okuduktan son- rın toprak altına gitmemesi için Sılıvrıkapıda oturan Naıl ken • .. ki • 

"1 s u vardı· onu nahak • . . . . . Otobuse atlayıp oradan uza as 0ıs anın ne uç • hipleri zavallı iki kardeştir. Onla- ra şöyle düşünüyoruz: Mun· 'ıeyelan sahasının arkasına bir su dını bılmıyecek kodar sarhoş bır . :. 
1 

d D pi· 
yere neden helak ettin? rın gı"ttlklerı· limanda, 0 şehrin sa- 'O EN 1 Z el 1 k 1 h ld s·ı· "k d k" M h d" tım. Ertesı gun gazete er e •~ tazam şos er e mer ez ere kanalı yapılacaktır. a e ı ıvrı npı a ı e me ın .. 1 .. ld ~untl 

Hızır cevap verdi: hibi bir hükümdar var ki, limana v d . h ff b ·ı k ld ml k k h . ·t . d b" .. nanın hastanede o muş o ug 
r ara en:z a 1 yaz •g anmış, a m ., me - E u me\ s·m çok Sey)'ah a vesıne ııı mış ve orn a ır gun k 

- Ya Musa, ben sana demedim girecek bütün sağlam gemiler' tepli, halkevli, elektrikli ve 1 k t . ld " Al" . o udum.• 
mi ki sen sabır edemezsin, bana gasbedecektı"r. Halbuki bu iki kar- fı;orı'fes'ı taşladı ı le k evve .avga e mış 0 ı..su ıyı Müddeiumumilik hiıdıse hakkın 

~ radyolu köylerin gu"nden gli- ge ce go""ru'" nce ona· 
H b · dakı" tahkikata devam etmektedir· yoldaşlık yapamazsın.. ani ana deşin bu gemilerinden başka geçi- Deniz bankın Kara<l~niz hattı ııe çog· aldığı bir diyarda bu 

,., · ı h kk d h" b" Alman Milvoke vapurile beş Ni- - Dün seni döverim, diyordun, d 
yaptıö•'1l- ış er a m a ıç ır şey necek vasıtaları yoktur. Ben gemi- t ·r · d"" d "t"lı en tatbı" kaza beledı'yesı·, bı'r tcmı'z 'dlı'ye febl'gat ll'Ü ürU ı.. , yaz arı esı un en ı ı ar • sanda şehrimize muhtelif mi11c.t . haydi bakayım döv de göreyim! " " 
somııyaca .. tın. nin tahtalarını kopardım. Hüküm- k b 1 ı B d h mezbaha ile u~ be• dü'-'-LJı k.f d.'d" a aş anml§ ır. un an sonra er , , IUUUI 1 500 h ı k De ·ştir t e 1 1 Musa tekrar mazeret diledi. dar gemiyi bu halde görünce gas- ere mensup seyya g •.ece • mı · ev 1 

:> Sel p b ·· muntazam bir çarşı kurmak 
Bir daha birşey sorm1m... betmiyecek ve onlar da bu suretle . azar, ı ve erşem e gun • i~in şimdiye kadar Pcaba ne tir. Yine Alman bandıralı Ştoybe Ali, kendisile şaka ettiğini, böy- İşten el çektirilmiş olan Adli:Ve 

Satrederim.. b' !eri saat 12 de Galata rıhtımından vapurile 12 Nisanda 4CO seyyah ge- le bir fikri bulunmadığını söyle · teblig"at mu·· du·· ru·· Mustafa hakkın· ve az ır zararla hem gemilerini beklemiştir ve neden hila 
Dedi ve yine yollarına devam et- hem de maişet vasıtalarını kur- Karadenize bir vapur kalkacak - bekliyor? lecektir. İngiliz Keros't i vapuru da mişse de kafası dumanlı ve hiddet da bir müddettenberi Adliye mü • 

tiler. tarmış olacaklardır. Öldürdüğüm tır. Dönüş postalarında son iskele·! _ l 14 Nisanda 150 seyyah getirecek. li olan Naili bu cevarı tatmin et- fettişleri tarafından tahkikat ya· 

Oradan uzaklaştılar. Yolları ü- çocuk ise çok namuslu ve Tanrının den kalkacak vapurhr kış tarife-J•-.ı:===H=a=k=lı=d=e=ğ::ı:l:m=1=? ~ltir. Bu vapur ilk defa olarak !ima- memiştir. Alinin üzerine atılacağı pılmakta idi. Haber aldığımıza gô 
zerine ba~ka bir köy geldi. Bu köy- birliğine inanmış iman etmiş bir ""' sırada kahvede otu:aı: adamlar a- . . 1 • s;ne göre bir gün evvc: hareket e- . . nımıza gelrr.ektedir. . . 1 .k. k re yapılan tahkıkat nıhayet bu 
de misafir kalmak istediler. Birkaç ana ve babanın oğlu idi. Fakat o. Ne< rıyat 1 ongresı raya gırmış er ı ı avgacıyı ayır- , t" 

• t, Ög"rendiğimize görı• bu yıl ha ·1 d N .; d k ld kt ımus ve Mustafa vazifesini suiis ı· eve başvurarak biraz yiyecek is- büyüdüğü zaman Tanrıya asi o • !ecekle:dir. ' , . - - mış ar ır. aı. ışarı çı arı ı an • . . . . e1' 
tediler. Fakat hangi evin kapısını k 1 Bartın hattı yaz tarifesi de 4 Ni- hazır,ıkıarı har ve bılhassa yaz avlarında İs· biraz sonra tekrar kahveye dalmış mal ve zımmetıne pJıa geçırlll 

lacaktı. Adam öldürecek, ati! o a- . 
çaldılarsa cak, anasına babasına ziyaretÇmf sandan itibaren tatbika başlana • Ankarada toplanacok olan neş- tanbula külliyetli mikclarda Mısır ve cebinden tabancası:ı . çıkararak suçlarile maznunen sNgu hakrm· 

- Verecek birseyimiz yok... cak, anasına babasına ziyanı ~~ ·aktır . Her Salı günü saat ıs de riyal kongresi için seçilecek mu_ seyyahi gelccekti:r. Seyyahların Aliye tevcih etmiştir. Kahve hal • liğine sevkedilerek tevkif olun ,. 
Diye red cevabı ile karşılaştı- kunacak ve daliilet içinde ölecek- i'manımızdan Bartına bir vapur ha rahha•laım listelerin~ tesbit et . istanbulda uzun müddet kalma - kı tekrar araya girmisler ve Naili muştur. 

!ar. ti. Halbuki ben onu peşin öldür • reket edecek ve Cuma sabahı saat mek üze.e vilayet mektupçusu Os- !arı için belediye bazı etüdler yap vakalamışlardır. f Ur heli l İr ö!Um 
Bunun üzerine Musa: mekle hem onu Tanrıya isyan et- .. . man Ergin ile Maarif Müdürü Tev tırmaktadır.. Nail hemen Adliyeye verilmiş · t 
_ Burada fazla kalınıyalım, miş bir halde ölmekten hem de a· )nda donecektır. fik Kut ve Maarif neşr!yat müdü- Belediye Tul'izm Milrlürlüğü Mi ve üçüncü sulh ceza mahkemesin- İzmirli Hüsnü adında bir adaıfl 

başka köye gidelim, dedi. Bura nasını babasını bilahare üzülmek- Adalar ve Anadolu yakası İlk- rü Selim Nüzhet Gerçekten mü· liıno sergisine İtalyanca olarak ba deki muhakemesi neticesinde ta • Sirkecide misafir olduğu otelde 
halkı misafirperver değiller. ten kurtarmış oldum. ıahar tarifeleri de ayır. 15 inde r 0 kkep heyet yarın vilayette top- '1lmış ve İstanbulu taıııtan bir çok banca teşhir ettiği sabıt olduğun. ölmüş ve ölümü şüpheli görülerek 

Köyden arlık çıkıyorlardı. (Arkası var) ıtb:.k edilecektir. !anacaktır. broşürler göndcrmişfo dan beş gün hapse mahkı'.ım edil- cesedi morga kaldırılmıştır. 
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Zavallı Ali Bekir işte o rıdan infiali artan asabi bir elin sun .. İçin bu kadar hararetlendi de Ali cürmü meşhur halinde yaka - İkimiz bir konakta mıyız, yok ı fa ne belalı, ne sinifli, ne sırnaşık, tut ta ta gelinlerine, damatla • 
halde idi... O bulunduğu da- yumrukları altında kapı sarsıla- b:ına neye haber vermiyorsun?. lanmış gibiydi. Kap:yı açmaktan sa birimiz burada, bir>miz Kafda . ne akılsız, muhakemesiz bir kadın- rına, torunlarına varır.cıya kadar 
kikadan ta fıstık ağacının tepesi. rak: Arzu etti.~'n vakitlerde hiç sıkıl- b ka çare kalmadıgını anladı. ğının arka•ında mıyı· • mi§... ben onların bin esrarın', bin reııı • 
ne çıkacağı mesut ana kadar de- - Aliciğim neye cevap vermi - madan yanıma gel diye sana bin Çehresindeki sabırsızlık, sevinç, ü- · Ali bu sitemleri dirlerli. Cevap Ali Bekir ne türlü bir tavır ala- !etlerini biliyorum. Benim de on• 
vam edecek devrei intizar içinde- yorsun? Hasta mısın? Böyle gün- defa te~bfü etmedim_ mi? Ben de züntü kig: karmakarısık heyecan vermedi Kalfa devam etti: cağını, ne söyliyeceğin~ tayine uğ· !arın yanında bir 1ki sırrım olıntıŞ 
ki ruhunun çarpıntılarını kimseye düz ortasında kapını kapayıp ta senın gıbı ateşler ıçınde va~ıyo · ,fı.sarını tamire, yerler..l~ yuvarlan- - Üç gündür fellim fellım seni raşırken kalfa oda kapısını kapa - ayıp mı? Böyle şeyler: geç, grÇ• 
göstermek islemiyordu... Kapıyı ses vermemek ne demek olacak? rum ... Utanmasam sofanın bır ba- masını makul göstere,,~k bir ma • arıyorum .. Dolaba gelmezsin .. O • dı. Ve içeriden sıkıca sürmeledi. geç biri umurumda de[:il ... Aı9! 
açmadı. Tıktıklara hiç ses verme· Ali Bekir tıktıkları, sonra yum· şından öbıır başına kadar şose si- zere\ icadına - vakit bulamadan danda yoksun .. Nerelere saklaru - Oğlanda artık tahammüle mecal kağıdım, param, cihazım her şe\'İfll 
d. Ka t ··zu"'ndc g·· t ki d h b gu·· eştli lindiri gibi yuvarlanacag"ım ... Sen a• ı. pıyı açıp a yu os e- ru arı, a a sonra u ser z kalktı. Birden bire d•rin bir uy • yorsun kuzum? Bugün bir parça kalınıyarak: var .. Aman istemem &rtık, bir 

ğ . d l k t tk luk d 1 il · d" lecl' d" ı d. H k"k mahcup ben mahcup, bö.vle hali - ...... rece 1 urgun u • u un ' a - sua erı ın L. ın e 1·· a 1 a- kudan uyandırılmış gibi bir ser bahçede göründün. Kucağına o a- - Ne yapıyorsun kalfa?.. yak evevl bu konaktaa kurtulalı•·-
l k k ık 'b" b. k · t d V B kal ınizi biribirimizc söylcıneden sev- 3 gın ı • şaş ın ı gı 1 ırço garıp e er i. ay .. vay .. vay... u - da sehidi olacağız. semlikle kapıyı aç .. tı. ... · .. şifte kızın k_edis.ini almış .seviyor_ - - Ne yapacağım .. Kapıyı sür • Yüzlerini şeytanlar gi\rsün ... N_ i~·1: hallerile ÜzE'rinc ardı gelmez su- fa hanımın sesiydi. Kadını böyle • K lf b d k d h Al b d k ı k? B bır Bu kalfaya ne olmu·• Kona · ın a a aşın a ortu"• ar asın a dun. Valla ı ı en o musibet sın meliyorum... hımız nere e ıyı aca ... ırı ..• 

aller celbetmedcnse hiç ses ver - selamlıklara uğramıya kadar cür • selamlıg-ında bulundug·~nu w1~ • yeldirmesi, buruşuk yiizünün geç- cabı yakalar, parça, parça ederim.. - Selamlıktan biri farkına va- mizi nerede alacağız? Biz onu dU 
mcmek evla idi. Nihayetünniha - etlendiren sebep neydi? Görünüşe 

tuyor ... Ağzından çıkanı kulakları kinliğine daha hüzün veren ser • Huyum kıskançtır. rırsa sonra bize ne derler?.. şünelim .. 
ye hasta idim yahut uyuyup kal- nazaran mesele mühim, müstacel. d • 

V
"' netı"ceten be'"lı gı"bı"vdı". Ali işitmiyor ... Ne sağını seçivor, ne zenişli mahmur gözlcrile içeri gir- Ali Bekir sevda cclhi için tılsım _ Ne derlerse des•nlcr ... Artık Kalfanın kuruntularını bu et 

mı ım gibı iki kısa söz ile bu is - , w , , e 
solunu, ne önünü, ne arkasını ... di. Halinde çocuğu hem okşıyacak :dan himmet istemişti ;,mma bu ka dünyayı gözüm görmüyor... receye vardırmış old~guna hayr tintak, isticvap işkencesini savuş· Bekir ne yapsın? Odadaki mevcu- ıcJr 

turmuş olurdu... diyetini bildirsin mi? Bildirmesin Bir işiden olursa... hem ısıracak, hem dii\'ecek
1 

hem dar ~iddetli değil. .. Pcrvinin ke - - Kalfa rica edkerimdk:pıyı aç .. ten ziyade hıddet eden Ali BtegöC 
Fakat kapının arkasından tık • mi? Oğlanın içeride olduğunu, yer- sevecek bir kuduz ka"ersız ığı var disi ve kendinin muhabbet posta· İkimizin buraya apaıı ıgını an • ayağa kalktı. Kollarını çapras • 

tıkları takip eden gümgümlerden Çocuk bu iki istifham arasında- !erde yuvarlanarak bir buhran ge dı Ona pek •usamış t•lduğu hara- cısı sincaba karşı gö,terilen bu !arlarsa sonra aleyhimizde pek fe- süne kavuşturarak gözlerile ka_şla 
sonra: ki kararını terazilemeğe uğraşır • çirdiğini görüyor, bunu bazı ma -1 retini saçan gözleri}(> Ali Bekire manasız husumet deFkanlının yü na şeyler söylerler... rile muhakkir, müstehzi, rnut~ 

_ İçeride değil misin? ken dışarıdan şu ses geldi: nilerden dolayı her lahza teskini - nöbet nöbet müsterh 1 ın ve tekdir, reğ •ne çivi gibi battı Acaba kalfa - Ne söyliyecekler' Kalfa A • hayyir tavurlar aldı .. Tuhaflığın 
Suali.. Tabii buna: <İçeride de- _ A a .. Anahtar deliğinden işte ne imkiın bulunaınıyan araların - iinıiz tavırlar ile bakt.. Baktı. Ni- madalyona name sıkıştırıldığını il Bekiri, Ali Bekir kalfayı sev.i - idd~Jyı izdivaca kad~r vardıra~ 

ğilim• cevabı verilemiyeceği için görüyorum. Mart kedileri gibi yer- daki sevdanın şiddetine hamledi -,hayet göğsünün halec•mlanrn elle da görmüş müydü? Bu d~ünce ile yor derler ... Kimseden korkum ihtiyar maşukasını teptden aşa~ 
oğlan yine sükut etti.. Fakat dışa- !erde yuvar yuvar yuvarlanıyor • yor. Ah ne felaket... rile bastıra bastıra· oğlanın kan başına sıçradı. Bu kal- yok .. Tiı Paşadan, Hanımefendiden ya bir süzdü.. (Arkaııı vat 
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• 
Hitler lngiltereye ağır 

bir cevap verdi 
diliyor. Faziletli milletlerin başlı- kunetle karşılıyacaktır. Kendimiz
ca mümessilleri onlarca İngilizler den eminiz. Eminiz çünkü kuv -
ile Fransızlardır. Faziletsiz millet- veUiyiz, çünkü birleşikiz ve mem 
ler de bilhassa Almanlar ve !tal - leketin imarına çalışmak istiyo -

Yanlardır. Bu gibi teITiklerde bu - ruz. 
lıınnıak bizce bir beş<>rin işi değil- SIUlhlarımızl ölçmeye 
dir. Böyle doğru bir farkı ancak hazırız 
'I'anrı yapmağa muktedirdir. Bir o derece eminiz ki dünyada hiç 
İngiliz devlet adamı gelip bana: bir kuvvet öyle cümfolerle elimiz 
•'l'anrı faziletli milletleri, kendile- den silahlarımızı bıraktırmağa mu 
rine dünyanın dörtte birini vere - vaffak olamaz. Ve eğer herhangi 
rek mükMatlandırmak ve diğer - bir millet si!Ahlarını bizim silah -
!erini de dünyanın her türlü nl - !arımızla hakikaten ölçmek isti -
".'•tlerinden mahrum etmek s~r.e- yorsa, bu savaşa her an hazırız. 
lıle hükmünü vermlşfü• ~vtebı.lır. lhver kudretini 
Ancak şunu söyllyevim kı, ngıl -
tere üç yüz sene mUddetle çok az ispat edecektir 
fa,:ıem bir millet olarak hareket Dostlarımız da aynen bizim gibi 
( •." tir Ancak bugündür ki ibti- azimkar bulunuyor. Ve bilhassa ~n 
Yar tn~Jtere birdenbire faziletle- sıkı dostluk bağlarile biribirimize 
rinl hatırlamal!a başl•mıştır. . bağ1ı buk.nduğumuz ve her .. h.~lde 

JHler vaktile tngilterenin lruv- ·ve her lstıkbalde beraber yu':'.ye-
11etJi oldu" i in her devletin işi- cek oldui!!umuz devlet de boyle 
ııe karıştı:u çsöyliyerek demiştir düşünüyor. Berlin 

1
- Roma mib~v1 ~-ki· ri dünyada mevcut arın en ta ısı-

" ·8 • d I llt I I • dir. Bu mihver adalete müstenit 
ız e ng eren n 5 ve ayni ideale hizmet eden bir si -

teklerine karısacuyız n ıyasi anlasmadır. Öyle zannedivo -
•- Fakat bir İngiliz devlet a ·) rum ki dünya pek yakında fa•ist 

da.mı her meselenin, hatta A_lman İtalya ile nasvonal sosyalist Al -
ınılletinin hayat sahas'.na d~1l bu- manya arasında mevcut fikir ve 
lunanın da, ancak İngıltere ile ~v - kanaat birliğinin demt.krat büyük 
Velden müzakere edilmek şartiy • Britanyavı Stalin'in Bolşevik Rus
le halledilmesini veya ortaya ko • yasına bağlıyan münasebetlerden 
nulmasını isterse, ayn! suretle ben daha derin olduğunu takdir ede
de İngilterenin kendi imparatorlu- cektir.> 

~ içinde her neyi olursa olsun ==========-

YUNANiSTAN 
Milli Bayramı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Yunan milli bayramı mes
ut vesilesile Majestelerine en 
hareketli tebrıkierimi ve 
şahst saadetlerile dost ve 
müttefik asil "iuııan milleti
nın refahı hususundaki sami
mi temennilerimi meserretle 
arzederim. 

İSMET İNÖNO' 
Ekselans Reilicümhur 

Ankara 
Ekselanslarının güzel te -

mennilerinden ziyadesile mü
tehassis olarak kendilerine 
samimiyetle teşekkür eder ve 
bilmukabele şahsi saadetleri
le dost ve müttefik asil Türk 
milletinin refahın, dilerim. 

İKİNCİ JORJ 

Sshrimizin elektrik 
kudreti artırılıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 
tinkaya temele ilk taşı elile koy
muştur. 

Bundan sonra davetliler hazır -
lanan büfede izaz edilmişlerdir. 

Yeni inşaat hakkında şu izahat ve
rilmiştir: 

•- Mefsuh Elektrik Şirketi 

1938 Temmuzunda sa tınalındığı 

IKDAH 

iŞARETLER 

Telkinin kuvveti 
Telkinin nelere muktedir ol -

duğnnu biz de pek iyi biliriz. Bir 
zamanlar üfürükçüler, büyücüler, 
erenler, dedeler, şeyhler memle -
kette az mı iş görüyorlardı? Bun
ların asırlar süren hüküm ve nü· 
hızu telkine istinat etmlıtı. Cahil 
halk, onlara inanını§, bu kör iti -
katla ve kendi kendine telkin ile, 
başına celenleri müracaat ettiği 
bu düzenbazların tesirine atfet -

İNŞA ve İMAR 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) bu memleketi yirmi sene evvel 

gelebildiler. Bu suretledir ki bu - gördükten sonra gilmi§ ve bugün 
gün [Cobanyeli - Nuseybin) hattı gelmiş bir adamı şaşırlıcı eserler
müstesna olmak üzere Devlet De- dir. 
miryollarının işlet_ınekte olduğu • • • 
hatların uzunluğu 6700 kilometre- Demek istiyoruz ki, herhangi 

SADA 1 

!ürkiye 
lngiltere 

(Ba§ tarafı 1 inci aayfada) 

halarından birisini Buyük Britan
yaya tahsis etmek karaı mı bil -
tün kalbimle selamlanır.. Bu mem-

yi geçmiştir. Şimdi ise, bir taraf· sahada olursa olsun, mü ,bet ça • 
tan Diyarbakırdan Irak ve İran hu lışılırsa, hüsnüniyet olursa, ba••

.- leket, Türkiyenin milletler arası 
duduna, diğer taraftan Erzincan - rılacak işin sahası ve cinsi ne de- ken _ 

!11eseleler!ndeki görü~ünün 
dan Erzurum istikametine doğru rtte güç olursa olsun, ınnvaffak ol-

di görüşlerine çok yakın ve ben -
yeni demir yollar inşaatına devam ınamak kabil dej!ildir. lllisaJ: Na-
edı.1,.yor'. fı b" d dah b 1 ·er bu'unduğunu ve iki memle -

miştir. a, ız. e, a on eı sene evvc , .• 
Avnıpada, o uyanık fen ve ilim Parti proıı:ranıına göre başarı - hikmeti vücudü olmayan bir mü- keti blribirlne bağlıv:ı;ı hakıkı 

muhitinde büyilcil ve falcı eksik lacak nafıa i§lerinin baflllda bulu- essese idi. BiJmıeti vücudü yoktu, ~ostluk bağlarının mevcut oldu -

değildir. İnanarak bunlara müra- nan kara, deniz, hava nakliyeciliği- çünkü yurdu imar mefhumu yok-jgunu esaslı surette bilir. bu··tu··n 
caat edenlerin mnradlarına erme· nin düzelmesine ve cenişlemesine t1L Cümhuriyet naiıası ise, inkı - Yalnız bugünün dt-ğil, 

1 ılm k d d tık b .. · k zamanların en büyük sim•ların -si fennin inkar ettiği bir hakikat ça ış ası ay ' a, ar uyu Uibın ehemmiyet verdiği ba§hca 
değildir. Daha birkaç gün evvel mikyasta tahakkuk ettirilmiş bir . mües>ese halinde, on be§ seneden- dan birisi ve modern Türkiyrn n 

' k yf" tt" B gü Tü" k d · 1 1 kurucusu ve babası olan rahmPtli sahte bir Fransız doktoru tevkif e ıye ır. u n r eınıryo • ı beri, hatta denebilir ki başarıla . 
edildi. Bu on dokuz yaşında güzel ı)~n boyundaki. büyilk merk~zlere, 1 cak işe nazaran hiç te geniş olma· sevgili Şefiniz Atatilrk'<in ölümü 
bir kızdır. Kendisine müracaat e- lımanlara, şehırlere trenlerın va- yan maddi vaz.yetinin darlığına karşısında Büyük Er.tenya, Türk 
den hastabnn ha,talığı nerede ise rışı, kalkışı saatlerinin o merkez rağmen, büyük neticeler istihsal milleti ile birlikte elem ve matem 
elini oraya sürüyor ve ha.talık iyi ve limanların ticari, sınai f~aliyet etti. duvmuştur. 
oluyor. Hrstalığı kendi kendine ve inkişaflarına uygun olarak tes· Nafıa işlerinin iyi tatbikatile Yeni Cümhurreisin'z C:rP rnl 
bile geçecek olanlardan, yahut ev- biti artık emri vakidir. Yalnız ta- bu güzel neticelerin alınmasında İsmet İnönü'nün Majeste K•a' A'
velcc başka tedbirlere baş vurmuş rifelerin ihtiyaca uygun şekillerde ise, Sayın Ali Çetinkayanın idea- tıncı Jorj'un tac givm~ törenınde 
olanlardan bı kıza mürocaat ettik- tesbiti ole de kalınmamı~. kara, Jizm ile dolu, fikri takip ile rnüte- Türkivenin mümessili sıfatilo v l· 
ten sorra iyi olan birkaç zavallı demir, deniz ve ha\'a nakliyat ta- rnayiz ve mutlaka memleket ve' ki olan zivaretini ve liJ<•Pliinsbrı
parlak bir prop,ganda yapmış \'e ı rifeleri arasında rekabet yerine bir millet hızından mülhem başarıcı /nın burada gördüi'(ü itibarı hatı<'a
bu genç kız büyük bir muhitte nevi ahenk tesis edilmiştir. Yolcu· ~alışmalarının, hele başlanmış iş-' makla bahti~•arız. 
şöhret kazanmaya başlamış. Bun - tarifelerinde ucuzlukların ve ko - !ere hız verme ve haşladığını ça- Her iki ıremlı>kr!;n :l''"'fuotlı> -
dan sonra holdkaten onun nıüda· l )aylıkların halkı nasıl harekete buk tahakkuk ettirme evs•fının rinin de hirbi• ve•ıle h'r;h;r;rıo e
halesile iyi olanların bulunması getirildiği ise, herkesin faydalarını tesiri büylik olmuştur. Mernleke- .,0üm etmemo 0 i mo<'nt hir r \ -
şaşılacak tir hadbe olııııyacaktı. kendi şahıslarında tecrübe ettik • tin bu faaliyette memnuniyetle (J -rdir. y, !' Tür'< yerin hugü., -
Fakat etrafbf,j doktorların mü . leri bir hakikattir. takip ettiği, bilhassa miisbet ça - kil hükiım•l torofınıl •' tr<hit r • 

acaati kızı polise ve mahkemeye J Nafia demek, yol demektir. lışma. eser yaratma noktasıdır. 1 d imiş olan e< •l r d· h'l;nde in -
düşür~üşlür. J Ciim~uriyet id~re~i, ımparatorluk l\lilli bir inşa ve imar davasını al· k afı, bu inl( f1 elird•n ı;•l 1 

Teikınle tedavinin yeni tıpta devrınden 18335 kılometre yola te- ınok, Lütün genç enerjileri o dava . yardı•ı yanMa~a h zır bulur an 
da büyük bir yeri vardır. l\likrop varüs etmişti. Bunların 4450 kilo- emrinde sef rber kılmak, ve bü· Biivük Br •-n•·o •3 anc•k c·· u 

ord~ları ~endi~e .. g~venen a~~ının me~resi toprak yol, 13885 kilomet·ıtün o mekanizmaya ~endi '.".'illilsuretle kar< 12n iJ'r E·a,en. '!la· 
azını ve ıradesı onunde ycnılıyor; ~c~ı kırma taşta.n yapılmış şose ruh ve maksadını, kendı encrJı ve !Umunuz olduru vcçhık malı v r-
onun kuvveti bu orduların kuv ıdı. Bunlar kendi zaıııanlarıııın ara hüsnüni»etini kuvvei muharrike b 1 J • b""yu'"k !ı - . · ' dımda u unu mus v~ u. -

zaman silihtarağa fabrikasının vetind~n. zaY_ıf bulunsa bile... b~lan.na ve ~ok. mahdut tr:'.f,gıne yapmak... İşte Ali Çetin~ayanın giliz firmaları tecr.übe ve bilr, Je-
takati türbin bakımırdan tak - Teikının sıyasette de ne büyük gorc ın~a edilıııış, yol dcgıl, yol nafıa i<lerindeki muvaffakıyet sır- .. T .. k" •e ·n hizmetine tahsis 

.. dd 1 . "d" s· . t· "k ' rını u• " nı riben 70.000 kilovat olmasına mu - bir kuvvet olduğuna son günlerde musve e crı ı ı. ır ısta ıstı , rı buradadır. etmislPTdir: 
kabil mevcut kazan takati ancak şahit olduk: Dünyaya karsı dura- bana, bütün o yolların yeniden de- b" . h. 

· A N KAR C N Yüre1<ten gelen bövle ır ı< •r -

halletmeden evvel Almanyaya mü 
racaat etmesini talep edebilirim. 

40 b in kilovat idi. Bu mikdJrın yal bileceği kanaati telkin edilen bir necck şekilde inşa edildiklerini • • 'dd. t 
Jill-inin de'''"' edrcP~;ne r.ı l\'e -

1 V k 1 t• b' nız 25.000 kilovatlık kısmı modern millet hakikatte kendisinden kat hatırlatırken, ıniktarlarınıu da kırk 1 . ktlsat e aA e 1 1 r l 1 le güvenmekte Ve emniVM C ın•n• 
tesisat olup mütebaki kısmı te,kil kat kuvvetli olan milletlere kafa bin kilometreye vardığını söy ii - ' T" k • A • k 

tutabiliyor. yor! Bunlardan başka, devletçe Lir ur 1 m e rı a maktavıın. Peyk devletler dikkat 
elslnler 

Bugünkü Alman milleti, bugün
kü Almanya artık hayati menfa -
ltlerini terketmek fikrinde değil -
!erdir. Onlar ufukta beliren tehli
ke karşısında atıl kıı.lmak istemi -
Yarlar. Eğer müttefikler Avrupa -
l'lın haritasını, hakkı, tarihi şart -
ları, mantıki ve coğrafi zaruretleri 

gözetmeksizin değiştirebildiyse -
ler, biz Almanlar o za'Tlanlar buna 
ırıAni olmak imUnını bulamadığı
llıtıdandı. Eğer bugünkü Almanya 
dan, bazı peyk devletlorin Alinan
Yaya taarruz edecek derecede lruv 
\>etıenmeslne müsaadekArlık bekli-

tam 'ım neşrettı' eden 1913 senesinden kalma eski - Tü"rkiyev_ e ,urekli bir refah te-
l nn evvel ikmali lüzumlu görülen 

tipte alçak tazv. ikli 8 küçük ka - K DA M C 1 f' f 'f' I "'f · d · " ve vilayet bütçelerile bıışlıyanıı - .care 1 1 a 1 mennı e erım.u 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) zandan müteşekkildi. yan ana yollar vnr ki, onlar da bir Ş. Sarac ~,unun 

İstanbul sehrinin elektrik ihti - ç b } ' d' I d 1 'f tadil veya tel:,dil uretile gideril - em e·· ayn tar•ftan yaptırılıyor. [Trabzon - ımza e 1 1 me<; jı 
mesi mümkün olan maddi eksik - yacı her gün artmakb olup 1938 Erzurum - iran hududu J, [Siliv -

likıerden ı·barat olup mukavele senes'nde azami takat 33.600 kilo- (Ba.• tarafı ı inci sayfada) . B ] ll\t ti B .. "kk Hariciye Vekil'miz Şül<rü Sa -
~ • rı - urgaz , ura ı - uyu a • (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mucı.bı"nce yerı'ne getirilmesi mü- vatı bulmuş ve önümii7deki sene- nin Polonyaya vardımda buluna· t 1 ll "b"' B d racoğlu da şu cevabı •ıerml•fr~ , rış ıran yo nı gı ı. u ara a 1 k t .. t.. h 1 kT ala t T'" 
teahhı·ı tarafından kabul edilmiş • lerde sü,atle artaca.l!J tahmin edil- cağına dair Çemberlayn'in dür. 1 • ih 1 ı unaca u un, a ı ve 1 ım, P - •- Ulus'un. ngiltereye ve ur 

imparator ugun tamamen ma mut ve meyankökü hulasaları, ta-
tir. di~inden mevrut kazan tesisatının verdiği .teminat Nevyork boısa _ iğ" b" 1 • kiycnin İngiltere ile münasehatı -

ett ı ve ır zamnn ar ısyan yuva- ze ve kuru incir, tazesi çekirdek-
2 _Bu gemiye konulmuş ola.n kafi pelmedij!i pöriiJn,üş ve arta- smda panik tevlit etmiştir. Sigor- Jarile dolu olan Tuncclindeki bu- na dair, ıı:eçen sene cTimes> in çı-

kazanlar kullanış, bakım ve k:fa- cak ihtiyacı kar•ılamık için 25000 ta şirketleri harp tchlit:esine karşı günkü sükunet tc, kaydetmeli ki, siz olan kuru üzüm, kabuksuz tın- kardıih Türkive nüshAsına kar<ı -
yet noktalarından işimize elveriş- kilovat kun"'' 'nrle ven· ka70n da- sigorta primlerinin artırılacağını devletin kuvveti ile beraber yol dık, kabuklu ve kabuksuz fıstık, !ık olarak ve. bunu tamamlıyarnk 
Ji görülmediği ve kifayetsizlik se- iresinin ar , 'Misi kararlaşmış- ilan etmişlerdir halinde tezahür eden inşa hlm • haşhaş tohumu, lüle taşı ve kuş surette bir hususi nüsha çıkarnı'..k 
bebile sürat ve azami kömür sarfi- tır. Yeni k. ·ak kazan daire - Alman gazetelerinin metlerinin de bir neticesidir. y.emi gibih m

1
e.mleketAimiz .mk admut; kararını büyük bir alakl ve takdir 

ı .. t ve ma su atının merı a a .,. yatı hulasalarında teahhüt edilen sine en modern tesisatla müceh - ne .. riyatı Demir yolu ve kara yolundan ile karşılıyorum. 
d ğ 1 1 h h b · tt 6' t ··k k '°' bi oldukları gümrük resimlCTi Bu tu"rlu·· te~ebbu'"sler ı''"ı· memle· hadler temin olunma ı ı an aşı - er ve a erı saa e <. on yu se B sonra, memlekette su meselesi ele ' " 

. . . . .. . ugünkü Alman gazeteler; Çem muhtelif nisbetlerde tenzil olun-
mıştır. Bundan sonra sıparış edile- tazyık ve yuksek hararetlı buhar b la . r· n1 b' .. . alınmış ve şimdiye kadar yurdun ket arasında pek me~~ıı;. olaral< 

k · ··k ·ı · · d b şe . 'k" k k 1 t · er ynın •uzu suz ır nuır.avış> ı d muştur. mevcut bulunan ve v. ük~rk mrna!i 
Yorlarsa, müttefik devlet adamla- ce bıiyu gemı erımız e u - veren. ı. ı azan uru mas'. ensıp berlaynin beyanatında clüzumsuz ' suyun ya azığın an, ya çokluğun- Diğer taraftan meyankökü, pa· 
rı aldanıyorlar. Bugı."'n"ı<u·· Alman- kilde kazan kullarulmaması kara- edılmıştır. b" .. . 1 k .. te . 1 dan gördüğü zararlara karşı ted- 1 kr h . b k .b. ve meslek beraberliğinden ileri 

. . . • ır numayış• o ara gos rıyor ar. amut, om cev erı, arsa gı ı k . ~ k 
Ya harpten evvelki Aimanya de _ ra alındığı gibi görülen kifayet - Sılihtar fabrıkasının bulundugu Londra mU k 

1 
birlere başlanmıştır. filhal esasen gümrük resminden gelen dostluğu ta vıye e ~ ma 

~· sizliği bertaraf etmek için gerek arazi killi çamurdan mütesekkil ol , za ere e• Bizde su derdi, bol sn veya az hiyettedir. 
tlldir. Eğer bir devlet, büyük dev- • muaf olarak Amerikaya ithal olu-
letıerin hesabına ate<ten kestane- Etrüsk ve gerek eşlerine üçüncü doğundan üzerine ku•ulacak bina rınde görUşlilecek su şeklinde iki Uet halinde idi. Her nan bazı maddelerimizin 1:,u mua- Her birisi Avrupanın llir ucunda 

1 k bir kazan ilavesi temin olunmuş- !arın çökmemeleri içın ancak san- meseleler ikisinin zararları, zirai ve iktısadl vücut bulan bu iki sul'ıc-1 devlrtin Y çıkarmak için maşalık yapma fiyet vaziyetı konsolide edilmiş -
hevesine düserse, çok dikkat et _ tur. tim~tre murabbaına 11.600 kilo - Bek'in Londrada yapacağı gö - bakımdan, nihayetsizdi. Bol su, tir. Ayni zamanda Amerika hü _ diinvadaki vazifeleri dlı"P• hir noi<-
. 3 - Müvazene ve istiap kudreti gram tahmil etmek caizdir, bu se- rüşmelerde emniyet meselesin • akar suların zaman zaman yap - kum" etı' gerek so'·zu·· edı"Jen ru··su _ tainazardan da miiten9?.1Pdlr. Slllh tın, parmaklarını yakmasın. 

gibi geminin asli evsafında mu - hepten ima edilecek kazan daire- den başka diğer birçok meseleler tıkları taşkınlıklardı ki, mahmlle- mun ve gerek mevzuu bahis mad- perver İngiltere nU'ıl ki deni1a'1rt 
Ç9" ml'le1i nıçırı kavele ve şartnameye aykırılık ve si idn 1000 metre murabbaı sat- ve bu meyanda müstemleke, ya- ri mahiv ve köylünün emeklerini delerin ithalile alakadar olarak ülkelerle kıt'amız ara•ında bir ra-
ortad"'n kaldırıldı sureti umumiyede tekne, kazan, hınd~ ve 4 metre ·ir1if< ında beton- hudi meselesinde mevzuu bahso- senelerce heder etmiştir. Verimi halen verilmekte olan diğer her bıta vazifesini görmekte Jse, 'T'ilr-

.Bizim Çek devletine cidden ki· , makine yapı ve kullanış bakımla- arme bir temel yaprnr-k mecburi - lacaktır. çok olan nice arazi bu yüzden ha- türlü vergi ve mükellefiyetlerin kive de Avrupa ile a-;va arasın.rt~ 
llımiz yoktur. Asırlarca beraber 1 rından da can ve malları tehdıt e- 'veti hasıl olmuştur. İsin miistace- taklık hale gelmiştir. Diğer taraf- anlaşmanın mer'iyeli müddetince bir bağ te kil etmektedir. ~u ı~ı 
110sadık. Ei'(er Çek d[vJet. Alınan di·ci·· mahi~~tte ayıp ve kusurlar liyeti ve temel sildetinin asgari ANKARA DA tan en mümbit topraklar kurak tezyit olunmıyacağını taahhüt et • J rolün tenazurunda dı J"es ııt bır 
lar zülm etmemiş ve sanıven Al- ı gorulmedığı anlaşılmıştır. hadde indirilmesi gözönünde tu _ G J lık içinde çölden farksız kalmış miştir. müşabehet aramak hatalı olmıya-
lttanvaya karşı müntakbel bir ta - 4 - Gerek işçil .. iğin umu.miyetle tul arak \Amel botonnnda Siman a ata sar ay J !ardır. Su ihtiyacını iktisadi ihti 

1 k 1 d • c ı .. · Amerika Birleşik devletleri men caktır. &rruza alet olmamış olsavd1, müs- ı arzu _o unacak mu emme ıyet e- yaç ara gore tanzim etmek, parti ö d . . ' r· !' de 
fondü kullanılor;aktır. şeli malumata gelince: Ebedi n erımız•n u ıı ı·-

taki) bir Çek devletin" hicbir iti - . recesınde olmaması ve gerek ge- 60 4-1 yenı"Jdı" programının esaslı bir maddesini • .1 Bu temelin Tnaliveti takriben kil d" Anlaşma ile binek otomobilleri, dost İngiltere hükumet ve mı -
ra>lmız olmazdı. Binaenaleyh böv. minin noksan ve ayıpları bulun • teş e ınce, Nafıa bu işi de kö- l"k 

bin liradır. :::>'Jrr firmasına ihalesi ed şasiler ve karoserileri, binek oto • Jetinin göstermiş olduku .a a ·a ve 
le hareket etmekle bu devlet yasa duğu halde t~sellüm edilmiş bu - vanılan ı"kı· k•zan,.n d• bet"n mas - Ankara, 1 (A.A.) - Milli kiline te·ş· kil ince, Nafaı bu işi de kö - lb d k 

b k 1 'k li ~ • ,. k d h ıı ı k k ı mobillerinin aksamı radyo ahize muhabbet Türklerin ka ın e uv ITI•k hakkını ka)•betmi• .. tir. Ben de, lunması ve u no san arın ı ma 1 k . . un en a e me arari e ele ge- , 1 M . t 
" 1 rafları ile b<·raber fiati 600 bin li- maç arını oynama uzere şehrı - ı . • • cihazları ve bunların müteferrik vetli bir iz l\rakmıştır aırs e ta "h· ğr ,. ·. tin tek için zamanında tedbir alınmamış ko-·· . 

1 
İ ta b 

1 
G 

1 
çırdı. Bu arada, bol ve az su iifet- . 

rı ın ve co 111 vazıye • ı b k 1 d . d 1 ra tutmaktndır. Tuluwbalar, mıze ge en s n u a atasaray . .. 1 d aksamı, yazı ve hesap makineleri, Altıncı Jorj'un taç giyme merası -
y, b" 1 . • . • kul olmaı;ı a ım arın an ıcap e en er tak b .. 

19 
M Jerıle mucade e e erken yurdun 

· r •r e~tıreccNı seyı en ma mür nakil tesisatı. elek?rik techi - ımı ugun ay ıs stadya - . .. . her nevi elektrikli tebrit makine mine tarafımızdan iştirak etmiş 
l°'ronsipler dahilind~ birleştirdim. hakkında tahkikata g:rişilmiş ve zatı, kontrol ve ölrü aletleri için munda binlerce seyirci önünde yap bıklrçokkl bolgkelerındle me~chutnlha • d olan Mı'lll Şefimiz hmet İrıcinü 
" d' ft t il" ed' • . ta ı arın unıtu ması 1 ın e _ ve cihazları, demir en dosya do -
'-ek milleti, faziletli milletlerin ez· ığer tara an sonra ese um ı- de 440 bin Jir~ sarfedileceMir. Bil- tıgı ılk karşılaşmasını 4 - 1 kaybet J dil d" B b t ki ki 

1 
b b ı· ·· ı b dahi 0 zaman İngiltere ve İnN;ıiz-a· ~ . d" ti me ı. 0 a a 1 ar a era er lap ve k asor eri gi i bazı Ameri-

ı i milletlerden daha geniş bır lecek gemilerde ayni vaziyete u- tün yektın 1 milyon 100 bin lira - kan ispesiyalitelerine muhtelif Jere kar<• büyük bir hissi takdir 
h · . . . ) Anadolu köylüsünü asırlardır kı-

iirriyetten müstefit olacaktır. şülmemesi için de tedbir alınmış- d1'. Oyunu? '.lk devresı Ah Rıza •

1 

ran hastalıklar da kınlıyor de _ nisbetlerde gümrük resmi tenzi • ve muhabbetle dönmÜ•tür. 
Almanya di{:er devletlere taar - tır. Şimdi kendimizin malı olan bu ıı~n şahsı hır_ gayretıle 18 ınci da- mekti. !atı bahşolunmuştur. fktısadl sahada da son senelerde 

ruz etmek fikrinde dPğildir. Bizim il - Marmara tipi •Trak, Sus, tesisatı onlardan daha mükemmel kikada yaptıgı tek golle 1 - O An- Şehirlerin imar pllinları, Nafıa- Tediye bakımından anlaşma ti- iki memleket arasınd~ tahaddüs 
istediftimiz. ekonomik münas"bet- l\larakaz. gemileri: olarak ve daha külfet~izce yar;nış kara Sarı - Laciverdi lehine bit _ nın başaracağı işlerin ön safında cari eşya bedellerinin mütekabilen etmiş olan mes'ut işbirliğinin ö -
~ri_ inki.~•f ettirmekdtir Bubnu hy:p~) Bu gemilerin mukavele ve şart- olacağız.. mi~ti. gelir ve bu vadide alınan netice· serbest dövizle ödenmesi esasına nümüzdeki senelerde inkişafına ve 

aıra hakkımız var ı• ve u I y •• b' slar 1 d h kik t il • d kt d her iki taraf için haytTlı neticeler ll'•st.a ne Avrun• ne d• Avrupa ha- name hükümlerine mutatakali Vaki ler 8
1 

n:8 U İkinci devre başlad,":. vakit, dil er e a a en Y :t agartıcı ve ayanma a ır. 
' 1 s· vermesine emniyetle intizar eder, 

t'ci devlet adamlarından decs al - ile hakl.arında ileri sürülen itiraz 1 pltt er dükle birlikte hareket~ geçen Güe ' , ·· "11 
1 • Büyük Britanya_ya sure"' saa -

"'al!ı kabul edemem. Almanya ~ir ve tenkıtlerin c'."111esi tetkık .edi. - Şehriml~de buhm.m~kta . o~ muhacimleri da.h~. ilk da~ik~d~ Va y ı N n d detler dilerim. 
toı,dit veva ihata siyasetine mu - len. ve. netıcede gemılerın Nafıa Vekılı Alı Çetınka~a ıle Ma. habın sıkı hır şutu ıle ıkıncı bır sa arınkı ushamız a ===:ııııııı. =~======::::;;::::::==-===-
~aade etmiyecektir. vazıyetlerınde tekner, makıne, !ıye V. Fuat Ağralı" eskı ve yem yı daha kaydettiler. Başvekil hava 

1 . ~ . • kazan yapı ve kullanış bakımların- bütün meb'uslar yarın açılacak o- . . . 
ngıl ,e.,.e ıle denız dan can ve malları tehdit edici as- lan Büyük Millet Mecl•sinde hazır Otuz ve 38 ıncı dakıkalarda Flk- B o d kurumunu gezdi 
p'lll(tı k 'k'111Stır 1i veya bunun haricinde mukave- bulunmak üzere dün akşam eks. ret ve Fahri vasıtasile iki sayı da- iritanya r usu Ankara, 1 (A. A.) - Başvekil 

lungiltere ile günün birinde bir ley<! aykırı fer'i mahiyette bir presle Ankaraya gitmişlerdir. ha kaydeden Ankaragiicü gol ade- Refik Saydam, bugün saat on beş 
a:-ııaşma yapmıştım: Deniz anlaş- kusur veya noksan tespit ediline - dini dörde iblag" etm:ş bulunuyor- f 1 H · • N M buçukta Türk hava kurumuna gi-
ın ik. t r b. Yazan .· ngi iz arıcıya azırı ı·sıer Lesıı·e Hore 'bnsı. Bu anlaşma. ' ara ın ı - miştir. Vaydn1an idama du. derek Türkkuşu öğretm1!n okulu 
rı :rine !<arşı asla harp etmemesi ili - Aka' tipi •Suvat ve tllev• ile tesisat ve Jaboratuarlannı, Eti-, mahkum oldu Galatasaraylılar 42 inci dakika-
g'bı beslediğim şidd~fli bir arzuya gemileri: AA ) Al . da lehlerine verilen bir penaltıdan • mes'ut tayyare meydanını, Akköp-
dayanıyordu. Fakat bu arzu kar - Bu gemiler hakkında ileri sil _ Versailles. 1 ( . . - tı cına- 1 •ı• B h • • rüdeki tayyarti ft planör atölye -

lı · f ·ı· ı Alin E w istifade ederek Necdetin ayağiyle şı klı olmak gerektir. !lfadcmki bu rülen itiraz ve tenkitler tetkik e - yetın aı ı o an an ugene e- ngı iZ a rıyesı sini tetkik etmiş ve Türk Havı. 
~- zu İngiltercde bugün mevcut de- dilmiş ve neticede süratlerinin idmann ile cürüm ortağı Roger şeref sayılarını yapmaya muvaffak Kurumunun müstakbel mesa~l 
€ildir. mezkur anhşrr.anın şartla - düşmediği, kömür sarfiyatlarının Million, cinayet mahkemesinin son oldular. Ve maç ta bu suretle 4 - 1 b R' h hakkında başkan Erzurum mebu-
r Yazan Amiral Sir Her ert ıc mont K ak' dırek if . ı da ortadan kalkmış demektir. mukavele ve şartname hükümleri- celsesinde idama mahkum edil - Ankaragücünün galibi,yetile sona su Şükrü oe a t verrnış-
J\lınanya böyle bir cereyanı sü - ne uygun bulunduğu görülmüşt~r. mişlerdir. erdi. tir. 
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™ ~Nlt.M".AJ 
Mavi sakalın yedi karısı 

Yazan: Anatole France Tercüme eden: M. R. Ozgen 
5-

Çok hissi ve beşeri 
bir film : Kaçak ... 

Möı;yö dö Montragu, bir ay, dün- kalı, nasıl öldüreceklerini konuşur
yanın en bahtiyar adaıru oldu. Ka- lardL 
rIJına, bir melek safiyeti içinde Mösyö dö Montragu, mıras ~eya
gördüğü sevg.lisine taparcasına halinde gezerken, evinde, aleyhin-
muhabbet gösterdL de tertibat alınıyordu. 
Şatonun içi de şenlenmişti: Kay- Madam :Sidoni bir taraftan .. Bü-

nana.>ı !adam S;doni, kızı An ve yük kızı An diğer taraftan .. Janlaı 
oğulları Piyer ile Kozum, hatta şö- şövalye dö Merlüsün hazırladıkları 
va.ye dö Mcrlüs, hep köşkte yerleş- esere gayretlerini ilave ediyorlar
mişlerdi. Bahtıyar kocayı. biraz dı. İçlerinde, en kana susaıruş An 
sinirlendiren birşey varsa, o da, idi. Bu güzel kız .. Elınden gdaiğı 
şövalyeyi, genç karısının gölgesi kadar gönlünü eğlendiriyordu; fa
halinde görmesi idi. kat içinde başka bir ihtiyaç_ Gö-

;\favi Sakal, bu saadet devrinin nü! hislerinin üstünde yaşıyan bir
nıhayetinde, bir müddet şatodan şey .. C.nayet.. Kan duygusu başı
ayrılmak mecbur:yctinde kaldı. nı döndürüyordu. Kardeşlerini de 
Bazı kimseler, bu ayrılısı, bir kıs- bu cinayete, o teşvik etti. 
kanç koca tiı.biyesi addettiler ve Bütün aile servet noktasında 
karısına baskın vermek için, Ber-, birlesmişti. Mavi Sakal ölünce bü
narın köşkten ayrıldığına hamletti- tün ~a,l mülk Jana kalacaktı ve 
!er. Hiç de öyle değildi. Mösyö dö şövalye dö Merlüsle evlenecekti. 
Montragu, Dün harbinde, siper bir Anası, satılığa çıkan Mot _ Jiror 
yerde arkadaşları ıle zar atarken köşkü ile etraf arazisini satın ala
bir to~. mermisi ile (şanlı bir su- cak, zabit k"rdeşler de, para kuv
rctte) olen an:ı~azadesınde.n ka!an veti ile, kral sarayının muhafı: 
mırası almak 11;ın Parıse gıtmıştL kuvvetine sokulacaklardı. 

~favi Sakal. giderken şatonun A · ı· . 1 ind b .. .. n, cınaye ın ış enmes en aş 
bulun anahtarlarını karısına tes- ka b" d'· .. .. d . . . . . .. ırşey uşunmuyor u. 
tm etmek gıbı bır ccmıyle goster-

- di. Ve: Cinayeti, Mavi Sakalın fena şöh 
- Sevgilim! Bütün malım mü!- retine yükletmek kolaydı. Öyle yr 

küm senin.. Arkada~larını davet Derebeylnln Mavi Sakalı, korkunc 
et! Eğlenceler tertip et. Keyfine bakışlı gözlerL. Sonra köşkün. bJ 
bak! İşle iki dolabın anahtarları.. hassa •Talihsiz Prensesler odası• 
Bunlarda en kıymeti! ~yalarımız nın şeameti .. Altı kadının meçhu 
var. Bu anahtar da altın ve gümüş akıbetleri, herkesin ağzında geze: 

Asfalt yolda kolkola giren 
sevgili er dolaşıyorlar 

ye.,,ek takımlarımızın durduğ'u şeylerdi. 
dolabın ... Bu anahtar da altın ve Jan, Mavi Sakal ôldürüldükter 
gümüş paralarımı sakladığım kasa- sonra, bütün mes'uliyet! üzerine a 
nııı .. Bunlar, mücevherat kutula- lacak ve kendini şöylece müdafa 
rının ... Bu küçük anahtar da niha- edecekti: •Mösyö dö Montragu il 
yc•tekl küçük odanın... evleninciye kadar mazisinden bir 

Kışın, gözü yaşlı, yaslı günlerini,, 
Beyoğlunun gecesi gündüzü beUi 
lmıyan kuanlık, kapanık apartı

nanlarında yaşamış! Arkadaşım, 

lurduğu sandalyeyi çekerek yak
aştı, eğildi, bir sır gibi fısıldadı: 

- Dun, Kocamustapaşaya, eve 
•ittim. Mahmud, inanır mısın, ba
ar gelmiş! 

<<Uslan ey dil, uslan art ık ihtiyar 
olmaktasın!>> Nerde o gün! 

Y, z Jn : MAHMUT YESARİ 
Dedi ve karısına bütün iytİmadı- ıey bilmiyordum. Evlendikten son Kırk beş yılın zcvku sa fası ka - - - -- ---- -

nı ··sterdi. ra, herkesten, onun hakkında, öyl !ar cevrü cefasını da çekrni~, hiı.li'ı Elimdeki takvim, bana, günleri, ı Gün kararırken, sırtımda bir ür 
Bazıları Mavi Sakalın •Küçül ;eyler işitmeğe başladım, ki he: ·aşamış olmaktan mes'ul olmıyan 1 mevsimleri hatırlatmıyor. . perti duydum. Akşam serinl.ği ba~ 

oc ll1• ınahtarını verirken, karı- 1ün bir par~a çıldırıyordum. Hele J'.r adamım. Arkada~ım: * lamış. Fransız şairi •Jan Rişpen•iı 
sını oraya girmekten men etu~in <apalı duran •Talihsiz Prensesle: - inanır mısın, bahar gclmcş! Topkapı tramvayına bindim. gençliğimde okurluğum bir şiirin 
'' edi· orlar. Havır.. Mösyt >dası• ndan çok ürkü.vorduın. Mo··s D d... ı hatırladım· c ıgı zaman, yep~·eni ve na- Yollarda, güııc~m bayramı var. La- · 
Montragu, karısını •Talihsiz prcn- ıö dö Mon•.ragu, seyahatten avdc ·nlmaz bır•ey işitiyorınuşum g'bi leEyi geçtikten sonra. hava dağiş-ı ihtiyar karı koca, bir sonbaha . 
.i:C r odası• na girmekten menet· tinde, bu esrarengiı: odaya kapan· ıayret ve heyecanla doğruldum: ti. Paslı teneke ık.aplama duvarlı' akşam1, evlerin:n kapısı önünde o 
mec!i; yalnız, bu odanın izdivac ha- dı; orada saatlerce kaldı. Odanı t ı y Jd ı 

- Bahar, geldi, değıl mi? bahçelerde, t·rik ağaçları birer ge- uruyor ar. o an, genç er, sev 
yatı üzerinde, dalma uğursuz b r meş'um cazibesi, Mavi Sakalın k2 ·ıu · ı K ı k 

Arkadaşım artist Mehmed İbra-· !in gibi kırıtıyorlar... g.ı .er gcçıyor ar aran ı ve se tesirini gördüğünü anlattı ve oraya ranlık hayatı beni çekti; odaya kr ı k b t K k 
im, taze b:r ç çek koklar gibı göz- Kahveler, bütün kış, sigara, nar- rın ı - as ırıyor. arı oca, gözle· g'rmczse, kendisini çok memnun dar sürükledi. Orada, saçlarında · ı ı d ı k 1 
'rini yarı kapayarak havayı kok- gile dumanlarile solmuş saksı çi· r yo a a mış, · onuşmuyor ar. 

edeceğini ıöyledi. ıluvarlara asılmış, enselerinden a· ıdı: çeklerini güneşlendiriyorlar. ' Kadın, hayalden uyanıyor: 
Bu oda, onun nazarında, pek u- kan kanları döşeme taşları üstünd 

K t ıtt . Yol boyunca sıralanmış ağaçlar, - Soğ'uk başladı. ğursuzdu. Bütün karılarının en iyi- pıhtılaşmış altı kadın gördüm. Ma ocamus apaşaya g ım. 
· ı k d s Caynanam gnleceğı"mı· bı"ldı' ai · · tomurcuklanmış. Kocası, içinı· çekı'yor, cevap ver· sı o an ayıcı a ın buradan kaç- vi akalı ben mi bıçakladım? Bil • • .,, ıçın, 

1 Kordela Leonide Moguy'un idaresinde, 
seller ve camurlar icinde cavrildi 

t t 

Filmden güzel bir parı;a : Jean • Pierre Amont oı 
Corinne Luchaire hiui bir aahnede 

ml.'tı. Blan,, civarın bütün ccntil- miyorum; çünkü o anda kendim ·emekler hazırlamış! Biletci, arka sahanlıkta sigarası- miyor. Kadın: Kaçak, Leonide Moguy tarafın- Genç asker kendisini kaçak vazıye-
menlerl ile, burada, kendisini al- bilmiyordum.. Gözleri birden açılıverdi: nı yorgun yorgun çeken ihtiyar: - İçeri girelim, d'.yor. lan sahneye konuldu. Artistleri tine sokan birkaç feci vak'adall 
.datmışU \'e somaki döşeme taşları, _ Nef:s bir kuzu kapaması... - Baba, dedi. Ayakta kaldın. Ben, şiirin güzelliğini anlatama- Jean - Pierre Amont ve Corinne sonra cepheye avdet ediyor. Or•· 
bu odada h:ıin bir sevgilinin kanı _ ~ ~aze bakla ... Enfes bir pilav ... tr- İhtiyar, yorgl.lllluğa meydan o- dım, biliyordum. Fakat bu: :..uchair'dir. Film çamurlar, sisler. dan artık kimbilir ne zaman avcfel 
ile bulanmıştı. KÜÇÜK HABERLER nik helvası ... Tabaklar, çatallar kur g:bi doğruldu: - İçeri girelim! iumanlar içinde çevrilmiştir. Bü- edecektir. Gerıde yaşlı bir anııe. 

Madam dö Montragu, kocası gi- ertemiz ... Peçeteler mis gibi sa- - Z.yanı yok. Deyiş, bir hakikatin ifadesidir. .ün müşküliıtlara rağmen de ar - muztarip bir sevgili bırakmıştır. 
der gitmez, kasalara, dolaplara koş- 'Jun kokuyor... Onun bu meydan okuyuşunda: Ben de kalktım, .kendi kendime: istler neş'e ile hiç şikayet etme- . Kaçak asker rolünü Jean - Piel" 
ıradı; doğruca •Talihs'z Prenses- * Üniversite Talebe Birliğinin En temizlerinde bile yağ kokan. - Bu kışı da atlattık. Bahar gel- - Dön, delikanlı! dedim. len çalışmışlar ve ortaya gayet gü- re Amont yapmaktadır. Artist ro-
ler od-· na atıldı. Meraktan de- nizamnamesıni kat'i bir şekle baf okantalardan ağırlaşmış yemekle- di. Yaza kavuştuk, Allah kerim! İlkbahar akşamının tatlı serinli- !el bir eser çıkarmışlardır. !ünü büyük bir muvaffakiyetle 
ğH _ha' Şövalye dö Merlüsün kendi- lıyacak olan heyet Çarşamba günü ri, en iştihalı zamanlarında bile Diyen bir güveniş vardı. ği bile dokunuyor. Mevzu kısaca ~udur: yapmıştır. Yeni parlıyan gerı,Ç 
sını orada Leklemesınden... Rektörün Başkanlığında toplana . iksinerek yiyen bir kıs•m insan _ Bilete!, dolu arabaya şöyle bir * Harp esnasında trenin bir bom- ı1 Fransız yıldızı Corinne Luchalre • 
Odanın anahtarı M · S k ld 'ıa yu""zündcn yolda kalmasından in de filmde rolü oldukça mühim· · avı a 8 a caktır. Bu toplantıy3 bütün mu - ar için, l:.u, tertemiz ev sofrasının göz attı: 1 

ıı-c., je buras 1 "l'k t Taksimde tramvay beklerken ı·sı"-~e ederek askerlerden biri dı'r. Gene ni.• anlı roıun·· u·· oynamak• • " 
1 on arın mu a a ye- hh ı d - '! h f kült d b" harikuladeliği, hayale güç sığar A k T k k u;ou ' "' 

ri di. Jan satoya gelin geleliden- ra as ar egı' er a e en . ır - rtı ' op apı omple yapar! iki küçük iskarpin, beni caydırdı :loğduğu şehre koşuyor. Orada a- tadır. Anne rolünü yapan Berthl 
, doçe t bı hh t ı b t !>ir •Cennet taamı• demektir. SU d d k. k h · b h 

b · h ·· b ·· d k" d f n ve r mura as a e e ış ; r ışın a ı 8 venın a çe- yürümeğe başlııdım. Emlnönünde lesine ve sevdiği kıza kavuşuyor. Bovy, <il~er artistler de çok muvaf• er~ er gun azan gun e l ı e a k d ki' Mehmed İbrahim de, benim gi- l d 'k" 'k ğ . " 
burada buluşurlardL • ra e ece ır. sn e, ı ı erı a acının arası- hayretle durdum. Yollarda, b!ı "akat bir küçük hiı.dlse yüzünden fak olmuşlardır. 

Madam dö Montragu, yalnız zev- * Halen asfalt yapılmakta olan 'ıiydi; ycpyen~ duyulmamış, gö- bahara bakıyorum. Rahmetli Celal değil, beş değil, yüzlerce küçücül ıevdiği kızın artık kendisini eskisi, Hik~ye sade ve çt* hakikattit• 
. . -ı·nı'n namusuna ı'hanet etmekle Ankara caddesı"ndeıı çıkacak olan rülmemiş birşey anlatıyordu sanlı:i: Sahir, ilhamını acaba •Beyaz aöl- b d ,.., 

- . ., iskarpin, beni, oraya kadar sürük gi i sevmediği zannına üşüyor. ,Bunun i.çin de çok tesirli bir fi .. ~ 
kalsaydı .. Şüphesiz, ahfadının fe- parkeler Vilayet konağ:ndan def - - Uvantin kokan yastık yüzü, gelerl• 1 yazarken bu beyaz çiçek- Jeyip .gelirmlştL meydana gelmiştir. 
na nazarına istihkak kesbetmekle terdarlık daı·resı"ne kajar olan sa- yatak yorgan çarşafları, beni, iide-ı !erden mi almış?. na bakındım· Ortaköydeyiz' d• 

" Eminönünden b:r tramvaya at ' . . . · Kaçak, Chartres'in yakınların ~ 
beraber ahlak alimlerini, belki de haya döşenecektir. ta sarhoş ettL Sabahleyin. kuşlar- Asfalt yolda, kolkola girmiş sev- !ayıp işime gidecektim. Bir küçü Bebek tramvayına bınmışım! 'küçük bir köyde çevrilmiştir . .Es• 
biraz daha mu··1a·yı·m hu""ku··mıer ver- la beraber uyandım. Bahçe var, 1ililer dolaşıyorlar. Yıkık sur du- Ba'--r gelmış' ı Sana ne' " 

cük iskarpin daha._ Amma, ne de "" · · •ki asker olan köyün sakinleri ti • mıye scvkedebil'rdL Öyle ya.. Ka- * Umumi Meclis yarın Nisan Mahmud, bahçe var ... Serçelerin varları arasında, koşuşan, uçurtma •Uslan ey dil, uslan artık lhtl- siyelerde bulunarak ve rol aıara.1' 
~ının gençliği vardı. zamanın ah- devresi içtimaını aktedecekt.ir. oıvıltılarını, bir rüyamış da ııva- uçuran çocukların çığlıkla • küçük, ne de şirin! ·•ar olmaktasın!• . at' 

M 1. in b f ki · ı· d k "bl k k k d' U rı mes f l · d ı bl ksl Tramvaya atladım. Ku''çilcük Is · filmln çevrilmesinde blrçok Y lıiki temayülatı .. Şehir iğtlyatları, e-' ıs u se er ıç ımaın a şe- naca mışım gı , or ara ın - , a e en o aşan r a sa- · Nerede o gün! dımlarda bulunmuşlardır. 
kral saraylarının yaşayışı gözü _·bir bütçesi münakaşa ve kabııl o- yordum. Kahvaltı ettikten sonra, da gibi dolaşıyor. karpin, tramvaydan indi Etrafı MAHMUT YESARİ tık 

Bilhassa vak'anın sisli kararı 
atin önündi? idl Aldığı f~na terbi- lunacaktır. kaynanam; sardunyaları bahçeye ------·-------------. bir sema altında çevrilmesine e-

ıe. hele anasında bulduğu misal. * Maliye Vekaletl biri Şişhane çıkaralım. dedi. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hemmiyet verildiği için buna çok 
Bütun bunlar, kadının lehine kay- de biri de Fatih Kızl3~ında olmak Mehmed, yorgun bir soluk aldı· r 'dikkat edilmış· ' bu bulanık h»v•· 
d l b · · BugUn . Senenin En BUvUk Filminin 

.J una ilırdi. Ahlakcılar, namus üzere yeni iki Malnıü.dürlüğü bi- - Sardunyaları bahçeye çıkar-' 1 ~ı temin için de yer yer samarılat 
llıane:ini, a~ır bulsalar bile, biraz nası inşasını kararlaştırmıştır. dık. Erikler, bademler çiçek açmış MELEK FRANSIZCA SÖZLÜ NUSHASI yakılarak dumanlarından !stıCad• 
ins,fla telakki edebilirlerdi. Gel- Otlar yeşermiş. Bir hava, başka 1 edilmiş ve birtakım suıı'i ,.~3ııa• 
gy:~:~;~::ı°:.ı~yi:r:~.kocasının ha- li:rı:e~:~~:a!ir~:~:: ~::is~r: bir hava var. Si.ıemasıııda Bu·· y J~·J KV ' AL s ııara başvurulmuştur. Biltiln bu,~ı; 

Göz pınarlarım doldu; bir sıla raşmalardan sonra da elde e<l .e Kadınla &şıkı, •Talihsiz Pren _ timlak müdürü İsmail Hakkı ta- ı ı 
gurbeti acısı ile içim sızladı, yan- . • netice mükemmel olmuştur. Fi rıı· 

sesler odası• nda buluşurlar; hisle- rafından idare edilır.esi muvafık dı. • de bilhassa cephe gerisi bir köyütl 

rinı doyurduktan sonra, Mavi Sa- bulunmuştur. Uzak, erişilmez bir cennetin da: (Şarkılar lngilizcedir. ) halini en hakiki ve en mükemmel 

üssılası, bir kurt gibi sinirlerimi Saat tt ve 1 de tenzilatlı matineler. , şeklinde gdreceğiz. 

Bugün gene kızl~rh kadınl~rın görmt" Itri lazım gel~n film 

GENÇ KIZLAR 
"llUyUk VALS., ın unutulmez gU:rel yıldızı 

L U 1 S E R A 1 N E R' n 

yemeğe başladı. 

Gecesi gündüzü kör elektrik am 
pullerile isli isli aydınlanan dara
cık koridorlar; basık, dar odalar; 
çamurlu, iğrenç sokaklar; ağaçsız 

yollar, artık, öğürtü veriyor. ı 
Bahar gelmiş! 1 

M~LYYN DOUOLAS ve ııı OBERT YOUNO ile Cebimde bir banka takvimi var. 
berobcr yarattıkları bu Fransızca ıözlü film Kupkuru bir takvim. Bana; baha-ı 

SA RAY Sl'nemasında büyük bir muvaflaki- rı söylemiyor ki.. Taş basması sa-
yetle göstrrilmektedir. , rı kağıdlı •Müneccimbaşı takvimi• 

A,lı - Şıklık • Seviımenin tehlikeleri neredesin?Onun yapraklannı çe -
ilaveten FOKS JURNAL Bay ve Bayan Lebrun'ün virırken mevimleri, mevsimlerin 
Londrayı ziyaretleri - Prenses Feyziyenin lran Veliabdı husu~iy~tleri.ni anlardım: A_ğa~lara 

ile izdivaç merasimi. su yurumesı... Amedcnı laklak ... 

B ·· ıaat 11 1 d t ·ı·ıı 1• I _. Çaylak fırtınası. . Nevruz ... Filiz ug-un ve e enzı a ı ma ıne er. _. . . 
-· .Kıran . . 

-' 

.__.-:::::: 

~·--------------------------------------rJ GÜNÜN PR04RAMJ 
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• 
Bugün T A K S 1 M Sinemasında 

Bay Tekin Yeni Dünyalarda 
1938 sene:slnin Maceralar, SUper filmini görUnUz. 

Baş rolde: BU Sır rE IR G R A ~ B lE 
15 SAFHA - 30 KISIM Tek mili Birden 

1 

ŞEHİR Tİ . 
YATKOSU 
HALK 
OPERETİ 
İPEK 
MELEK 
SARAY 
SUMER 

TAK'>iM 

IALEMDAR 
IMiLLİ 

llAvelen: EKLER JURNAL. BugUn saat 11 ve 1 de tenzilAtlı matineler TAN 
\, ........................................................ JUJlc jSAKARYA 

HALE 

: Korkunç Gece 

· Çardaş Opereti 

: Sahte Konteı 
: Büyük Vals 
: Genç Kızlar 
: Gasparon 
: Bay Tekin Yeııl 

Dünyalarda 
: Kadınlar saltanatı 
: Kadınlar saltanatı 
: Şımin Aşkı 
: Stad İ!Ahları 
: Kasırııa 

, 



Dünkü milli küme maçları 

Vefa, Ateşsporu 
3 -1 mağlup etti 
Galatasaray Ankarada ilk 

maçını 4 - 1 kaybetti 

Drınkü Ateı•por. Vela ma;ıntlan heytcanlı bir •ahne 

Milli küme maçlarına dün şeh-ı 
tlmizde ve Ankarada devam edil
di. Vefa, Taksim stadında İzmirli 
futbolcüleri 3 - 1 yendi, Galatasa
ray da Ankarada 4 • 1 mağlup ol· 
du. 

Vefa • Ate} 
Taksim stadında bir iki 1:.in se

yirci önünde oynanan bu maça iki 
takım şu kadrolarile çıktılar: 

Ateşspor: İbrahim • Cemal, '.3e· 
zaı - Avni, Ömer, Salih • İzzet, 
Mahmut, Ali, Ferit, Keşşaf. 

Vefa: Azad - .3efer, Süleyman • 
Abdüş, Liıtfi, Şükrü - Necip, Sul· 
hi, Muhteşem, Mehmet, Garo. 

HakE1ll İzzet Apak'ın idaresin • 
de oyuna Vefalılar başladılar ve 
hemen Ateşspor kalesi önüne indi
ler. 

Vefa hücumlarının fazlalığı o • 
Yun üzerinde bariz bir hakimiyet 
tes,s edememesine rağmen bıri -
birıni taüip eden şütler de İzmir
li!rrıı bır hayli tehlikeli anlar ge • 
Çir tti. 

Bugünkü maçlar 
ŞEREF STADINDA: 

Beşiktaş tekaütlerl • Mat • 
buat saat 10. 

Beşiktaş - Beyoğluspor A 
takımları saat 11 (Hususi) 

FENERBAHÇE STADINDA: 
Arnavutköy - Topkapı -

Beykoz - Kurtuluş saat 14.45 
ku;>a maçı. 

Fenerbahçe - Ateşspor saat 
16.30 milli küme maçı. 

TAKSİM STADINDA: 

Mekteplil~r spor töreni sa· 
at 14 

Vefa lisesi - San'at okulu 
saat 15 

Pertevniyal lisesi 
öğretmen saat 16.30 

Erkek 

-----
maları bir kaç mütealdp ve olduk
ça tehlikeli hücumd~ı: s0nra bir -

Maç bu suretle devnm ederken denbire söndü ve b•ı r.l.'fer de hü
Vefanın biribirini takip eden hü- cum sırası Vefayu ı;c~li. 
cumıarı İzmirlileri şaştrttı ve topa V 

1 
.k. 

1 
IU 

1 
sağa sola gelişigüzel vurmalarına e anın 1 ınc go 
sebebiyet verdi. Vefa haf hattınıa 'ürüklediği. 

Vefanın ilk golU bir hücumda Liıtfi Sülhiy~ bir a-
Devrenin 32 inci dakikasında İz ra pası verdi. Sülhinin ı~i bekin 

il'!. 1 h' ı b' k · Ve 'arasından sıyr>lıp attığı şut ikincı ır a ey ıne o an ır ornerı - . . , 
fa sağaçığı güzelce ortaladı. Top d.efa Ateşspor kalesıne girdı. Va -; 
Ateşspor kalesi üzerıne inerken zıyet şımdi 2 • O olmuş ve oyun Ve
ltalecinin yaptığı bir favle hakem fa lehine inkişaf ediyordu. 

Penaltı verdi. Muhteşemin çok sı- A tefsporun go~U 
in attığı bir şüt Vefanın ilk golünü Sağdan atılan koıneri güzel bir 
Yaptı. kafa vuruşile Vefa kalesine gön -

uyun tekrar başlandığl zaman deren İzmirli Mahmut takınunın 
l:zmirlilerde !!'ariz bil' azim gözü- şeref sayısını yapmağ::ı muvaffak 
ltüyordu. Fakat çok tecrübesiz bu- oldu. 
lunmaları takımla=ı lehine müsbet 
bir iş görmeğe imkan vermiyordu. Vefanın UçUncU golU 
Buna mukabıl Vcfal!l~r zayıf gör Muhteşemin çok sıkı bir şüti' 
dükleri bu hasml yenmek için da- tekrar Ateşspor kalesine girmiş ve 
ha çok uğraşmağ1< ba~ladıkları bir Vefa da üçüncü golü kazanmıştı. 
tırada devre 1 - O VeCanın lehine Bu gol Ateşsporu ümitsizliğe 
bitti. 

sevkettl. Vefayı da büsbütün hız · 
l'dncl devre !andırdı. Ve maç ta 3 • 1 Vefanır 

Vefanın on kişi ile oyuna devam galebesile neticelendi. 
etmesine mukabil Ateşspor bu a· 
Vantajdan istifade etmek lsterce- ( Ankaradaki maçın tafsilatı son 
sine oyuna başlad•l:ır. Bu çalış - haberler sütunumuzdadır.) 

llCBAM"• SAYFA 1 

NİÇİN 
ÇÜNKÜ [ 

GÜLÜYORLAR? 
Muvaffakhrlar da 
Ondan! 

• . , . 
;;;;;;;;.:..,·c~"'"";.;.:ıı" .. ;;.,..,,.....,,._._,.. ,.,~,...~- "''""' ................. ,.~~ ....... ~ ...... -~ ~ 

Solılan •afa yukarıda : Mari Dfıbo, Creta Carbo, 
Hari Bor, Tino Roııi, Mirnaloy, Milton, Duglaı Fayr• 
bank•, Lir.et Lan11en - Aıafıtla : Dalat/ye, Çember 
layn, Viktor Fransen, Danyel Dary6, Frantlel, Grok, 

Miıtinget, Gabi Mor/ay, Mori• Şö11alye, Simonıı Simon, 
Sen Granye, Safda Ruz11elt cıe Heryo 

Memel'I almıya giderken • Alman dıwlet Rei•i Hitf•r bu haftrı M • .,..rz Alman hat/utları dalıilln• 
almıya 6iderlıen denia 11e kara ordularını t•ftiı ediyor 

• 

• 

/ngiliz. ha11acılıfı yeni el .. 
manlar yetiıtiriyar 

Kilidleyiver! DedL Anahtar o- ninle sarayda yabancıyım, seni ta- Evet, fena mı ettik? Sana pa- Şevkldil kalfa burada kaç se- !ar gibi yaşayıp bu acayip hayat 
rada çivide asılıdır. nımıyorum. Sen b:r hafta evvel ra getirdim yahu. .. Belki ihtiyacın nelikdir? tan da kurtulursun. Emine Sultanın ~ Nihar, hemen anahtarı a!Jı ka- buraya giren seyisin yerine ara- vardır diye... - Ne bileyim ben? Çocukluğun- Bu hulya zencinin hoşuna git~ 
pıyı kilidledL Büyü·k konsolun üs- bacı olarak gelen Ihlıl ağanın, .'>&- - Yarın da verebilirdin... danberi burada. Demek sultan o- mlş olacak, ki telaşı VP hiddeti ge. 
tünde duran l~mbayı k.stı v.ı na selam bile veremem. Ağaların - Belki seni görmiyecektim. tl's- nun elinde büyümüş. Demek elli çer gibi oldu; gülüm~(:di. Karşı 

~il Sarayında Bir Hırsız siper olsun da odayı daha ziya . uşaklarla, arabacılarla senli benli tümde para taşımıya korkuyorum. sene vardır. sındakinJn ağzını aramak kabilin 
ı de karartsın, perdelere gölgeleri görüşmeleri bile yasaktır. İşte Etraf aç gözlülerle dolu Sait ağa.. - Senin başkalfa ile aran nasıl- den: 

"'--~iiii;:QiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİSI 'aksetmesin diye Jambanın önüne bu ... Ben buraya senin sokulmana Haremaı:tası sesini çıkarmadı. dır?. _ Buradan Mısıra kapağı at 
. lerrı'lıa: "'o. JO sürahiyi koydu. Sonra, minderde 1pek taraftar değildin: amma sen, Vaziyetten hem memnundu, hem Haremağası sabırsızlıkla yerL-ı- k k la , S . ,_, l~'t lb Yazan : M. /h•an T< ,., 

1 

, 1. • . . d b' k . . d ld d ma o y mı. enınıu ..... an a-
bağdaş kuran Sait ağanın yanına, her türlü mes u ıyet bende kala- telaşta ıdL Dışar a ır aya sesı ı- en kımı an ı. 

Seyis odasından çıkan adam a- ğını kapıya ~ayadı. Hiç ses yoktu. yüksek sarı mangalın başına geçti, cak; dedin. . Beni tanımıyacağı~ı, şiti~ce sus~asını ihtar eder b~ - Canım . b~nlan nede& so:u • ret ..... '. • 
bların iki katlı daires:ne doğru Anahtar de!ığınden baktL Yalnız oturdu. Salt aı(: ıu:un 1'alınde bir yalnız kendı başına yapacağın ış- vazıyette Nıhadın kolunu çektı. yorsun? Benı hıç bır l•e karışıı.ına - Hıç te laf değil. Ben sana söa 
Yürüdü. Sırtındaki ceketin yaka- bir gölge görünce ter.eddüt etml .- fevkal8delik görmemekle beraber: 1 ıerden çıkaracağın p~ranı~ yarısı- İkisi, bir. müd<let hareketsi~ k:l- demedim mi sana? Hem tir d1ha veriyorum; Romanya vapuruna se 
sını kaldırmıştı; ihtiyatlı hare- yerek kapıyı ıttl, lçerı daldı. İçerı- _ Ne var, ne yok? Fena bir ha-ını bana vereceğını soylemıştın. dılar. Telaş eden yalnız Saıt aga kat'ıyyen buraya da gelme ... Ba- ni teslim edeceğim, istersen Ça 
k~t ediyor, duvar dibinden yürüyor deki adam başını çevirince alçak ber mi var' Diye sordu - Evet, unutmadım, sözümde değildi. Nihad da bir an büyük bir şımıza bir şey gelirse hiç bir şey k d d d 'd 
d b. le· · · p . . k k . d' A k . 1 h 1 . nakkaleye a ar yanın a a gı e-u. Dairenin kapısına gelince mu- ır ses · _ Hayır, hiçbir şey yok ... Yal- de duruyorum. ırlanta ığneyı 27 or u geçır ı. ya sesı yo a ısı tanıman. Senı de, icap ederse Düj- .. . 
ta ı h'l"f ı k k k'lldl' de Sen misin Halil a"a' . ı· 1. .. .. t"k d" t il f .. .. d S . d 1 lr' . tim.. Oradan otesıne kimse karı ' ı a ına o ara apı ı ı - - 6 · nız bıraz konuşalım, dertleşe ım, ıraya yurut u , or ra masra ı- ustun e uzaklaşınca aıt ağa se- ganı a e e ver ım ... Kendı başı-
iildi. Yavaş yavaş itti ve içeriye Demekle iktifa etti ve ona mani- diye geldim. mız oldu, sahtesini vererek, geri sini biraz daha alçaltarak: mı kurtarmak için ne yapmak la • şamaz. Yolun açık olsun. 
liı-erek kapıyı ki!idledL Hemen dar güldü. ..- Pek! ne konuşacaksan çabuk kalan 23 liranın yarısını.. vc.rdiın _ Hani taşın taklidi, hani mah- zımsa yaparım .. İşte bı.:... .3ait ağa çoktan bu hulyayı ku• 
kı.rşısma gelen merdivenden a • Bu Salt ağa idi. Zene! haremağa- soyle ... Sana evvelden haber ve- ya ... İşte bu da evvelki gunku taş- . . . .. h . takl'd" _Anladım amma Sait a"acığım ruycrdu. Bunu yakın ve mümkün 
"akt b k k · t b il · · e kaioşlarını çı · . .. · h · " faza ıçındekı mucev erın ı ı. 6 • , arının. ucuna asara yu arı- sı ıs an o nını v - reyım. Ben senınle saray ıçınde farın ve mücev erın para:;ı.. . . mühim bir şey keşfettim de, böy- ,örüyordu. Yalnız bir endişesi 
Ya çıktı. K.ıri<lorun pencerelerin- karmış, entarisini giymiştL Yata- başbaşa konuşamam. Dışarda., a- Nihad ceketinin yakasını indire- Dıye sordu. Nıhad başını salladı 

1 
d ,.

1 
d .

1 
vardır. 

d l b b • .. 1 s 't " . k ı " n r.·1e k• e amla damla denı , eryası e cıı iıahçe görülüyordu. Kapıcının ğının yorganı kaldın mış, em e- rabada yanyana otururken istedi- rek cebinden çıkardığı on uç a tı- ve aı a6anın u a5ı a e5ı re . . . .. . _ Müjgan benimle gelir mi? 
0das d b' go"z attı ö t"l · beklı'yordu Fa · d · .. t" b k s 't Merak etme yarın olmazsa .. zengın olalım dıve gddı:n ... Fena ına pencer~ en ır · yaz r u erı onu · - ğini söylersin... • nı mm erın us une ıra ınca aı - , , o-1 . • . .. Ne yapsam. ona ne kadar hizmet 
ltapıcı pabuçlarını çıkarmış, min- kat Sait ağa henüz yatmamıştı. _ Anladık, amma ş<;y;e beı nn ağanın gözleri faltaşı gibi açıldı. bür gün gelir ... Yalnız sen bana mı ettım? Yakında bn.ııa şukrede- etsem nafile ... Hiç iltifat etmiyor. 
detinde bağdaş kurmuştu. Halil ağayı, yani, dişçi Cevdetin dakikacık yahu ... Bunda korkula- Hemen altınları alıp hırkasınuı iç- haber versene ... Bunları biz kimin ceksin. Şöyle birkaç bm altını ce- Nihat dudaklarını bükerek, o • 
Sağ tarafta birkaç adım atarak yeğeni ve muavinJ NihadL bekli - cebine yerleştirdi. od•.sından aldık? Kime aitti 

0 
mü- bine koyunca istersen Müjg:inı da muzlarını kaldırarak ınüstehziya· bir kapının kalın perdesini kaldır- yordu. cak ne var? 

dı. Aralıktan ve anahtar deliğinden J İnce sesini yükseltmiyerek elile - Bilmiyorum, belki hiçbir şey - Bana bunları vermek için mi cevherler?.. yanına alıp çekersin ~rabayı, doğ- ne: 
içerideki ziya görünüyordu. Kula- kapıyı ı.şaret ettı: vok. Fakat söyledım ya .. Ben se- ge!dın? Dıye sordu. - Başkalfa Şevkldil... ru Mısıra... Orada b<ıyler, paşa- (Arkuı var\ 

• 
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Yazan: M. Rasiın ÖZGEN Tefrika Numarası: 32 

F rinis : "Deli değilim, amma 
mutlaka delireceğim.,, dedi 

- Aman tutun! Deli galiba! 
Demeleri üzerine kendine geldi. 

tarafı yeşil dallarla, renkli korde
lelerle bezenmiş olan bu sahnede, 
çepçevre şık, zarif ve güzel kadın
lar oturuyordu. Ön tarafta da, a-

Sinir buhranından sonra gelen 
tam bir gevşeklik içinde sık sık 
nefes alarak: yakta duran bir delikanlı şarkı 

- Oh .. Deli değilim, amma .. mu- söyl~y?rdu. . .. 

. . 
"'"''"' 

Bilmediğimiz 

Şeyler 
hakkak delireceğim! Frını_s, bu delikanlının musaba-

D" . 1 . .. 1 kızlar, bu kaya gırenıerden biri olduğunu an- Buton dünyada nekadar 
ıtye ın11 .. ey~.c~'. gıızd eb' h !adı ve dikkatle dinledi. Aradaki 

acı aza um onun e ır mer a - . . ;. daktı"lo mak" . d ? 
mesafe fazla olduğu ıçın, san'atkar, . _rne_sı v_a, r ır 1 

met hamlesiyle sarsıldılat ve: şarkıyı i · · 'd · d 
- Nen var? yıce ışı emıyor u, amma Daktılo keşfedilelı benuz elli se-

Se6te husus! bir güzellik olduğunu 
- Hasta mısın? farkedebiliyordu. Yalnız, bu güzel ne oluyor. Fakat, bu yarım asır 
- Sevgilin mi seni aldattı? ses, eski usuldeki bestenin dar a- zarfında makine o kadar. taam -
G ı bi sualler sormıya başladılar. bengi içinde, bunalıyor, istediği gi- müm etti, şimdi her kes el yazısı 
Şimdi, kızlarla beraber, d i~er bi kıvrılamıyordu. yerine makine kullanıyor. 

erkekler de, ona, merakla bakıyor- Şarkıyı, yirmi bin .k i şinin elle- Bu sene Amerikad-ı ilk mek -1 

}ardı. Frinis, ye'sintlen cevap ve - rinden ve hançerelerinden taşan . l teplere daktilo makinesi verilmiş 
recek halde değildi. Yalnız, ki ta- alkış sesleri seliımlarken , Frinis, tir· 
rasını kaldırarak başının üstünde kendi kendine: Bir padişahın bir kız.: vardı- Fa_ ı na gider kurtarırım. Talebeler el yazısını öğrenir öğ 
sallarke~: . . . .- Çok yazık! Bu güzel seste ye- kat; bu kız OJ? beş yaşına geldiği Padişah, Keloğlanı karşısından 1 renmez_ daktilo bileceklerdi~. A -

_ Musa bakaya gırmek ıstıyor - nı ve baygın hır terennume neka- zaman periler tarafından bağlan_ kovmak istedi. Lakin 0 israr etti: 1 c~ba ~unyada kaç tane daktılo ma 
dum giremedim dar kabılıyet var! t ı Kızını ban . K fd kınesı var. , · .. . mış ı. - a verırsen a a- 1 

Deyince, her taraftan sesler yuk Dıye mırıldanınca , yanında bu- Periler kızı kaçırmak istiyorlar - ğına gider kurtarırım . 1 Alman mecmualarından birisi 
seldi: luna nfar, çok beğend .klerı bu ha- dı. Padişahın kahinlerinden biri ı - Nasıl kurtarabilirsin?... Ben bunu .. merak etmiş tetkikat yapmış . 

- Musikişinasmış! n~ndeyı_ alkı~la.maktan başk_a _ten - kızı kurtarmak için bir tılsım yap- yüz bin kişi ile gittiğim halde malı- \ ve ~un~ada ·50.000 .~oo. daktilo 
_ Müsabakaya geç kalmış! kıd etmıye cur et eden musıkışına-

1 
jvolup geldim. makınesı olduğunu tesbit etmiş -

sa, yan yan bak t ıl ar. t · • tir 
Birisi de şöyle sordu: D ı·k 

1 
.k. . b ' k k' Kahinin yaptığ ı t ılsım çok kuv- 1 - Nene lazım senin, kurtaracak · 

İ . t daş' M.. ba c ı an ı , ı ıncı ır şar ısını ı- • . . . K tb 
- yı _amma_ va an · usa . - tarasını çalarak 

5 
.. ledi On k _ vetliydi. Fakat ; tılsımma hata gel ben d egıl mıyım? Kızınızı bana ve U a en yakın fabrika 

ka heeytıne muracaat etmedın mı• oy · un 1 • • k D'' 
_ 

1 
• tara çalışı da, üstadane id '; bun- memek için kızı gece. gündüz bek rırse n'.z urtarırım. uny_a yavaş yava~ insanlara I 

Höayır: . . ed'"' dan dolayı bu da fazla alkışlan Jiyenlerin hiç bir vakit uvuyup Padışah, razı oldu. Keloğlanı ba dar gelıyor .. İnsanlar şimendiferle, 
- yle ıse ne dıye gırm ıgıneı ' • - · · d d · k ")] .. . ' ? dı. gözletini kn-pmaması lfızımdı. şın an sav ı. Nereden ve nasıl rı en uru ço ere kadar uzatıyor-

teessüf edıyorsun · ı k tar b'l ' d' 1 M Bl d 
b At

. d Alkış kesildikten sonra yirmı· bin Kızı nöbet bekliyenlerin uvuma- ur a 1 ır ı. ar... on an al\ır.ın tepesine 
_ Ben ya ancıyım. maya a- • 1 · · · .. 

h 
. d' idim kişilik kalabalık arasından sesler ması ile yapılan tılsım senelerce Uzatmıyalım , Keloglan az gıttı, , sasnsor yapıyor, buzlar ortadında -

a şım 1 ge · d.. ' tt· d t N' k. S 't b g'd k" .. 
Fr

. . b b 
1 

t .. yükselmiye başladı· kurtarmıştı Fok ot· bir gece na - uz gı ı... er, epe aştı. ıhayet ı pı z er e omur madeni iş -
ınıs, u aş angıç an sonra so- .. · · • ,. ' . . . • , 1 • 

• d ıı· H tınd mu- - Musabakanın kahramanı! sılsa nöbet bekliyenlerden hırı bır Kafdagına yakla~ı. Uzaktan pe - letıyor. 
zune evam e L aya an, . . k 1 . .. .. .. . k h"'-" 
'k ·d k · ted'ği ·nk l'p- - Çelenk' Çelenk• an için dalgınlıiYa ve gaflete gele- rının a esı gozukuyordu. Danımar a UAumet! her vaı. 

sı ı en, yapma ıs ! ı ı a 1 • t°' • • • • 

tan bahsetti. Oradakiler, musiki - Zafer şerefi onundur! rek gözlerini kapadı ve içi geçti. Bır derenın kenarı"la oturdu. kıtlık tehlıkesınde oları Eskimo 

- ~--- ~~ 

Güzel kız il• ııüııercinl 

GÜLELİM 

Nasrettin hocanın cevabı 
üstadının anlattıklarını alaka ile Bu sırada , sahnedeki kadınlar, Bu an içinde periler derhal kızı Ekmek ve soiTan yiyordu. Bu ara- !arın issiz kalmamalan için Gro -
dinlediler. Bilhassa, dokuz telli ki- hep birden, ayağa kalktılar. İçle- kaçırmışlardı. 

1 
lık yaban ördekleri dereye kondu. enland civarında Halsenberg ka

tara meselesine çok merak ettiler. rin~en biri - san'atkar yanındaki- Padişah; uyuyan nöbetçinin ka- 1 Karınları çok aç olduğu belliydi. sahasında bir balık yağı fabrib• 
Sonra: lerın fısıltılarından, bunun da mü- fasını kestirdi. Llkin, kızı elden Hayvanlar, bağnşıyorlardı. inşa etmi<tir . Bu fabrika saye -

_ Ne Ala! Musikide büyük bir sabaka ~eyetine ?yaset eden Pren- gitmişti. 1 Keloğlan, hayvanlara acıdı. E - sinde .60. aile yani bütün civar\ . ~asrettin hocaya köylülerinden lara karşı komam için yanıma ka• 
yenilik! ses Se~ıgo __ ~ldugu~u ~nlamı~tı - KfıhinlPr toı:ılandı. Kızı kaçıran 1 lindeki ekmeği kendisinin karnııhalkı iş bulacaktır. hırı sormuş: lınca bir sopa koyunuz. 

- Bu adam da müsabakaya gir- s~hnenın ~nune dognı .. 11.~rle_di. E- perinin Kafdağında olduğunu söy-; çok aç olduğu halde onlara doğra- Snn sistem bir balıkçı filosu bu - Hocam; Allah gecinden ver - Deyince; adamcağız gülmüş v_e 
melidir! linde, zeytın dalından orülınuş bır ledıler.. 

1 

dı. 1 fabrikaya Morina balığı avlamak- !o.a!.. Eğ<'r ölürsen n<reye göme - hocanın, yanına sopa koyun sl)zu· 
Demeye başladılar. çelenk vardı. . . Padişah; zırhlı ordularını Kaf • Tekrar yola düzülen Keloğlan h meşguldür. !im seni?.. ne şaşmış ve: 
Kızlar, Frinis'in söz söylemesin- Prens~s Se:ıgo, şuh ~ır edayla, dağına sürdü. Kızını kurtarmağa ka!..ye yaklaştı. Ve kale kapısının, idam olunanlarcemlyeH Hoca, düşünmeden elile göste- -Dahi hocam; yanın:. sopa d<. 

den, endamının tenasübünden ve k~l~~~lı.gı sela".:'ladı. Musa bakanın gı· diyordu Maiyetinde yüz bin ki_ k8fŞ1sına geldi. Dikildi. M it d . . rerek şu cevabı vermiş: ğil top koymuş olsak para eder 
.. .. .. .. ll'ğind h 1 dk bıttigını ve musabaka heyetin 'n · a a a asının ıdare merkezı o- Ş .. d"ğü' 

yuzunun guze ı en oş an ı - k b' . •. . .. . · şilik. ordu vardı. Fa'; ot, kale yüksek ve kapısı de-ı 1 V 1 t't k'd 'd 1 - u gor u n orman var ya .. mi' Ölmüş bir adamın kurttp:ı, 
lan için onu himayeye gır· ktiler ararım ıldırecegını soyledı· fa- . di 1 . . . . k' an a e e es ı en ı am o unan ... 

• .... · k t b d "k 
1 

b' ' 1 Bir ay yürüyüşten snnra· ordu mıırden . çen gınnenm un anı h'-" 1 h d k t Onun kenarından geçen yolun ke- k ta h b . 1 ? ~ 1. yer· 
Bır. d !ilk Jı· a , u an a, yu se en ır ses: • k ma Aum arın ru una ua o u ma uş n a erı o ur mu. \,e •P 

e an . ' . lik ilrk b' d k yo tu d k' t .• b k . .. . . . - Müsaade ediniz Prenses! çımen ve yeş ı 'r ova a o - . • cemiyeti namında bir cemiyet var narın a ı epecıge ıra ıverın.. !er seni .. 
- Musabaka heyeti reısı Pren-ı D' b ğı .. .. lnaklamı•tı Sabahleyın k • ıkla - Keloglan hayretle kale kapıSJna dı Ad ğ h b · . .. ıye a rınca sozune devam ' . . amca ız, ocanın u vasıye- N . h .. l ·ı al e· 

ses Serıgo, bu adamı gorse bayılır. etmedi ' rı zaman etrafı kum çölü olarak 1 bakınırken yaban ördekleri başı - C . al . . . .. .. . asrettın oca; soz erı e ay 
Müsabakada muhakkak onu ka- . . . .. . d ğ b 1 dı emıyet az an bır adam idam tını saçma bulmuş ve uzulerek. den bu adama teveccüh ederek: 

d ' ' ' Bağıran Frinistti. O, bu güzel fır bulmuşlardı. Her taraf hır gece ı- nın. uzerın e uçuşma P aşa · olunacağı vakit derhal iane top - _ l!Ahi hocam nasıl olur• Hiç uı b h ifl M d mki' öl· 
zan. ırır. .. .. satı kaçırmak üzere olduğunu an- ~inde kurumuş, sular çekilmişti. Bıraz sonra ;ağızlarında taşıdık !arlar Sonra bu para ile asılanın . . . .'". .--:- an e e_r ": a e ' • 

Dıyince, herkes guldu; fakat kız-
1 

b. h. b h .. d P d. ah traf d 1 ld !arı büyük bir kale anahtarını Kel · senı oraya bırakabılir mıyız?... dukten sonra, hıç hır şey duym• 
1 h

. . .
1 

. • "d" Fr. ayınca, ır ıs ıı ram ıçın e kıv- a ış e a a am ar sa ı. ruhuna kilisede ayin yaptırırlar - e 
arın ımayesı ı e ış yuru ıı ı- · ğl .. .. tt ı S kurt! k J ·ı "'-- Ha .. 1 d "im t pe'· . .. . · ranmış ve ne yaptığını düşünme- Llkin yeşillik olarak bir yer bu • o anın onune a ı ar... dı onra; ar uş ar yer senı... yaca6 u..... , soy e ı,. e , 
nıs, •Musabakeya gırecek yabancı d b • Ördekler· kale içine gıre' relı: a • H h' · ı·1· · b d b akın 1 · ·1 H ara 
b

. 
00

. .. t d 
1 

d' "k 
1 

en agırmıştı. Jamadılar. Dereler, membalar ku - • - B . t' la k dı oca ıç ıs ı mı nma an: ır ışsmız eşımı... a; mez 
ır mus usa ı.• ıye yu se en nahtarı almışlardı. Karınlarını do u cemıye ın r azası var . - .. .. .. . ı? 

nidalar önünde açılan yoldan geçe- Prenses Serigo, sesin geldiği ta- rumuştu. . Birisi ölünce yerine müracaat !is- - Eh!.. Oyleyse kurtlara, kuş - gommuşsunuz hepsı bir değil ın 
af b k k 

, yuran Keloğlana yardım ~ıyor -
rck \iyatronun kapısını buldu. r a a tı tan sonra: Askerler yavaş yavaş susuzluk- jtesine ba!tılır, cemi}'ete girmek 

. San'atkar, k~p~ı.n ö~.ü~e geldi- - Bana hitap ed~n kim? tan ve a?lıkt~n . ölmeğe başladı -ı lar!loğlan anahtarı demir kapının 1 isti yenlerden hangisi daha müna-l "'!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~ 
ği z8'.11an, sevıncının bu tun ~eye~ Dedi. !ar. ~~)~1klerı hır aylık yolu htekd-, anahtar deliğine soktu. Ve açtı. . sip ise o seçilirdi. nımmmmııııııınııııııııııu uııınııııııııııııı lllDUllODlilllllln wııınım 

lı:canıd.•ç~nde lbulunkuyordu; çubn.kl u - Ben!. rar yurumeğe başladıkl1'.:lı hali el İçeri girdiği zaman güzel bir kı- Fakat; senelerdenberi buraya 
en ını, eme ıne avuşmuş u u- - Ne istiyorsunuz? her tarafı kurumuş ve ço a ıne h b d d ğun · k · · k' .. t t , . . . .. .. .. zın avuz aşın a otur u u gırme ıçın ımse muracaa e me 

yordu. Ne ~are, kJ.. Adımını tıyat- - Müsabakaya girecei!ir.ı. gelmış go:duler. Bu suretle yuz .. d" y ki k d diği için cemiyeti dört azası k 1 
ro kapısından içeriye t d b. k' ·ıik d h •ld gor u. anına ya aşara sor u: n a -

Ç
.. k.. d . . b' k_a .alikmab.'· - Müsabaka bitti. ın ışı or u ma v' u. _ Siz kimsiniz? mıştır. Bunlardan lki~i gayet ihti-
un u ora a, yırmı ın ışı ır Z k B At' b Nasılsa padişah canını kurtara - · ı d J 

lı: 1 b 1 k d 
- aran yo . en, ıMya u- - Ulıur padişahının lazL.. yar o duğun an iane top ıyamı 

a a a. 1 var ı. .. . bildi. Kızı kurtarmak kabil olama-Frinıs, orada, kapının ağzındaki gun geldım . Lesbos müsabakasrn- t Hiç ses çıkarmadan kızı alıp dön yorlar. Diğer ikisi ise bu işle başa 
· ı d ıo b' d 1 mış 1• du" Ve padı'şahın sar·vına geldi. çıkamıyacaklanndan dolavı cemi-
ınsan ar arasın ası şınca, ır e-,da, mıısiki birincisi o!Jum. Ar d · n, ,. 

f~ daha, ümidsizliğe kapıldı. Şim- Prenses Serigo, sahnede duran a an aylar geçti. Herkes Ü - Padişah; kızı Keloğlana dnu.!kğün;ih yeti feshetmişlerdir. 
dı, onu, buraya kadar getiren hl- . . midini kesmişti. Padi~•h her gün etti. Kırk gün kı:k gece Haş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
maye avazeleri de durmuş, tama-fyakışıkJı dcJıkanJıya baKtıkta .ı ığJıyordu. yaptı. çarsa O andan itibaren her şeye 
mile unutulmuştu. 'sonra biraz düşündü. ~onra: Bir gün, bir Keloğlan padişaha Meğer; perilerin tıl sımı kale a- sahip ve malik olurmuş.. Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Uzakta, mermer oyalar içinde [ - Müsabaka bitti. su yolda müracaatta bulundu: nahtan imiş .. Bu altın anahtarları _işte, örd~klere _iyilik eden Kel-ı lllllllUrnOllUllllH icabında günde 3 kaşe alınablir. lllllffilll 1 ıiilll 
süslü bir sahne görünüyordu. Her (Ark&Sı varı - Kızıpı bana verirsen Kafdağı- kim elde eder ve kal~ kapısını a - oglan emeline naıl olmuştu. 

den ibaret olmadığını anladım. Bir dürmek istediğini söylemen beni lemiye kalktı,ı çapkın erkek Ferda asabi bir esle şöyle de -
aralık ona herşcyi anlatmayı, öl- de Akif Cemali senin vurduğuna i- mevkiinde kalacaktı. Ben istenme- vam etti: 
düğünü zannederek kendimi vur- nandırmadı m1? miş, hakir görülmüş ve bunun için - O şerait içinde onıınla evle -
mak için tabancayı aldığımı ve o - O sözler buhran içinde, asa- sevdiği adamı öldür111eğe kalkmış ııeceğimi nasıl sanıyordun? Aleme 
sırada düşüp bayıldığımı itiraf et- biyetle sariedilmiş şeylerdi. Yoksa bir zavallı olacaktım. Akif Cemal •Öldürmeğe kalkarak, onun yü -
meği düşündüm. Fakat o buna onu öldürmeme imkan mı vardı? sonunda bir şey daha söyledi. zünden şerefini, haysiyetini kay-
meydan vermedi. Bir tiirlü beni 1 İçini çekerek ilave etti: - Ne dedi? betti ve ressam acıyıp aldı• dedir-

61 - dinlemek istemiyordu. - Ben ki, onu okadar seviyorum, - Muhakeme bittikten sonra 
- Belki bu düşüncenin de tesiri ı Genç kadın gözleri merakla par- Genç kızın yumrukları sıkıldı, nasıl öldürebilirdim! evleniriz, dedi. 

vardı. Fakat dediğim g.bi nasıl ol- lıyarak •Evet• diye tasdik etti. kaşları asabiyetle ç&tılmıştı: Hacer: - Demek zannettiğin gibi fena 

tecektim öylemi ? 

Hacer hayretle kaşlarını kaldır· 

dı: 

- Ne kadar ince düşünüyor -
sa, bu itirafa bir çokları inanmıya- ıFerda ağır ağır devam etti: - Nihayet, artık ne söylesem i- - Sözünü yarım bıraktın, dedi. niyetlerle hareket etmiyormuş .. 
C3!klardı, •Kurtulmak ıçın böyle _ Ben 0 ziyaret~inin Kerim Na- nanmıyacağını anladım . Ressam kendini vurduğunu mah-

> - Bilakis son teklifile uyanan 
bir yalana başvurdu.• dıyecekler- mık olduğunu sanmıştım. Çünkü ı - Fakat n 'çin bukadar israrla kemede itiraf etmeni istiyordu, sun! Başkası senin vaziyetinde ol-d şüphelerimi büsbütün kuvvetlen -
di. Hatta Akif Cemal bile böyle ıona haber yollamıştım Halbuki sen eBn. şüphe ediyord :ı • peki sonra.. dirmiş oldu . sa kendisini kurtarmak için he -
düşünecek ti. Zaten kendini benim aldanmışım. Gelen hocam değil, - ır gece bııdalalık etmiş, sev- - Evet, itiraf etmemi istiyordu. 

1 
Neden• men sevdiği adamın teklifini ka-

vurduğuma öyle emindı ki.. Tev- Akif Cemaldi. diğim adam ihanet ederse öldüre- Bu teklif gene hakkımda fena şüp - · 
P k b ·1 • · · .. 1 · t' B h ı d" be ldu He! - Neden mi?. Çu"nku" bu hare - bul eder ve onunla evlenirdi. Son-kifhaneye geldiği zaman.. - e i niçin gelmişti? Ne isti- ı ecegımı soy emış ım. u söz o- e ere uşmeme se P o . e 

- Ay Ressam tevkifhaneye mi yordu? nu Handanla gördükten sonra vu- muhakemede beni kurtarmak mak- ket büsbütün feci bir vaziyete düş ra zavallı Akif Cemalin her sözü-

geldi? Ferda acı acı güldü: rulması kanaatini kuvvetlendiri- sadile kıskandırac:ık hareketlerde meme sebep olacaktı, bir kere onu nü, her teklifini fena manaya çe

kiyormuşsun .. Genç kız başını salladı: - O da sizin istedij;'İnizi istiyor- yordu. Kendini sevdiğimi iti - bulunduğu için kendini vurduğu- vurduğumu itiraf etmekle yalan 
- Ne yapayım? O zaman hadi-

seler öyle dütünmemi icap ettiri

yordu. 

- Görüyorsun ya, senden hiç- du, yalan söylememi. Kendini be- raf etmemiştim. Fakat bunu gizle- mu söyliyeceğini ilave c!tlince, ak- $Öylüyordum. Haydi diyelim lı:i 

bir şeyi saklamıyorum artık. Evet nim vurduğumu mahkemede itiraf meme rağmen o bu aşkı sezmiyor Jıma çok fena bir ihtimal geldi. selametim namına buna razı ol -

hastahaneye geldiği gibi tevkifha- etmemi!.. değildi. Beni bu hareketi ile rezil etmek dum, maddeten kurtulmam manen 
neye de geldi. Fakat bu sefer onu Hacer yavaşca mırıldandl: Hacer: isted iğini, böylelikle aramızda ol· büyük bir leke alınama mani de- Hac"r gözlerinde keskin bir pı-
çağıran olmamıştı. Hani o gün siz - Hayret! Neden böyle bir tek- - Hatırladım, dedi. Defterinde mıyan bir münasebeti aleme yay- ğil ki.. Kıskançlık yüzünden res- rıltı y,anıp sönerek dikkatle genç 

giderken hademe kadın bir ziya- lifte bulundu? o gece aranızda geçen muhavereyi mak arzusunda olduğunu düşün· samı vurduğumun anlaşılması a - kıza baktı: 
retcinin geldiğini haber vermişti - Hayır ona bütün yakın - ben de okumuştum. Zaten onunla düm. O gene beğenilen, sevilen, ramızda gizli bir münasebetin o!-ı' - Öyle ise şimdi de hadiselerin 
ya. Iığımın küçük bir arzu ve sempati- öyle konuşman, sonra sık sık öl- kadınların uğruna cinayetler iş - , duğunu meydana çıkarıyordu. başka türlü düşünmeni ve onun 

• 

hakkındaki fikirlerini değiştirıne· 
ni icap ettirmesi lazım. Bilmelisin 
ki seni sevmiyen bir insan tevkıfh8 

nelere gelerek öyle bir teklifte bU' 
lunmazdı. 

Ferda sesini çıkarmadnn dinli • 
yordu. Genç kadın devanı etti· 

- Onun seni &evdiği muhakI<al<· 
Hastanedeki halini unuımuyo • 
rum. Gözleri büyük kederini öyle 
açık gösteriyordu ki.. sonra ağla· 
dı. Evet, yanaklarında göz yaşla' 
rını gördüm. Koc.t bir a • 
damın ağlamasını düşün! sa· 
na söylediği sözleri, gözle
rini açman ve kendisine bal<JJ18n 
için nasıl yalvardığını duymanı iS' 
ttc-dim. 

- Onun avukatlığını iyi yapı • 
yorsun. 

Hacer hiddetle genç kıza baktı: 
- Sözümü kesme. Beni diııl•• 

artık bu mesele halloı.tın istiY"' 
rum, ikiniz de biribirinizi seviY0

'.' 
. 'çıl1 

sunuz. Yalnız birteşmenız 1 Jıl 
ortada bir takım maniler var di 
bunları kaldırmak IA%ım. Şi!fl 
bu çok kolay olacaktır. ) 

(Arka'!l "8~ 
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YARINI DÜŞÜNÜNÜZ 
Bugün zevk!e kul1andığınız sigara 

yarın hayatınızı zehir ec· e ektir 

En ehemmiyetm bir so • 
ğuk algınlığında !ıile bro~it 

denilen göğüs nezlesine sık 
sık u~rramamak arzu eder mi
siniz? 'iigarayı bırakınız. 

Her soğuk algınlığında gö
#fis nezlesine yakPlana, yaka
lana müzınin, kökleşmiş bron
şit hastalığınıır uğradıktan 

sonra zayıf, mnkavemetsiz, 
dayanıksız bir hale gelecek 
olan nefes borulPnnız.ı,n ve 
ak ciğerleri" izden dolayı gü
nün birinde zatürreeye lu • 
tulnıamak ist"r 1nisiniz? Tü
tünü terkediniz. 

• •• 
Bircok delalar ,boğoz ve 

l!Jrtlak nezl ·t~rine, brorşit · 
ICTc ''e zotürrcclere yakafa • 
na, yakalana günün hiril'de 
afrzıııızdan kan gelmemesini 
ister mhiniz? Şimdiden tü • 
tünü kesiniz. 

Senelerce devam eden, ok
kalarca, k ilol?rca balgam til· 
kürlen ve en nihayet ağızdan 
kanlı balgam getirten eski • 
mlş bronşitlcrden sonra insa· 
nı vereme sürükliyen, celliid· 
elan yakanızı sıyırmak ister 
misiniz? Veremlilerle düşüp 

kPlkmaymız. Sigarayı bıra • 
kmız. 

• •• 
Kese bereketini kaçıran, 

bulup içmeyince iruıanı zıva • 
nadan çıkaran, aklı, zihni ve 
muhakeme kuvvetini uyuş • 
turan tütünün tiryakM olma-
mak ister misiniz? Tütüne a • 
lışmayınız. Sigara içmemeğe 
yemin ediniz. 

Çocuklarınızın tabiatlerinl, 
seciyelerini, karalttcrJ crini, 
ahliklarmı, sıhhatler . r i, ıni • 

zaçlarını, bünyelcrini bozma· 
m~k ister mi ,iniz? Tütüne •· 
lıştırmayınız. 20 ynşlarına ka· 
dar kendilerini takip ediniz. 
Yukarıda yazdığını öğütleri 

öğreniniz. 

Herkesi iğrendiren, ikrah 
ettiren ağız ko!rnsund:'n, di~
ICTinizin bozulup sararmasın· 
dun, çürüın·)lcrintlı..;n l urtul -

mak isl'T misiniz? Sig ra kul· 
lanmayınız. 

Dtinyanın en btlısı, en şe
rrflisi, en sna'1 -tl"l\İ, en şe • 
ı·crlisi olan c\'l"\i!;tcn hnkki· 
le islibde et:nck i<trr ırıi'i • 
niz? Frrn~i ve belsoğttl hı~ru 

almayınız. A la tiitiin içme • 
yiniz, işret etmeyiniz. 

• •• 
1\f illrf İ'lı i-ı:r, tf ,.,.1,..i ,,...,;.,.,.. 

hlikiımetimi7e pek 15zım olan 
sai\lam çocuklar, giirlıiiz gcnr 
lrr, ak1']ı in~artlDr, f.'İİ7.rl kı7-

lar. bereketli zürriyef)rr, km· 
vetli san'atkarl•r, kuvvetli 
evlatlar yetiştirmek ister mi· 
siniz? 

Frengi almayınız, belso • 
ğnkluğuna y•kalanmayınız. 

Hi~hir içki kullanmayınız. 

Tütün i<;meyiniz, eroin tuza -
ğına düşıneyiniz. 

Kadınlann şehvet dnvgu • 
!arını azaltan sinirliliklerini 
artıran, zayıf11k1arını çoğrl .. 

tan, titizliklerini kamçılı • 
yan, dirlik düzenlliklori bo • 
zan sigaradan vaz gcçınız. 

lokman hıo"l A 

İKDAM 

YEN. Bi FEN MUCİZES. 
Toprak altında kömürün 
aaze tahvili kabil oluyor 
Son tecrübelerden 

' 

1 
Bundan elli sene C\-Vel, büyük 

Rus alimi Mendekev şu tahmin· 
ıde bulunmuştu: cDir gün gelecek, 
·maden kömürü topraı,:an dışarı 

çıkarılmıyacak, fakat, orada, ye • 
rinde, mahrı1k gaza tah\·il edilerek 

bu gaz borular vasıtaüle çok uzak/ 

1
yerlere nakled Iebilecek.• 

, Maden kömürünün daha toprak 
1 altında iken gaza tahvili hakkın •

1 
daki J;u bikir, evvelii imkansız bir 
şoy ı:ibi telakki olundu. Fakat, bun 
d:n yit mi beş sene evvel, büyük 
İngiliz kimya iiEmi. Wniiam Ram· 
say, ilk defa bu fikirden istifade 
ederek, bir yeraltı gaz fabrr<ası 

şemasını hazırladı; fakat, maalesef 
o zaman bu projesini filliyat sa· 

alınan neticeler çok 

hasına çıkaramadı. Bir lr6mür labrilra•ı 

ümitli 

11\fadde~kkömüründhen dah~lktopdrak,lovka'da, liboratuar k<'rübelerin·jedilen gaz, normalden 3 ila 5 defa 

f
a tını 8 kı en gaz 1 r1acıd, 1S e ·:den sonra. tesis edilen ~·eraltı tec daha ucuza malolmak!ıı.dır. Bu tarz 
a o ara , son zaman ar a ovyet-ı .. 1 t · k d k d · · · . . . . .. rube s asyonunc!;-n, bıc buçu se a gaz çı arma ı ış verunı ma • 

ler Bırlığınde tatbık mevkııne ko· .. d d"" t .d · 1 d · ih d k" · ı 
ine ıçın e, en us rı e ıstıma e ya • enın racı esnasın a ı ış ver • 

nulmuş bulıınmaktadı:. b" . · k 1.t d l" ·ı 1 · · · · l. f rar ırıncı a ı e en ~ · aı yon me ınıne nazaran, on - yırmı mıs ı az-
Bütün dünya tekn'k tarihinde, . • . . . .. . 

1 
re mıkAbı gaz elde edılırııştı. ladır. Gorlovka tecrube ıstasyo • 

birinci defa olarak, 1922 senesinde, D • d d ,.._ d .. t 1 · d b" · · · ı k t' · . . , . .. ogru an 0 6 • uya en us r ı • nun a ır ışçının ay ı vasa ı ış 
Lısıçansk ta bu sahad~ bır ttcru· lı "lk . · · · 500 ·1· 600 t k.. ·· ·· b ı 
b 

. . çin ça şan ı yeraltı ~n ıstıhsa · verımı, ı a on omuru u 
e ıstasyonu tesıs olundu. ı933 se· 

ı.4.'!TA T 

· . · ı I • 1 . , . , . · . · , ·"". ~ ~-ff, 

KULAGINIZA KOPE OLSUN 

EN MÜOH\Ş 
\STİRAPTAN 
~ONRA ·• · 

TAM N~Ş'E 
v~ S\HHATE 
KAVUŞtJ\AK 

NEY oz· 
Kullanmakla kabildir 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşüriir. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağnlen ancak NEVP.OZİN almak 

suretile çarçabuk dcfedilcbilir. 

Kat'i Tesir 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

~ ' . -.. _.,_... ·-· - . ·~- -, . 

Bursa Stadı 
fu'bol sahası ve 

kc şu yeri ikmal 

edilmek Üzere 

lndor mihracesi 
bir Amerikan 

kızi.e evleniyor 
· d t ··beı · h Ii istasyonu, bu tecrübelerd~n Jon maktadır. 

nesın e, ecru erın sa ası ge - • . ı ·· .. 
. 1 ı·ıd· b" k h t ra, 1937 Kanunuevvelınde Gorlov- Komurden toprak altında doğ • B (İkd ) y . 1• nış e ı ı ve ır ço avzaya eş- . ursa am - enı p ana 
.1 1 d B t .. ,_ 1 h t kada işlemeğe açı!mı~t ... Du ıstas j rudan doğruya gaz cıkarılması, .. t d"J d"l kt b 1 A 

Başka türlü tebaasını 
idare edemiyecekmiş mı o un u. u ecru • .-r, er, er a- d"". . . k'" • gore a ı e ı me e u unan • 

. . ıyonun ver ıgı gaz cıvHıaa aın ı k t• · t"k h k k · rafta, muvaffakıyetlı ne~ıcelcr ver . . . mem e e ın enerıe 1 ma ru ay- tatürk stadyomunda ınşaat faa • . . . 
di. ve bu yolla yüksek kaHeli gaz kok kımya fabrıkas'l!na kullanıl. naklarını bir kaç misline çıkar • liyeti çok ilerlemiştir. Hındıstanın en zengın eyaletle • 

elde edilmesinin pratik imkanla • maktadır. Bu istasyon. işlemeğe makta ve bu sayede. başka türlü Atatürk stadyomunda şimdiki rinden biri olan İndor devleti mih - .. rı tahakkuk etti. Bu tecrübelerin başladığındanberi, 30 n.-ıyon met· istismarı masrafını koruyamıya . halde futbol sahası, koşu yeri ve racesi Holker Bahadur, bir kaç 

en ehemmiye.tlisi, Donetz havza." re mikabı gaz verm~lir. cak kadar ufak kapasiteli maden atlı spor .. kısı.mfan bitmiş gibidir gün evvel, tebaasına, Margerit 
smda, genç ılım adamı Skafan.n ı· Bugün Donetz hr.vzasında Li • k"" .. .. d 1 d . t"f d Sık ve gur hır çımenlı:ı kaplı fut· Lavber ismindeki genç Amerikalı . ' · omuru amar arın an ıs ı a e o- ~ . . . 
daresınde yapılmış ve ayrıca ma • k G 1 k K k "d bol sahası kamilen ıkmal edılmış • k 1 1 ğ" . b"ld" 
den kömürü kimya ,.,,stitüsünde soçans ' or O\' a, . urav a a lunması mümkün bir hale gelmek tir. Atlı spor kısnunın @çılışı, Ni • '." a ev enece ıru resmen ı ır-

Türkiye Radyos J - Ankara 
de teyid olunmuştur. ve ayrıca Moskova ~ıvarıl'dd, d• • tedir. sanın ilk haftasında törenle yapı· dı. 

Toprak sathında 120 ınetre de ·Iha toprak altında iken kömürden Toprak altında köır.ürden gaz Iacaktır. Açılışı müteakip, şimdi • Mihrace, bu Amerikalı müreb. 

rinlikte ateşe verilen komür da ·ıgaz ihracı için, büyük istasyonlar çıkarılması sayesinde. sentetik yol ye kadar eski sahada yapılmakta o biyeyi perestiş ederces'ne sevmek 

marındaki fid: ve ş;mik tahav· kurulmaktadır. la, benzin, amonyak Ye daha sair lan futbol spor müsabakaları ye- te, bu tercihindeki sebebi şöyle i· 

vülleri takip eden So~ .vet al;.-ııe • Maden kömüründen daha toprak kimseyi mahsuller de elde edil • ııi sahada yapılmağa başlanacak. fade etmektedir. 

1639 m. Kw. 
Kw. 

Dalga 
Uzunluğu 
-·· 

T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 

183 Kcs./120 
15195 Kes./ 20 
9465 Kes./ 20 ri, yalnız bu topraK altı yangınım altında iken gaz ihracının bir çok mektedir. Bundan bnşlrn, bu yol· Bu senekı gençlik ve spor bay· _ Bu kadını, pek çok seviyo • 

d . . . t . d ··ı, f k t .... k .. 1.kl . d ramı şenlıklerı de burada yapıla· .d t ek . . .lk 
Kw. 

Pazar Saat 
ırııe e meyı egı a e aynı za· bakımdan huyu ıyı' erı var ır. la elde edilen gaz yüksek fırında S d . d"k" k rum. Tebamı ı are e m ıçm, ı 

20 Ajans, metroroloji ha • . .. • . . ' caktır. ta yom;ın şım ı ı apısı. . . . 
berleri. , manda elde edilen gazın te:ekku · Evveli. ekonomiktır ve ma.hru - geçmeden madenden demir çıka • Yağcılarpınaı"l caddesine nakledi • evvel aile saadetıne malık olmalı· 

Saat 12.30 Pr~gram. .. .. Saat 20.15 Türk müziği. Çalan. bünü de bir nizam altı-ıa almayı,kun "'.aliyet fiatini bÜ)Ük mıkvas r'.lmasında da kullanılabilmekte· lecek ve bu yeni kapının az ileri. yırn. 
k Saat 12..35 Muz'.k (Kuçuk or • !ar: Reşat Erer, Vecihe, Ruşen da öğrenmişlerdir. 1934 de Gor - ta indırmektedır. Bu suretle elde dır. sine, ortaya kapalı, iki tarafına da Hintli Prens, bugün 30 yaşında· 
estra • Şef: Ne.c'.p A~k;~). 1 - Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: açık tribünler inşa olunacaktır. dır. 15 yaşında iken ilk defa ev. • 

~art:n Ubl. Grızıngr bır dah. Müzeyyen Senar, Ha!Uk Recai. B ? Mudanya Halkevı' ı·zrnı'r Şehı'r Piana göre, önümüzdeki devre- \enmiştir. 2,5 milyar kadar servete gıtmıyelım. Vals. 2 - Walter • Ru·/ 1 - Osman bey Nih t ag" ]f)t' ini • de vüzme havuzu atıs poligonu . . ı . aven peşre· , ' . ' maliktir. 
Ya • Keman solo ve t'rkestra ıçın, vi. 2 _ M. Nureddin • N"h t ? Mec}J.SI• tenis kurdu da yapılarak stadyom . . . . 3 A el 1 . İ 1 aven B ..., a rn . . Mıhrace ızdıvaç be,·annamesın· 

- Hanschmann • n a usıa. S· şarkı: Sensiz ey şuh. 3 _ Rahmi agırrn Z ) • r• J } k • • ikmal edilecek ve gerek yerı, ge- ' ." .. 
llanvol valsi. 4 - Gangilbcrger • bey • Nihavent şarkr: Saçlarına ~ a ışına ar ÇO ıyı rekse tertibatı :tibarıle Türkiye . de, .fıkaraların b~ izdıvaç munase-

!Cüçük flüt için konser parçası. bağlanalı. 4 - Şükrü Osman . Su- Evden kaç .n kız neticeler veriyor Belediye lütçesi birçok nin en güzel stadyomlarından bir ' betıle yapılacak eglencderden zevk 
Saat 13 Memleket ""at aya:ı, a· zinak şarkı: Müptelayı derd olan. Mudanya. (İkdam) _ Otu7 yıl• mydana gelmi~ olacaktır. alabilmeleri için kendilerine 2 

lans ve meteoroloji h·•herleri. 5 _Ahmet Rasim. N'havent şar- ) o:da t< gır;r mı? orduda çalışan ve ı;alışmayı en ihtiyaçlara Cevap Verecek --oo-- J milyon frank dağıtılacağını bildir 

Saat 13·15 Müzik (Küçük orkes- kı: Pek revadır. 6 - Refik Fersan Bursa (İKDAM) _ Ağırcezada büyük bir zevk sayan Parti baş • İzmir (ikdam) - Şehir meclisi mektedir. 
tra · Sef: Necip Askın.) Devam. - Mahur şarkı·. Bı·r neş•., yarat has- k P ı· b k ' ğ ld. N" d · t ı 1 · N" lznıı"rde yetı"şfı"rı·lecek 
5 '!;;" bir zorla kız kn.çırma muhakeme • anıınız ar ı aş arıJı ına ge ı- ısan evresı op antı arına Uç ı-

- Thomsen • Dua. 6 -- Mainzer -
!) ta gönül. 7 - ......... • Mahur şar, sine başlanmıştır. Balıklı köyün • ği günden beri gençle«' kıskandıra· san Pazartesi günü başlıyacaktır. yerli SIQvlrlar 
Üğün töreni. 7 - Niemann ·Vals kı: Hala kanayan. 8 - Şerif İçli • den Ahmet isminde biri Hafize cak bir gayretle durmadan çalışı· Meclisin bu devresinde üzerinde 

• Baston. 8 - Keester • Hind nin· M h k Al d ·· · · · • • tıisi. 
9 

_ J. Strauss • r· a ur şar ı: amanı doğrusu kızı Emineyi kollarından tutarak .yor. uracağı en muhım mevzu, 939 İzmır Viliıyetı yerlı sıgırların 
PARA BORSASI 

\ ıyana or • desti emele. 9 - ..•.•... • Halk tür zorla sürükleyip kaçırmak ısle • ! Bütün hayatını programlı ça - yılı belediye bütçesidir. Belediye et ve süt vermlerinin arttırıl • ı ANKARA 
!!\anlarının efsanesi. k .. ·· De · ·ı d · d.. k k 1 · b 1ı·· · t b.. h d k ı t la usu • mırcı er emır .~ve.'.-. miştir: Emıneyi. omşu ad'n ar • ılışmalarla geçıren aşkanımızın utçesıne o o us ve avagazı gıbi ması hususun a arar aş ırı n ge-

Saat 13.50 Türk mii•:f(i. Çalan • 10 - ......... • Muhayyer turku: 
1 
dan l:.ırı Ahmedın elınden kurtar· ilk i~i kendısı~e ve sonra da ar , mülhak bütçeler de dahildir. Ga • niş mikyasta montafon tahviline 

lar: Vecihe Ceydet Kı)Zan, Rusen •Kır oi!Jonın davarı. mıştır. Kızın feryadına yetişen şa· kadaşlarına bır çalışma programı raj ve santral ıçin de mülhak bir başlamazdan önce bu ırk sığırla • 1 STERr.JN 
ıcam Oku~an: Semahat Özden • Saat 21 Memleket saat ayarı. hitler, Eminenin kaçırıldığını gör· çizmek oldu. !;ütçe hazırlanmıştır. rın İzmir i1tlim ve gıda şartlarına ıoo 
se ' Saat 21 Neş'eli plaklar • R. düklerini mahkemede söylmişlr • Bu proı;raınlı çalışmaların se • . Belediye Daimi Encümeninde aklimatize kabiliyetinin tecrübe e- ıoo 

s. 1 - ········· • Bayat! peşrevi. S t 21 10 M .. ·k (R" · ·· 
2 . . aa . uzı ıyasetıcum- dir. e mereleri yavaş yava~ !(Örünüyor. müzakere edilen belediyenin yeni dilmesi zaruri gilrülrr.üştür. 100 

- Lemı - Uşşak şarkı: Senı arzu hur bandosu· Şef: İh~an Küncer.) Ahmet ise ifadesinde ·Biz konu- Halkevinin spor kolu büyük bir yıl bütç-esi bir çok ihtiyaçlara ce- İzmir veteriner müdürünün ne • 100 
eder dideler im. 3 - Ltmi • Uşşak 1 - V. Buat • Okyanu~ (Marş.) J şup anlaşmıştık. Onu zorla değil, gayretle çalışıyor. . vap verecek ehemmiyettedir. Be· zaretinde münasip bir çiftlikte ye- 100 
Şarkı: Günler geçiyor 4 - Şükrü 2 - Leo Delibes • Naila baletin -ı rızas'.le kaçırdım!• demiştir. Her biri bir kıymet. olan genç · lediyenin tuttuğu yol şehri ala • tiştirme tecrübeleri yapılmak ü - ıoo 
• Uşsok şarkı: Gr 0 di muhabbet d~- den: Çiçekler raksı (İntermezzo.) R;:s -;, ~eki rı.:,asıle kaçıyor da !erimizi kahve köşele~ınden kur · karlar eden umumi hizmetleri ken zere iki baş Montafon boğasının ıeo 
rııi. 5 _ s Pır.ar . B~yati şarkı: 3 H B 1. R k 1 ne ıye a •rıyor. tarıp spor sahasına çıkarmak, sporl'.di. vesailil<;, i.şl.etmek ve h.er şeyin Karacabey harasından satın alın • 100 " . . ·. .. .. - . er ıoz • oma arnava ı Ahmet - Kızla öyle konuşmuş- h lk l uelıs d 1 1 6 (U zevkini geçenlerde tattırmak baş- ıyı ve sıhhısını a a temın ey e · . k•l . d b"ld" il 

00 · ın e ı gon um. - ········· • ver\ür). 4 - P. Tschaikawsky· tuk. Bizim eve yak.Iaştığı. za':'an lı başıııa bir muvaffakiyet sayıla- ' mektir. ması Zıraat Ve "etııı e.n ı. ır. • 1 
lJşşak şarkı: Girdim yarin bahçe· 5 inci senfonisinder: • Andante. böyle bağıracaktı kı; kendı evın · bilir. 1 Her ne kadar şimdiki halde ha· miştir. Tecrübe yapılacak, çıftlık 100 

Sine. 7 - ········· • Uş~ak saz sema· Cantabilc: Vals (Allegro Modera · den zorla kaçırıldığını sansınl~r Halke\·;mizin çalışmalarından jvagazi ve mezbaha işletmelerinde yeri tesbit olunacak ve Ziraat Ve-

isi. to). 5 - J. Sibelius . Finlandiya da anası, babast darılmasınlar dı- 'biri de ınuntaıam bir program da· ucuzluk temin edilememişse de. kiieltine bildirilecektir. 
Saat 14.20 - 14 30 Konuşma (Ka· (Tone Poem). j ye. Emine ifadesind~; Ah metle bilinde !ıc" ~ '" bir bele- yeni alınan tedbirler ve meydana 

d konuşmadığını, kendısı zorla ka • · ·ı · 1 ak b ·k· ---oo-
ın saati • Çocuk terb'.yesine da • Saat 22 Anadolu ajansı (S r • . . . . dive salonunda verilır>ekte getırı en tesısat a Y .ııda u ı ı. 

100 

100 

ıoo 

100 . po çırıldıgını bıldırmıstır. . . . 1 t d 1 k t . . "h t• e lzmı"rde sargı· sarayı 
tr.) servisi.) . • . . • . . konferans; " manlarda ış e me e ucuzu emını cı e ın 100 

S 
.. Dıger şahıtlerın. dınlcnmelerı az bir dınle.vıc ' b; " b k . gidilectktir. Havagazı müessesesi . İ . . 

aat 17.30 Program. Saat 2.2..10 Müzik (Cazbant . Pi.) ıçın muhakeme talık olunmuştur. . .ıı u on ğ b 
1 

h !zmır ( kdam) - Fuar komıtesı 100 
transların dir.leyic'lerl son cı randıman verme e aş ayınca, a- . . . 

Saat 17.35 Müzik fPnar çayı • Saat 22.45 • 23 Son ajans haber- ----00---- • .. ti . d" b k k uş toplanmış ve sergı ınşaatını hır 100 t> yüz yirmi bin buldu vagazı ucre erı ye ı uçu ur .. . . . . . 

DOLAK 

FRANK 
LİRE'l' 
tsviÇRI 
FLORİN 
RAYİŞl'rlARK 

BELGA 

DRAHMİ 

LEVA 

ÇEKOSLOVAK 

PEZETA 

ZLOTİ 

PENflO 

LEY 

DlNAR 
YEN 
İSVEÇ 

RUBLE 

S.93 

126.67j0 

3.3550 
6.6625 

28 3975 
67.2325 
50.815 

2L3125 

1.0825 

1.56 

ı4.12 

23.9025 

24.9675 

0.9050 

2.9075 
34.GZ 

30.56 

23.9025 
I.) leri ve yarınki program. eursada f(.aarife yerilen Evımızııı btt çalışn alarma ba • ıtan beş kuruşa indirilecekEr. • muteahhıde ıhale etmıştır. Sergı 100 

•tıS)a. at 18.IS Konu~mc (Çocuk sa· türbeler karak yarın için kuv·:etli ümitler Yeni bütçe. geçen senekı yekun- sarayının ilk kısmı l:>u mevsimde 

• llALK OPERETİ beslemekle kendimizi haklı bulu- ,dan kabarıktır. ikmal edilecektir· Esham ve Tahvıtiıt 

Saat 1345 Müzik (Şen oda mü • 

Ziği · İbrahim Özgü ve Ateş bö • 
tekleri). 

Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 
heyeti). Cel:l.l 1'nhe< ve arkadaş • 
\arı. 

ı:ıugün 16 da 
akşam 9 da 

Zozo Dalnıas 
Macar baleti 
(ÇARDAŞ) 

Müzik Kalman 

Bursa (İkdam) - Son zaman • 1 

1 k d ''oru;-. Bı"·ın· cı· kordonda sehır otelinin 1~38 % 5 ikraiyeU 
ara ·a ar evkaf müdiriyetinin 2 3 N" k h ' · 

nezareti altında bulur.an Birinci ısan COCU ayramı önünde inşa edıiecek l""''l' a"'<lho-/ ( lll34 % il tııııan~ 
ıntri için icap eden tedbirleri al· ÇOCUKLAR 

Osman, Orhan ve Çek'.ıgcdeki Bi • : c•ı da 19000 lirava ihale edilmiştir. tahvili dırmıştır. l\ı 1 .. rif müaürlüğu tür- , , 
Bayramınızın Ş~n. Neş'eli, · 1. n1 « ,. __ ,_ 

rinci Murat türbeleri maarif ida · bcleı in e:,a,lı şekilde tamırinden Belediye millıendisleri şehır ote ı 1~38 7• ,. _...e 
Eğlencelı olmasını öğretmen • ı ·· tahvili resine devredilmiştir. sonra onlıııı da Yeşil türbesi g.bi 1 temel vesaire akatmı plan aa uze· 

1 
lerinizden isteyiniz: 

Maarif Vekılleti hı türbelerin/ zivaretdeı·c açacaktır ı-inde çalışmaktadır. 

t4 .• 
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(le SABAH -OGLE • AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde üç defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Dt}md) BULMACAMIZIN 
BALLt 

ı 2 8 4 fi il 7 8 9 t•l 11 
llK'A S 1A llf'Ş--ı-T-. 
.D.-S ELA MET.Y 
Y"T• LITfsX N iiP,A 
ı:·Kıs•MTR"•C:-AR 
-fRA-KllT• s ÖD A 
llE KıT Nii VA T -t ili 

~~ !'~ ~' ~~~~ AJ-~ 
.AC • P-AMUK.H I 'f Iti~ı,=f i'i 

BUGtlNKÜ BUL.'IACAMIZ 

ı 2 8 4 Ci 6 7 8 9 10 11 

- Soldan sağa -
1 - Tatil günü, ilkbaharın ü 

çüncü ayı. 
2 - Maksad, bir radyo markası. 
3 - Başlangıç noktasında biten 

gezinti, sevmekten emir, 
elma. 

4 - İbnekten emir, kabuklu 
bir meyva, sporcuların yaşa 
nidası. 

5 - Çocukların süt emdikleri 
şey, beyaz. 

6 - Ek, kol başlangıcL 
7 - Nota, bir dağ ismi. 
8 - İnmekten emir, gemilerin 

sığınağı, hece. 
9 - Nihayet, tersi deniz topra

,ğı, tersi taılı bir şey. 
10- Meşhur bir muharririmizin 

soy adı, Vatikandaki dini 
büyük adam. 

11 - Pişman, vücutte çıkan yara. 
- Yukarıdan aşağı -

1 - Çocuk kundurası, bir bahar 
ayı. 

2 - Dikey, musiki tokmağı. 
3 - Tavlada.ki mikap kemikler, 

emmek, tersi edat. 
4 - Tok değil, bir erkek ismi, 

yemekten emir. 
5 - Gökyüzü, işaret. 

Makastar Selômi 
Bahçekapıda tlASAl'f depaıu ıısttındelı:i yanan terzihanesini 

OROZDIBAK karşısında gözlOkçü Arlaryanın Ozerindeki ASMA 
KATA nakletmiş oldqı;unu sayın müşterilerine arzeder. 

Nafıa VekAleti lstantul Elektrik işleri 
Umum MUdürlUgUnden 

1 - Muhammen bedeli ·195• yüz doksan beş lira •50• elli kuruş 

konan •170• adet memur ve müstahdemin şapka.larının kumaş

ları idare ta.:afından verilmek ve diğer harçları müteahhide 

ait olmak üzere diktirilmesi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11/Nisan/1939 Salı günü saat ·15• te idarenin Tünel 

başında Metro han binasının beşinci katında toplanacak ko -

ınisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak için isteklilrin cl4a on dört lira •67• altmış. 

yedi kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lizımdır. 

4 - Bu iş hakkında izahat almak istiyenJerin İdarenin Levazım 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Maarif Vekilliğinden: 
Kendi hesaplarına eser bastırmış olan müelliflerden ve hususi 

teşekküllerden, Ankara'da Sergievinde Maarif Vekilliği tarafıııdan 

tertip edilen •On yıllık Türk neşriyat sergisi• salış ?avyoııunda 

eserlerini sattırmak istiyenlerin iştirak şartlarını öğrenmek üzere, 

Ankarada Vekillik Yayın Direktörlüğüne, İstanbulda Babıali 

caddesinde Basma Yazı ve Resimleri Derleme Direktörlüğüne mü-

racaat etmeleri illin olunur. ·2089• 

sfar.tııl Kız CtrefırEn cıı.:ruıat : rt ' rra 1 crri~ıcrır.c'tn: 
Okulumuzda 2032 lıra 15 kuruş keşif bedeli karşılığında yapı

lacak tamiratın 23/3/939 gününde yapılan eksiltmesinde istekli 

çıkm2dığından ihalesi 3/4/939 Pazart<!si günü saat 15 te Beyoğlun

da İstiklal caddesinde İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 

komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat (153) liradır. 

Eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 

proje, keşif huliısasil e buna ait diğer evrak okuldan görülebilir. 

İsteklilerin en az (1000) lfralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehli

yet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile komisyona müra -

caatieri. (2064) 

Nişantaşı Kız Orta Okulu satına!ma komisyonundan: 
Mevcut resim ve ~art.namesine göre beherine 1450 kuruş tah

min edilen 50 adet sıra 3/4/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü 

saat 14 te açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminat 55 liradır. Bu 

işe girebilecekler bu nevi iş yaptıklarına dair resmi daireden veril

miş vesika ve 939 yılı ticaret odası vesikasile belli gün ve saatte 

İstanbul Beyoğlu İstiklfil caddesi 349 numarada liseler muhasebe-

ciliğinde toplanan komisyona müracaatlerı. (1720) 

6 - Bir çöl hayvanı, ümıt. 1 
7 - Hece, ot biçme bıçağı 
8 - Asmaktan emlr, vakit. ri -

yaziyede bir adet. 
9 - Matem, Allahın yarattığı 

insin, tersi tatl ı bir madde. 
10 - Tuluat kumpn,,valiınnda ek 

seriya komiklerın adı, doğ

ru veya düz değil. 
11 - Akşam değil. ayağın alt kıs-

mı. 

TiYATROLAR 

ŞEHİR TiYATROSU 

TEl'EBAŞI :lıl. uJlı'.t!if• 
Dranı kısmı n , 

2/4/939 Pazar 
gündüz saat 

~c1ıı mnıı~ 
llff 1 ıli nltij ;;, 

15 - 10 dJ 'l . il il .... 
2/4/939 Pazar günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
ŞEYTAlli 

KOM E Di KISMI 
2/4/939 Pa<a ~Cı.ü ,a:ıt ı:; - :ıo da 

2/4/939 Pazar günü ak.,<;amı 

saat 20 - 30 da 
PAZARTESİ - PERŞEMBE 

------
ı lorıe Sartiarı 

' 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kz. 2300 Kr. 

6 aylık. 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kz. 800 Kr. 

T:E:K SÜTUN 
SANTİJv.İ 

P irind Sahife 
ikinci Sa.hile 
İç sahifeler 
1 - 8 incı Sahifeler 

400 ku"u~ 
250 kuruı 

50 kurı11 
30 !mrıq 

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

Dl KKAT 
Gazetemize ilan vennelı: b-

hasıl lıer nevi mobilyalar; 

BAKER (eskj BAYDEN) ma

ğazalarında teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsait şartlarla satılmakta 

dır. 

Deniz Haatah :mesi cildiye 
zühreviye mutaha••ıaı 

Pazardan maada hergiln 3 den 
•onra hastalarını kabul eder. 

Adres: Babrali Cadaesi Caga
loglu yok!Jlu köşebaşı No. 43 

Telefon : 23899 

.. '" ... ...,.,,,. ......... - w .. ,,, 

Salııp ve l:kt:,;rnuharrlri: Alı Naci I<A-
tiyeııler ıerek doğrudan doğ- RACAN - Umumi Neşrl;yah İdare Eden 

ruya ıazetemiz idarehanesi.. Yaz. ~Jeri Müdürü : M. Rasim ÖZGEN 
ne veya İlfwat •irketlerlne l 

'-m_Ur_a_c_aa_ı_ed_e_1ı_u_u_İ_er_. ___ _. ~=ı'.d'~ .. ~er: •~on Tel~•: llasıme:L 

1111111 il il 

TürkHava Kurumu 

' 

• AL TiNCi KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 ~adır. 

Büyük [kramiyB 200 .uo1 LiraJır. 
B d 40,000 

un an 25 O"'OL' ' ' 
B k 

, ""' ıraıı { 
a~ o 20,0 !J lk . 1 1 15,000 ramıye er e 

10,000 

200,00 so,ooo 
L Crauk iki A d et Mükafat Vardır. 

C lkkat: Bilet alan herkes 7 Ni•an 939 gilnü akıamına kadu 

biltt.mi dtjNlirnıi olmalıdır 

Bu lcrtıpten bir bilet alarak iıliralc etmeyi ihmal 

rtır.eyınız . Siz do piyanıonıın ınes'ut vo bahtiyarla.r ı 
arasına ı:irn.iş olıırsunuz. 

11111
1 

bııı 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKl\tAN HEK.iM) 

DAHİLİYE MÜTEHAŞSIS.i 
Divanyolu 104 

J 
Muayenehane &aatlerl. Pazar 
bari~ her gün 2.li - 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkarayp. 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGiN E 

doöru atılacak 

Burupkla::,-a..,:;;...~ 
iulc e.filcbilır . 

1 

Viy•a• Oni•erlitnindta bir Profe9Ôf
Biocel - Tabir ettikleri Gençht1• t:•· 
zip bir ua.nırunu lı:eıfetmiıtir 811 
cevlaer halituııırda penbe reaktekt T o· 
lr.aloo Kremi terlı:ibiode meveuttuT 
Cildin bu yerine unaurunu alqamlar1 

yatm112d•• e•vcl t.tbilı: edjais 
.iı: UJUrkea, o ; cildiaiP 

besler " paç'eıtirir 

Cildi ta· 
ze ~in •e 
kadife gihi yunn •• 1111' •e ıiyalırı aoktr 
lardıa lıı:urt•rmak içi• her Nba.h be-

yaa Reudeki T okahıo 

Semeresi 
ıayet t:mia we 
memourıiyet bah1C1ır. 
40 Y•tlarnıda fÖrÜHhilirler. Y~• 
iıleriai (idittrelıı: bir Ge~ kıum r· 
ı.el C!ildini ikame eder. Cildin uıuurv 
elan Tokaloa lıı:rernini• Hmerui ... 
1•01 hayrettir. Memaun hlmaya.W 
patUlQI jerİ alabilirler, 

EmlAk ve Eytam Bankasından: 

Satılık Emlôk 
Yeri KıymPti Nev'i Mesahası .ı)epoLltO 

Beyoğlu, Emek
yemez mah. Şiş
hane sokağı No. 
eski 27 yeni 31 
taj 31 

Sarıyer Büyük 
dere Sevimlı so
kak N o. eski 22 
yeni 22. 

Bey lerbeyı Bos
tancı başı Abdul
lah ağa mah. es
ki Aziziye yeni 
Arabacılar soka-
ğı No. eski 7 ye-
ni 17, 19 

Fatih, Sofular 
mah. Sofular 

cad. eski 50 - 52 
yeni 66 - 68 

726 Kadıköy Cafer
ağa mah. Mura
diye sokağı No. 
eski 34 yeni 42, 
44, 46 

796 Beyoğlu Hüseyın

ağa mah. Kilit so
kağı N o. eski 8, 
yeni 8. 

7031.25 Apartnıan 

1000.-

15/16 Hisse 

Bir ev yarı 
hissesi 

1430.60 Tarla 

482.- Hamamın 

3/28 hisse 

ı hektar 
4306 M2 

1537.50 İki ev ve bir dük
kan 90/120 hısse 

1000.- ev 

--1406.25 

?00.-

286.12.· 

96.40.· 

307.50.-

'>OO.-

Adrsei yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usuille fa· 

izsiz, sekiz taksitle satılacaktır. İhale 12/4/939 Çarşamba günü sa•1 

ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte nüfus tezkeresi ve üç 

vesikalık foto4rafla ,ubemize gelmeleri. (l979) 


