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Viiksek harp konseyi dün 
londrada bir toplantı yaptı 
Müşterek deklcirasyon neşredildi 

lngiltere ve Fransa münferiden bir 
sulh müzakeresine girişmiyecek Mareşal ÇakmağınevveCkigünküteJt~lenndeniki tntıba .. 

~----~~,HAVA ORDUMUZA iLTiHAK EDEN GENÇLER .... . ..... .. . 

Balkanların bü
yük ehemmiye. 
ti karşısında 

Müttcfilclcr, Bol/can
larda ooz.iyete haltim 
olmalc İfİn, her tedbire 
baı ourmalı o• bilha,.a 
Ş a r le t a le i ortlularını 

mühim •urette arttır
malıdırlar; flinJtü harp 
:uıımanında, • i ya• • tin 
mesnedi ortludur. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
fE:;) alkanların vaziyeti, 
~ müttefik devletleri de 

onların gazetelerini de 
pek haklı olarak ehemmiyetli su
rette meşııul ediyor. Balkanlar 
coğrafi, sevkülceyşl, iktısadi si
yasi bakımdan Avrupanın en mü· 
hiın parçoıııdır, demekte mübıı • 
!Aca yoktur. Orası yalnız IJalkan-1 
Wara kalsa, mes'ele yoktur; fa. 
kat Balkanlarda, Balkan devlet
leri haricinde beş büyük devle
tin menfaatleri de çarpışıyor. Bil
hassa üç devletin ihtirasları da 
Balkanlarda müsademe halinde
dir. 
Ajansın, İngiliz gazetelerinin 

Balkanlara ait neşriyatı hakkın
da verdiii ~ağıda hüliısa, Bal -
kanlara ırösterilen büyük aliı • 
kayı ispata kafidir: 

cDaily Herald qazete•i, yeııi 
her hangi bir Alman tecavüzüne 
kar~ bir set çekmek iizere müt
tefikler diplomasisinin Balkan
larda mücadele etmesi lazım gel
diği ve Orta Şark ordusunun bu
nun için Orta Şarkta bulunduğu 
mütaleasındadır. Eğer Almanya 
riyan bir muvaffakıyet kazana
mazsa, bu ordu, yalnız orada bu
lunmasiyle, zaferi katıınmıs ola
caktır. Çilnkü Almanya cenubu 
ıarkt istikametindeki tazyikten 
1'az geçmiye mecbur kalacak
t\r. 

Fakat News Chroııicle. gaze
ten Almanyanın başka taraflar
da cebren elde etmiş oldıığunu, 
ticaretle elde edememesi lıizım 
11eldiğini yazıyor. Romanya A!
mıınyanın boı.ıunduruquna gir. 
!lıem.elidir. Önümüzdeki hafta
larda müttefikler azami bir si· 
ll<l.l"i faa. iyet ve propaganda sar
f etmeli ve mali kuvveti de kul
lanmayı unutmamalıdır. 

Daily Hera.ld gazetesi, İngiliz 
b"tbuatının da tıpkı Fran.sız mat-
1 ttatı gibi ayni düşüncelerde bu -

1unmasının ve mümasil tarzı hal
t~' telkin ey!emesinin gönüllere 

talı vermekte olduğunu yazı • 
~or .. Karadenızin . ~apısını tutan 
l!rkıyenin mertlıgıne ve kuıı-

11•tin., itimat ediyor ve Roman
~~Yıı da müttefiklerin sempatisi

' bildiriyor.> 
h İ"ırtliz gazetelerinin ve bil -

•.ıs., Daily Herald gazetesinin 
fi'~ 1 ale.,sı çok yerindedir. Mütte
ta ler, Balkanlarda ve l'._akın şark 

' 4lrnanya ile Sovyet Rusya • 
llın ··n1 nıu erlden ve mllçtemian, 

(Arkası 3 üncü satıfada) 
ABİDİN DAVER 

ÇEro.BERLAYN POL REYNO 

INGILTERENIN TUNA VE BALKANLARDAKi -
SEFİRLERi LONORAYA DAVET EDiLDİLER 
Halifaks Sovyet elçisile görüştü 

Loııdr.ı, 28 (A.A.) - Y·ü.kse!k 
Konı;ey a1• tııııcı t.oplanıtısını bıııgıüırı 

Londrada y.a.pmıştıT. Koıru;eyUı 
çıaı;ışması bü1ün Win sümWŞ!ıür. 
KQ1!15E!yde İn~ ll.tıere)i B. Çeıın • 
lberlayn ile Lord Ha~ifaks, Çörçil, 
St8Jlley ve Ki~ey W(Qd, Frıırı
oo.vı ise Rcyna'Uld, Cempi.nchl, 
Lauret Eymaıc vıe G<>ııe ı al Game
liaı temsil etımı Ş:erdir. 

Yuıc,;elk konsey, son uı;:ı- :ınusın
daııberi Slıa<tejiik vazi.vctıte vu,
ltubulan i.nkişaflan .ıı&t.dttı p,ıe -
Qirnı ıı ve istıiık.balde tıaJ<i"' edile -
cek h&tıtı hareketi teı.bit eylemiş
tir. 

(}eç<.'ll kliru.ınwıvvelde Rynaud 
ve John Siınon arasında iaıızalıır 
nan arn:oıışmamn verdi~' netice
ier nazarı i.tilhaxe a~ ve bu 
ınl.aşmanın şümulü-nüırı ilki memr
.lıeketin meırıfaaıtilcrime ve emni. 
~e tıa.aılJ.Uk den bütün saha -
lara tşm:iırin.i arzu eden f.nıı:t.'ı'ıı: 

lngilterenin Ankara Büyük erçisi 
Slr Hughe Knatchbull-Hugessen 

ve Fra.ruıu hüıkCmıetleri aşa~ıda
:llevkaf~ deık:lıı!'asyon üzerinde 
muta'bı!k ka ;ım ı.<:tlaro ır: 

(Arkası 3 iiııcii sayfada) 

iş Bankası Umumi 
heyeti dün toplandı 
j&nka Siyasi vaziyetin korunmasından 
Enra 930,278 lira kar temin etti 

-~---~~~---·· ... -..,..,. · Ankara, 28 (lıKDAM Muhabi
rindm) - Türkiye İ~ Bankası A. 
Ş. h:&edarları alelade umumi 
hey'eti bugün saat 16 da banka
nın umumi merk&inde ve idare 
meclisi reisi B. Ahmet Nes:mi 
Sayman'ın reisliğinde toplanmış
ıtır. Ruznameye dahil maddelerin 
görüşülmesine geçilerek idare 
ıneclıiti ve müraıki'l> erin ra.porlaı
rile 1939 yılı bilanc,ıoou, kar ve za
rar hesa·bı okunmuştur. 

. "' 

1f BanJcaıı ~mumt müd«rü 
Sal4hııffin Çam 

Müzaker esnasında Banka u
mum müdürü muhtelif sua1.ere 
cevap vererek izahatta bulun • 
muştur. 

Malatya mebusu Abdülınutta
lip si.ııorta ~irl<etleronden banka
nın ne miktar-da kar temin eyle
diği hakkındaki swı.line cevoben 
de B. Salahaddin Çam şirketler
den temin ediılen karın bankanın 
1939 b~ ~eıdiıA'W 
1Q40 yılı içinde hesaplara geçe -

(Arkan 3 -IL11Cil sııvfada) 

11 
ALMANYA .Dün Atatürk anıtına mera;imle çelenk koydu 

MUHASARA 
EDiLMiŞTİR ,, 

fngiliz teslihat nazın 
dün bir nutuk söyledi 

Lon.dra, 28 (A.A.) - TesLhat 
Nallm bu ak>;:ım söykodıği bir 
nıutulkta ezcümle d01nıi:;tir ki: 

cDıa.V'81Illızın haıklı oli<luğuııa ka
ti.yyenı ka..'1.iiz. Büılün kuvvetle -
l\İmi.2li tera:zmin kt'fl'sinc koymı
ya amfıdeyiz ve k<lhrrnnıan müt -
te!1kl.E4'imiz Fransız ar ı;ıihi biz 
de ~ bü•ü.n maııaı;;yıe 
\!\.. biitun netllce-.erıy le topyekun 
hıırtıi ı;ııaye edimnis bulunuyoruz. 
A.lmaınye muıhıısara edilımişt;:r .• 

:t11ıııılt.t keıdlmi.ş ıihraca•lı ise 
k o m ş u ımemk-kı:f.lcre o:aru 
miliılıesıı.a olmak üzen•. asj!ariye 
i11.diriı:ııniştir. Haıın ınadtle stok
lexı tiiikenmııkted:r ve bu stok
laır ne ~ni.ş bir nisbet dahilinde 
Rusya tarafınd'an, n• de faydalı 
hlr ni.sl:U daı!ı.Hi>nde İtalya ·tara
fından tekrar tesis e<lilcmiyecek. 
tir. 

Terfi eden 
hakimler 
Yüksek tasdikten çıkan 
terfi, tayin ve nakil lis

tesini neşrediyoruz 

ANKARA, 28 (İKDAM muha
bi41inıckaı) - Terfi, tayin ve na
ikıiılleri yükook t.ıınc1;,kten çıkan 

1 Haıkiınlerin ]J.sU.sini bi di,ô1;orum: 

90 LİRAYA TERFİ ,.e NAKİLLER 

Afyon HuJmk Hiıkıımi Suılllıi, 
Çorum re-isi Afif, Tekirdağ rel&i
ğine Biledk hakimi MllStafa NurL 

80 LİRAYA T.ERFİ ve NAitiLLER 

Kı.nklarıe1i h.Maimllğine Kıııklıa
relıi r<ıisi Taılısiııı, Corıııım roisli
~ Tekiroağ reisi OelUedlll 111 

70 LİRAYA TERFİ ve NAKİLLER 

E büsıtan h8kimi Neca1ıi, Kıay
seri ceza hakimi Sırrı, :Fı<tth.i.ye 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

Nafia Vekili 

tetkiklerine 

devam ediyor 

Ankara, 28 (AA.) 30.3.940 cumartesi ıı;ü- ı zika olduğu halde Atatürk anılma bir çe~cnk koy 
nü hava ordumuza !ltiliak edecek Türk Hava Ku· muşlardır, 
rumu j!edikli hazırlama yuvasının birinci devre Gcru;'ere halk tarafından büyük bir sempat 
gençleri, bugün saat 17 de önlerinde ba,ndo mü- tezahürü gösterilmiştir. 

. -~~~~~~--~~~~~ 

YEN 1 BOTÇEN i N Yunanistanda 
HUSUSİYETLERİ 3000 istihkamıı 

Bütçe projesinde Vekaletlerin masrafları M f k 
muhtelif miktarlarda azaltılmıs bulunuyor 1 e a sas 

\ 
hattı 

Aı.~ 28 (İKDA:.'>1 muha
bkindeıı) - Bütçcn:ııin .,sbaibı mu- , 
cib • n n son kllill1ında A vrı.ıpa- · 

, nm si·ya,;i vıı~yeti dolayı>ivle 
m<'01Jekctin r t ıda:fıuısı ııcın aı ın • 
ma;;ı !azını gucıı 1itiviı4:! teoı'bir
lcr1e şiımeııdi!f< .. , vo. lıı$a.ııtı.ıım 
iStiJ.zaan crt::ği 100,000,000 liralık 
ll-"'ka·.adc malhiyetit<.>lk m=a.Jl.latr 
ay'l"ıca tanııian olunan biır layiıha 

~ ıe nııecli.:e lı'Jdl.ır:i lak-il iıfaJdl J 

ediılınektı.ıd'iı:'. 940 bütçesinin ge
Ç("ll seneye naza<raıı vaııiyeti llU
dm: Büyük M ~let Meo'.!i5i billçe
si g-eçcn seneye naz~an 3624 lira 
bir fazlal•k ı!OOtcmıeıktulli... Ri.
y>aN:ıticumhU'r büıtQesi geçen sene
nin aynıdır. Divanı Mubasel:ıat 
~; gcÇ('n serwye naz.aran 
2868 lira fazladIT. Başve:ka et büt-

A!Jna, 28 (A.A.) -Atina Ajan
'" ·bild:iriyor: 

Gazete.er, Meta:ksa.> hfrkümc -
tilı:in ardl.IYU ten&illt ve m ml<
kot.in müdafaasını tıemın sa ıa • 
sında ba~ işieııi ehcmmı
yeıle kayde•tmektedirler. 

1936 - 1937 bütQ.; yılından bu -
giinıe kadar Harbiye N ezııre1min 
vıe teililhat planmm tı:Abiıkini 
adi bi1tçeııi.ıı dışında olarak tah
sis edi!en pa:ra altı milyac 616 
mil!YO!l drahmiye baliğ olmuş -
1nıır. 

1936 yazında Mct&ksas h:ı.Tilı Js... 
mi verilen daıi.ml taıl-lkimatın in
şasına başlarnl!ınıştır. Hı:po;i be
toınamrıe olıınalk üzıerc 3000 ist4h· 
xaın. 

(Arkası 3 iinru sayfada) Maliye Vekili Fuat .'l.ğralı (Arkası 3 üncü sayfada) 
~-- ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

HAVA MUHAREBELERİ 
• 

F ransada ki lngiliz tayyareleri 
5 Alman tayyaresi düşürdüler 
IMOTTEFIKLER DENiZLERE TAMAM iLE HAKiM OL@J 

• 

1 

Ba•.ıke•:.r, 28 (İKDAM muha-
birinrlıe-11) - N aiia vl:ki!i Fuat 
Cleıbesoy kmir t.rnni.ne baifanan 
hw;usi v~ro:ı.a şe<hri.ınizd.-n ban- ı 
dıııınaya ~· 

Celbesoy geceyi Ba.ıı.dırmada ge. 
çİI'tcek ve Manyas sııöKI civarında 
~a11ta bıı.lundu'kt&rı sorıı:a 
Bursa. Karacabey arasındaki su 
!i;}eırlaıi ~ ~ ii2ere Blll" 
~ ll'ldecek1ıiır. 

Garp cephe sinde bir Fransız mevziinde taras = ya.pıııyor .. 

Paırıis, 28 (A.A.) - Diplomasi 1 ~ dıooa.mn.amnıın şimal. de- serıdedi.lmcsine sebebiyet veı:mlş-
maha.fi!, şu beyaoo.ttıı 'buılunmıılk- ~i sem faadiye11l.er.i., AJ:man 1illr. Alınan .1(820telieıU, bu faal'l • 
tadlr: g~ıeninde tıııfiıı!lıli mütalealar (Arkası 3 llncll sayfada) 



SAYFA_, 

BOYOK TARİHİ ROMAN : 145 t--~ 

ÇO 
M. Sami ·Karayel 

Mah eykerin daha iki şehzadesi 
rdı. Biri Murat, diğeri İbrahim 

iRuc:ıS K n •iJ!reri, pwliş;Wn 
~ dıa!til ıertıva&ım wrdii.. Ve 
şehzade bu fdl.va ire kartJ.ediML 

~ .,cnıi:ııdeiı Jr,wıtıuılan bit" 
'.kiac ~ de t.Iıski Jdarxta bı ıılu ıın.an 

Azıız. M.ainmut efendiye il.iti.ca eY" 

70 bin lira borca muka

bi I gaynkabili tahsil 49 

:R;ım@ K2!!?f#keri müftü Ot -

mail< :istbycrdu. ıııkat, iiın:ıliıdii ye
rıiı:ri. ibuıllı:nam. ş.ıırz...;.. llıiıeıbıne
din an= Malı PE!3-'llıı<ıı: Snılt.ı!!ND 
f~ eıki sarayı ~ ı:1'.i'"" 
ıwtzyoı:du.. ~ paıre -1ı3dl 
elld:aıı.~ 

Mallı P~ m:ıtaca c!:ııbe. m. 
~-efız J<1a<tt Vlill'lh. Bm. :Mmat, i
kiııci:;. İbramm iıdıL 

becn~i 1 
Şeytı AS M!;ılhnuııt e~ dıeV'-

rin an ııfiluılılııt odamiarmdan b L 

ri(ııdi. 
Laıbııımt ereodi'.jl'<!, ıtica erJıer>lıeni 

~.den hlle a·., m 

dı. BLı ~ 'l!irı.lmııı~t ~· 
J e ü!ilJiıca eıcı....ıı..r' a SJt,uıdıan dbr
rn.ııd'aın ç:ll!ışiyorlanlı. 

füJ::"1••5B'ı; l\tl!:ı!lırnnrl eteıı4ı.ıri. 
ıtab.a ı:iıy adie el a.1Jtmdaıı:ıı eliırıdıe 
~Malı Peyllııeu: SU.llıaıı:ııdı. 

Mılf? ~ ScıJil"= e;ılı;:t 1111mY
da Jı:-a vıe mai!ıaJ<ıll hnlıı'"'"'"Jiln 
hrıı!ııE, odaımlan v-taaiır.ie Ph
ce Şeyh dcmii. ile ~ 
ö. 

Al.i l""'8 ; lıeodıiaıe giiwııll,YU' -
®' KıWar a@ası Mustıe<faıyı, İ1ınım 
bmer elenci5yi Bak.it~ Mıeb-

:M.aih Peykıcr, ~ iki şeiıza.
d \cin de eJdr<n. giı:ll:«ığıinıi büs
btiıliiR, 93'.ttmab iı alıt!cıınciia n uız::ıık -
laŞtaılaca<,'mı c')]ışiiverek: sıuJlam.. 

yaxiu. Bu papas mı rum JEıı.. 
ası. .ı:; e saJ:1ıanaıt .,-ırvrrtık Sı1Dtm 
Aibmet za:manmdıa olodu.ğu gıh ka
dml:a:r saJ1tanaı yıw;ahmak, Baf.aı 
SuıJtarı g'fib'i Clgmaıı J J iiın;>aırartıarla.ıı
ğtmllll ıbaışm:ıa çiikıet"ek. sa:raıyıa ve 
ck:vlıeteı hMôın o:.na1< a2llilİl1rlle 
idi. 

KJ;>ı.ıı bu h.ld:iooler ca-eyaın e
dertloeıı. crtaJ.w:lia ,;;-rüılan ..... bfı.
dB!'"ıer :ruhttr ey.fedi. 

. met paış:a;yı re saire}1iı dıef ve ret. 
e)'lOOi!k!ioıı oonra, her bal.de Şe,yiı 
eJiındiiy<e ele l:xi.r oyuın eynıya'bi'
:irdi.. 

Bo;:a'Zliçi •k:innJelı. \bu."z ~ .... 
dondu. O su..-eili ati, Avıruıµa.dau 
Asyaıya yü.I'ü_yurelt ~-
n~ dıoımı_.ı.a,, y.,;ıı~ 

ı!ren 1"1< _ ;;, erneı o>mu:;tu. Bu ııe
lbtıplıe yiı:;~ ir;ecek gclmıez Qli. 

ıno.ıŞllU. 

Y•..ı1ıı:uiş diıLi:ıa:P. elmnıek ba: alkı,ıe
ye, etin okıkaıs.ı on beş ~e b
daır çılkıtı. HA esasen orta.lığın 
ha.mır.dan mı.mrwn değ.ild' . O sene 
Qe k:ıt ol;UDCa ded!i. lııDdu a.rtım.ıŞJ.. 
~mer haad<ete ~lkiiiber. Di

v.aruhüma.yuna kadar gelerek ba
,ğ:ı.ııı:my'a başladılar: 

- Nice o.lac:ıdı: ~- eden 
mevoo;p vu-:ilıoez ! . 

ve;:: oıi.a.zam Ah paşa, Siıpahflle<I'
dıen knı1k!tuğu yoktu. Qimk:ii; 
ll1Dle Y eıiQeri]ler va.:rd.ı.. 

Pııışa, Yeniı;erilere g,ii~ 
den Sipahi agalarına mukııbero 

~: 
- Va m. gidi<n ~ .• 

Yıilıı!ıa. ~ boynun ...,,... 
d:tııNrımı .. 

Sipı;ıhıı.er, Allı pıwıayı dinJ\;>m~ 

di!J;r •.. AyaJc dired!iler ... Şiıka:ret'
.leııilıı.i aıııtıt=Uılr ... İı;ı biiıyiimeıic ,;... 
:ııemu. 

Vezı.:r""zam, Y~ileı:f.e. Si>
~ ctağı:tıııcaŞn Zdlll!llt!<lijoı:
d&ı.. Fakat Y~r, ~ 
rin iı~.,; Ç .. <aırıll .... 9 l1P ..,.. 
yjıreı J<ıuJııJM -

Pıeyı Y€-n;Qeriler·!ll sü.kıltınıı 

göri.ınee yuımı.şarlı, dıerıb.a1 ~ 
biı ağ"ıi.umı hmurun.a. c.efu. ile: 

- Oj:i;ı.ıfülarıım. dii!lellLeriını nl<' -
leıııierı. ııbare1ıtiJ:_ 

D!yenjk: hemıeıı paraılarını ver
ct.. Ve lı<ı<>ıoıdan savru. Ali pa -
_şa; s·O'!lih.ilerm d!ivarııda!!ı. ~
l:aQ'trıl nna.ıı ıi.çiın Y eııiq ıı1i aığa ~ 
sın h aıber yoll.illlJl.l!\!İı... 
Yen~ri ~. ancak bm kişi 

im= mıiiselWJ:ı yen.içeri buılialbi1-
mişlli. !Bu !ru'VV'!>t, Siıpallıi dl&ğııt -
mı a ..iW ı<el.nıeııd • 

Yırıniıçerinin S?pıııhi ü:zıeriııııe ge!lı
ı::ı:ıekten imtina e1ıt ıi'ıi filen göcülı-
müş o.'Ciu. • 

Al.i ~ feoı~ ~ 
hil.ı kıiir bir arlımııcfı. Fa.\'a:t Si -
pal.':ııllle<'in divıaııııhfımayı;ııııa, dıa -
Y'l'TlltnaQ, ayak d'iramei, Qd!c gii
veııdiğ Y~m !ITrl!k bin 
k:işrylu emrine ıtaaıt ey(emesi pa.
şaıyı k~. 

.Aılıic paşa, üıı!üne- gcleıi sür -
rınıtifftü. Önüne ge'erıi ~ 

Faıı.at; Şeyh ıallelıo:lliniı ~ 
mü~. Halk iizeı1ıı:ıde manevi 
~--m. 

Fak.ait; bu buoosta padişaohı .k.aoıı.
duımak, Şeytı efund:iınin vüeudu
nu orıtadıın !GUiı.r albileoek baha -
neler bulıınıalk pa:şa içim o ·ı.a.d.ar 
güc oiacııı.k Wfflai·lden et.eğ- iltııi.. 

Pi!dıiııaha, şu sur.cıtle söylliıy'11bi
lıiırdL 

- Pa.d.işahım, Şeyıh efeıııd:i Şet,,. 
zade ~ killt!ınıdıen diıı:layı 
itıir.ıııı>aırda bıiıuınup orta!ıllılta şıl
riıı çıı~. M&b Peyker 
Su.lı:aıru. tuıtıoı.aıkrtıa taıç ve taılıil.lnızı 
'rklle!n a.laırok şahzaıdı., Mı.ırada """'"
mek. arzumındacfv .. 

Fakat; büıüiııı bu lıelıQpleri y.,. 
paoiken, Şeyh Aziz Maıhmuıt elien
diyi clıe- kaş)ru::JarııdmınaımaJı ge
rekılıi. 

fil.lıeilcir Aıl!i paşa; onun da kx>
laıyını bııJli'lL Şeyılı efendiırı:in 
ayaığına kadar ~k. cl öpe
cıo!k, "' eye ~wbııııılar hediye 
ey'~. K-.::: d:olıısu aJtm:.ır 
~ edeıt1!A;!:i. 

(Arkası var) 

POLİS 

"E~kiya,, Mehmet 
gene ya a andı 
~ kaç.,kçıhk bünnsı. IIJE>. 

mll!lrmı chln sıııbıılııal.ı yarilı:esiei -
ler :ııııbıı: bçaıkçi ail"ından Eır 
k:iıJa ~ 'l1'l'!lir'l:ll i ehınedi 
y~. Mmmet Unkl#
JW<l""rl:ı Thsan arl'ı.rufa bİT QOCU

i!a haTa.p l::ıir ca.ınıilirı penooreıı ü:;,. 
tünd:aki delıi!ğıe saılıiadı.ğı eroin1e
r, S'llltl~ıırırl<ı:n ;mıkahı.mnışhr. Göz

cüAilk yaı-ı, .Aibıdull2lı adında 14 
~ hlr c;ocuJda gene 15 
Y'l'llttil ~ olaıı:t İhsan ya.
~'a!rdır. M<ohnwd.in üze -
ria1d.e eroin miiıpteralıınrula.ı:ı ze.. 
J:ür rm:ik3bili rEilıi.n ol.arak a-:.iığı 

5 taıoo cıeı:ı saati ç.ı.Jııın:ışttr. c...m 
penceresi k:ovui'ıuııda da 3 büyUk 
pıo'ket l!'.OOİin bulıııaımuştıa. 

Gençfik gaz:etesı 
alayhindeki dava 

GıeDQ:.ilk Qaa!f!tesi a.Ley'lııiıı>e aç; 
Iaııı dı:mı:yıa bugfuı sı:at 14 ~ Dör
diimıii hll>v<> cıezıııda baıfl .. mırak
tı:r. 

"------.... --.lı.,..lllllJllll11111-..-. 
EDE81 ROMA ; 5 

Düşuncelerim, duygu- i 
ıanın biri bırine zıttı, hıiır drol -
ğım a.-tı!ı: b~ biT ded:.ğime bet.ı.
llemivordı.ı Be oğlu mnirJti, be
illmı gi.biı g n , serl.est, key:fizıe 
buyruk bi.r ;nsa,nın haleti ruhlye
s .L'!de ıazımı;eld.i~ bda- taılırilıat 
y a.ı;ımı.ştı. 

Oyle bı.r an gelıdi ki, .kendlmıi 
k0E'kuru; bir ~urumun kemrnı
d;ı buldum Kor.ktum,. korktum 
fakat uçurum ben· çekiyurdu.; e
ğer yuvarlanroadmısa, bunu Ner
m:rnin göz,er den a.ynlmıyan 
havaline borçluyum. Fakat far
kında değild'm ki, bu hayal benıl 
bir uçurumdan kurtanp, başka 
her ,.,_ ı.ıoçııruma yuv.a._, acak .•• 

Bi.r pazar aılı$'mı idi.. 

~ coşmuştu. Kalabalık 
kald:ınmJ.aıı:!:an ti!!ŞlyOI, her kö
ııe<fun 00- DlÜ2lİ.k se:ııiı duyuluyor
®.· Benim de keyfim iiırtü.mdey
dli:. Doğrusu ıbu pazar gecesiııin 
~ene~ bıırakrp m"1<te'l:ıe 
k"i"':c m a.k ~yo.ırlum. FaJaıt 
iroıtilııa:nl.ar yakliaşınıştı. işin ar
tık: sakaya, iıb.ma.le tahammülü 
~- Çaresiz. aytlırı.Lıık Be
yoğluaıa. veda edip mektebe gir
dmı. 

Sıruf ve sxra arkadaşım N a.ını:k 
da benıi bekliyonnuş. 

- H.aydi, dedi, chınna, ça1~ 
lım. 

Kaıra tahta.nan. önüne gittik. Na~ 
ruık bir elinde 9il,gf bezi,, b1x eıın,. 
de tebeşir, ~ıp sılerek ha.na bir 

bin lira alacağı var 
Belledi !Y"' mt:mUrin Jroapıeırati

iiıı:ııl:ıı gıi.n~• tıekr,,,,,.,,, 
bey'eti ıııımam.J'(:! lıı.rıtıı&ı ......,.. 
~;,u,k yıiiııimdeı:ı. dün Y"'1ı.ia
maırn1ştır. 

~ saıy-ı.sımıı 25 i ~ 
dm görulıdüğüıtııd ııoPlaıııtı u 
llİllllll ~ ~ saat 17 y<e 
bMrakılım ışır. K.oapEralli dıace 
mecllisiIDn cfünılııii mııwe.reıbiJl:fi
rl m:k ö:ı.ıere haızıırlaiığı. faali(yet 
r~ !ııooperatiıfin üzetııırı -
die biT !ı..1u..i dıe<ii .J.cciu]ar Y"JP1'" 
ilan kaıt'i ~ ımJ.ıış.Tllmışt.>r. 

iRap<ra göre, Koopenıt1fin bu 
yıl içiD:lıe botta ~ par.mm 
ydttinu 51 bin 413 } raya "balii 
o.lımııı$tır. Bu para 1112 kişiye 
tevzi o ~- Eski J:ıcırç1::;cı
dan IZ ibin 713 lirası •bu yil 1ıah
ı,;i ~. 

il:Hllen ~ eSk:i yillıaa-
dan kaJmı<a 70 bin 903 l1r<e. borou 
_va-dı.r. 

Raporda; Bu borca muık:aıbili ılro
~in 49 ıbtıı 856 lira:ya b~ 
oran alıaea.ğı da bu.loo.tluığun.a i.ş;>
rtt oluııı:ıııakta; fııilı:at bu parıını.ıı. 
1ıahısil>i. meşkuk o.~ da zia<re.. 
dilmelkılıedLr. 

Sö~ göre, bu ı:-'&ı 
ınıbl:.elli ·-~a ve e6lıii ~e 
eırkiıaıma 4 - 5 1'1alllJ n.iısbelıiıode 
borca ıpaıııa Vl€tl" '1ımtınnıden husulıe 
gellmiŞ!ıir. 
Di~ tara.1itan gene ~ 

ar>hşı idı.ğına göre, lrooP"!"aıtm bı> 
yıl da· Zilol"ao: utımıiıŞtix. Ve bu za
rıac tıerzihan<>dı.."iD 1043.33 ı:a-a, !o
kanta;c!.m d'a 1124,08 lira~ ö
ııere 4014, 11 Jillr.aıc1an. ibarettir. Fa
kat rnpardıa yeni yı!I iQittı koop& 
ra!l:iiin i!rıık:i.saıfı ümifJ.l'riıırl!e!ı bab
scil!ıınuıp temaıdıi taaI '.1"0111 tıememıi 
o1ı.ınrnıail<ıtad T. 

VİLAYET 

40 bin dönüm 

orman yandı 

]Nw, ıı:ece saat 17 45 de A
}.an d.'lığı orrn.aaı.ı.nıın Koz Pı.nac 
d&ni'en mev<'.ilinıı:lıe çııkaın büyü.it 

\:lir yangın biiıtün gece tie-Joam e4-
tillı!!ıen ~ sai>al]Ü~\"İD sa.aıJ: 8 ete 
müış'knatl'ı> söndüri>lıel>illin .. 1r. 

A~e;: b.- knlu ~köyü
rııeı ~eri d.e mnlh'lıe liıf iSllika -
metlere o1ma!k ü-~ üç lroıa a}"
nlmı:ştır. 

Bu yamıgmı,da 4{) bin d<iniim s.,_ 
haıd.;.k! fu:-.ıcfalık ve ag-aıçl.ır yan

mıştır. 
~--

Afrodit serisinden 
cAbcrlib dav fyaıtı mü -

na9<~1.ıe oev~o ındktubunu 

neşnıtmeııhği ;,çtdta.siylıe• esk:i ga.
:ııetıe nrul:ıbiırlıerındm Konyalı Tu
ralı on Haokfiruuın da mürlıahil bu
lrınııduğııı müdıdei.umunilli\"ıill Cum
hUTiyet gı>ııellesi al.eybiııe QCtı
Jı. dawınıın nıuıh~sine dünı 

A..ı:iye Yedinci Ceza mallılkeme -
iıııde dıevam edilmiıı ve Konyıt]ı 

1tmıfııııdan ~ın iki şahit 
ı:ıehnecf lkfeı:iııııdan birer Jiıra para 
~.le mıfh get.in1mıelr.ırine 
k.aırao: ~ ve muhııilııeıne 3 
nıismıa brr.6-ıhnt,.ıır. 

r cebir muadelesi:ı:ııiı an!ıaıtı.yartlu.. -
1 B .r aralık sin±rli ııiniırli homur-

dalıdı.ğım duydum: 

\

, - An.lfyar muıııun'. 
BeLki on kere aynıiı SlJilti.i so

rup benden reva ~yınaa klz 
dı ve sıntfta ~uğımım:u .mu.ta-
rak haykırdı: 

- Uyuyaı- musun yıı.hı:ı.? •• 
Hayır, Uyı.mıuıYcrdımı; :fakat 

dinleıniyordmn & ... 
- Uyuma.yorımı. 
- Ya ne yapıyorsım? 
- Diiışünüvonım. 
- Ne düşiinüyamın? 
·e ~üyarduın? Düşüncem 

neydi?. . . Dural.adını, cev;ı;p ver
meden J1amığın yüııiine baıktım. 
Zavallı Namık!.. Genç ya.şmda, 
lıa;y<ıta dıoyaınadaııı. ölen bu a;r • 
kadaşım silgi beti i:le teheş:n e
linden bır:ıktı: 

- Ne düşündüğünü dalııi bi1-
ıniyen b:i:ril.e çalışmak faydasız
dır. 

Ne düşündüğümü pekala bili
yordum, fakat bu sefer ne dü
şünchiğümü değil ha~ka birine 
söylemek, kendi kenilime itıi.-aıf 
etmekten bile korkuyordum. 

N anıık sivah tahtava bia:- sey-

Bu seneki lik 1 ı nuyan bir e 
~,_n,piyo.ıı.asıfi- Yu:an ı Adnan Akın kipti:r. Ve.ta ta~ 
Jm bitmemi.ş ol k:ı.ını. ~etıı:i 

Bu tecrübe imalatı 
satışa çıkarıl cak 

Hariçten geien manarın 

hangi tacirlere, ne miktar 

verildiği tesbit ediliyor 

rr,dSına rağmen ekiplerin derece- eneyjiık ve çıcl!ışkan i:ıiT tim • 
ıer. belli olmuş ve :m.lli küme ta- di.r. Bi.lh•ssa _ Beş;iıH•ş. ta:kı -
J;ı.ı;a.tnamesi1e fikstürü de .ta?- mı ile y1>pacagıı maç. i.kıi . taı;afın 
:lJlu edilmiş bir haldedir. Butun da OY11!1. sıstı;~~ bırbınne 
hazırlı.k.lann ikm3!1: edilmiş bu- benzeYJl>ı yüzünden herhalde 
lunması bu haftadan ın;'baxen çok heyec=lı olaca.ktır. 
milli küme bemaslıannın ba<ılıya- Be:ş>k.t...,,ın rusbeten ı;ai!f oluşu İnhisarlar ınnum müdürlü· 

ğü ile Boınonti bira fabrika· 
sıııın satm alınması hakkında 
Bomo;ııti şirketi arasında. mü
zakerelere başlanmıştır. idare 
kendi müteiuısd1ırmı fahri.
kaya göndererek ıecrilb~ iına
Wı ) alltumaktndır. Bu ıuret· 
le fabrikanın bugünkü kabili
yeti öı(renilecck ve ona göre 
kıymet takdir olunacaktır. Ya
pılnnya başlanan i.malat iki ay 
sonra piyasaya çıkarılacaktır. 
BövlelikJe bu yaz bira bu.h:ra
m olması önlenmiştlr. 

AnkaTa bira fabrikasının ge
nişletilmesi için de ·n,...ata de
vam edilmcktedlı. Yeni bazı 
makineler ve bira tankları ge.. 
tirtilmek üzere İtalya ve Fran
sa ile temaslar yapılmaktadır. 
Fabrikanın imalatı, yeni inşa
attan sonra, iki nüsline çıkar 
caktır. 

Belediye resim
leri artacak 

Şellı.r ııni!ı: Beı.~in ''· uı
{l<>r Uea;y..,lıerin variıdatlaınnı 
ıntımıaik ma!ksadlylıe ha.ınlanan 
yeni B"1edlı;>;ı ~ ve resim1eri 
hmçl.aırı kanunu pro}€Siı:rrin illı:
maı o.tuıııduğu Da.lıil;ye Vcl<iilie
w~n şehrimizdeki ~lara 

'bi:ld:iril!nı< şiir. 
Yem ,proje tetlkik o.unmaık üı.>·~ 1 

re al.(,ffilfdu~ \ 1 lkl'ı'W'.l.cıre veril - ı 
mı1tır. Y»krnda Büvük M~llet 
MecHsine se vıkolınıacaıırtı.- ' 

Ö.i:\'ıerırli.ğimize göre bazı Belt- 1 

di:y e !""sim ve hQrçlını bu ye.ıl il 
ı:ıroıe .i.lıe a'M.tırılmıŞtıır. Aıyırıca 

ballı işler ve maıdıdo,ıler yeniden ! 
Bele<lıye reım ~ tabi tutulma!k
taıdır. 

• 
Kiiç·• haber er 

·~ . . . ..... " 
* El "'1ilf .k sa.n.tralı ve t;ünel !!lla

re.> mn mutı,cfıf depo \'. şube -
ier'!I'J.* yap>.l!I1.'1:lı;ta olıı.n pasif mü
dafua tecrülb.1 e<ine d'iiıı sabah 
w o~eden sonra da devam o:un
muştur. * D.Mlet Mıeıtıeorol:oj ı · t.:ısyon.u 
düın L.ınaruıını Ege clCrıizIDde lo
d•.ıo; fl!l'lınaı>ı çıJ<ı.malk >hti.mai.ıi ol
dugtınu 'l>I~. * Şi rlketı 1 foyriye vaı,>"1'-·anndaki 
rad;o ... : nıJı >;t.ıl ,.JküLmLI.ştıü.r. 
Şjjıj'.ı:et bu yM hiç bir vapuruna 
raıdyo ko.vırnarmya Jrn1:ı>r v"'1m ış
tir. * Hriı: 'fr Umumi K;iıtıibi. Nu
mı;ın R:f t MerJE.menoio~ dün 
Ailem vı<pu.rı.1• e. İııı:n:irden şıtlhırıi
mire geılırri'1.w·. BLı Jı:ışaın An-
karaya ~.iıı}'c..ıctırr. * ı:nıı il Y o1Lın idaresi K.a.ra -
denôz haıtlmdıa yaz t:arifesintl örıü
müı.rlelıı pazaotegi ı;;müınmı:ı:ı itıiı
baıren iıaiblılk<a ba$:wı:aıdkıt.ır. * ir:ııiımaıı.' .ar v~ Lm me ku
ru:1>caik .büıyü.k şaroıp fallnilkaısı -
ruın inşa ahn ı geri b.ıraıJmn1Şbr. 
* İlk ın..~:irı tat:ill.'im n:ıôite

alk:iıp mulııtıei:ıif Jlk mı:~ bab-
QdJeııtl iMaıırif MüdÜO' ü~ 
• Çocuk ll<ıihı;Psi• IıaLl;ne ı :.rağ o!RJ,
ruıcaik.tlr. 

ler yazarken ben yalnız ve yal
nız Nernı'ci görüyordınn; göde
tim.i:n öı:ı.ünde, beynimde, düşün
cemde ~z ve yalnız Menekşe 
Hanım va.rdı. 

Biıc aın .kendmıi to'plamıya gay
ret ettim. Ben her za.m.:ıın NernU
ni d~üyor mıydım? Esasen 
Neıırnl!uden başka ne d~dü -
ğüm va:rdı ki? ... Bç. Şu halde? 

O gece düşündüğüm Nermin, 
her zaman düşündüğüm Nernriıı.
de:n tar-Jıılı idi. .. Gözleı:ıiıı>i görü
yord:ıını, o güzl:erd<ı, ibana ~
fik müşfik, sıcak sıcak bakan göz. 
lerde bu gece bir başka:.I<, ıkıvıl-

. cunl@Dan b:ir alev, bir at"Ş vard.> 
ve bu alevin, bu a.teşiın sı=k:hğ.; 
beyni:ınl yakmıyor, kıvılcımlan 
miifekıkıiıremi dağlıyQrdu. 

Gözlerim karaxdı, bıışım dön
dü. Ertesi sabah gözlerimi ·açtı
lıım zaman kendimi ililekteblıı. has 
ta-hanesinde buldum. 

Osman doğruılıdu, biır lliıgarn yıık
<tı: 

- Allah rahmet ey lesin, büyük 
babam ar~da bir: Hey gidi gençlik 
hey! Diye göğüs geçlrirdi. O za
man bunun miin.asmı kavramaz
dam. Şim<ii. ben de büyük ha.bam 

Hiiilklmııat ta.raıfı.ı:ııdan fiyıııtl.aırı 
... '. jlıilıeoe!k. ınaıild'eler üzerimde 

~asaıc>a biır ihtikar :temayülü 
ibaşfad'ugrn ya2JI11~ılk. AUıaka 1-
d:art:aır bu yu:da run talkiba'ta baş
Brı.ıŞt.ır. 

cağına bi.r ~ttir. da maçın ehemmiyelrini bir dere-
~ spo~n kaıl:kıJun;asıru ce daha artırmış buhmmıclct.a • 

;temin eden üç güzide şebrinuzde dJr. 
bu kümeve seçilen klüpler bu pa- Fenerbahçe - Galatasa.ray ma-

Tiioccfidarm maıh depo elımele
r.ine miisaıa<lr- o!mmıı.yacalkıtır. 
Bütün ckrpolaır ve m.ağazaılıar kont
rol ed!i.eoeıkıtı ... 1'11hat fl't bi'rilıi!ltle
ri haL"iqtıen ge"e·n ma!!la'l'ln kixn
rere ve rn mlktaırda t;ev7,ı ed.:ldi
ğiınıi d" 1ıeShil etmelkltıedi!r. Bu -
na göre kontrol daha kol..ylıkla 
yaın::.,.calktır. 

MAARİF 

Talebe kamp lan 
hazırlanıyor 

!Her yıL oJduğLı ~i bu yıl oo 
Ma:aırif Müdür~; yaz ta;\ıiıl! nıde 
ilik oklli QC>Cuıkl: an iç.in cKrump• 
!aır aqmayı k.a.radaşt.mm.ışı.ıx. 

Bu yılllııi k:ımp ar 8 muhtelliıf yer 
de aıçılac*1ıır. 

İN HİSARLAR 

Sara;l satışları 
o c k 

serbest 

Lı:ıımsaırlaır Umuım Mucu ... 1 ·~ 
~rait 'k:ınımuıDda yapl!!ara.k 
yt"l'.bl tam'ôtm esaslarını k.aorar
~.ıstıır. Şaırap IS'artıŞ ·arı ser
best. oJ.,caok ve hı::r düıkkan e
lre. 'eye fuıım olmadan se:r:bwl.Qe 
şaııap sad:<tl:diecelı;t( r. 

MÜTF:FERRİK 

zar gününden itibaren bıi.rbirle- Çllla gelince: . . 
riJıe tenı..z ve kardeşçe boy ölçü- Bu k:arşılaşmaı mevsımm en 
şecekler ve soııunrla galiıp geldik- hararetli. J.<=,ııl:aşmasıdır. Şa.ın-
leri gıbi mağlüp da olabi'.ecek - ıpıyona maçlarında Tunerbahçe-
lcrdiı· ıuin GaJatasaraya yenH.m.ış olma. 

MJı:İi kümenin ilk haftasının en S> yüzünden ,bu maç onların bir 
mühim ko.rşı1aşınalarını şüphe revanşıdır. 
yok ki, şehnm zdeki Galatasa - Fenerlilerin liık maçlaruuıı b,.. 
ray - Fe!l<rbahçe, Beşiktaş - Ve- şında müUrrı:acU takım teeriibe 
ta' araısındaki maçlar teşkil et - etmeler> sonunda hiç mwpet ne. 
;mektedi.r. Dört takım da İstanbul ıticıe alamamış olmalarına .-ağına! 
şamP", onasında şanslı şanssız bir lik sonJ;ın.ı:ıd'1! taJomJ:armı ten
çok müs.,,ba.kal:a.r yapın~ bµ su- \ sik etz:ı~eri ve. rakıiplerini ~lay
ret1e iıdmanl.arını tama:ınJ.am.ıı; -

1 
ca maglup .,~ olmalan timleı-

lai"dır. ri.ııin kuvvetli olduğuna bir de'lil 
Taksim stadında yaµılacak o- teşkil ederse de hiçbir zaman l!'~ 

1aın .bu maçların birimci.si Beş'.k- nerin geçen hafta yaptığı ve lrii-
taş ile Vefa .ara&ındadır. Beşik. - yüık bir farkla ista:ooul şampiıyo-
taşhlar şampiyo.nıa ma<;lkıır:ı>rnn nu Beşiktaşı m.ağlüp edişi 'bu maQ 
başındaki kudret_lerici şampıyo- j,ç.i.ıı biır kıstas teşkil et.me:z.. Zira 
nanın sonuna dogru kaybetmıye Fenerin günden güne düzelen 
ibaşl<amışlar ve son günllerde de bu takmıı geçen hafta bi;r i:ki: J.cu.. 
,t:akıml.anrun yüzde ellisi demek vetli elemanından mahrum alan 
ıı-lan Hakkmın da; bir; yolı:ıtan ce- ve ayn.i zamanda neticenin dıe Ş8I1l 
zalruı:ınasındaın sonra kuvvetle- piyodayıa mü€5Si:riye!ti ol:ı:nı:y.an 
rinden bir haydi zaif1aını.ı;1 ardır. bir Beşi:ktaş maçını kazanmış oO. 
Bu zaillık son Fenerbah.çe ma- ;n:ı.ası mülıim b:r kaı:anç değh -
çmda da kendini. bütün ~laklı- dir. Binaenaleyh Fenerliler bu 
~ ile ııösterrnL; bulunmak~dır. muvaffakıyeti aslıa gözlerinde bU.. 
oım:u:nla beraıber Beşiıktaş kuvvet yütmerneiı:.:iirler. Bilakis ibu hafta 
sizdir diye ıst hiaf etmek hiç de ki ra.k.Uı erinin ~ itibarile 
clogru değ dıir. Eldeki m.evcut e- lik maçlarında en mutecanıs hır 
Jeman.ann daha iyi bir dü.şünüş- ekip olduğunu da n{lzan i:tibare 
le yerli yenııe koyuhnası elbette a:1arak Galatasaray karı;ısında 
iki Be•şikta.şt daha canlı bir hale dertlı toplLı ve daima yerden kom-
k-Ova.hl!ir. binezonlu bir oyunla. karşı koylDJ> 

Beşiktaş bu vaziyette iken Ve- ya ı.ıığraşmalıdırlıır ah> halde da-
fa. tak.uru da hazan müstakar ba- ha cok enerj~i olan orta haflan-
zan de ıttıratsız bir sistemle o- nm daima havadan destekledi -
yun tamarır.ı bir türlü ayarlıya- ği Gaı?atasaravı kazanma.lan güQ
. leşir. Bu.Tldan başka Fenerlilerin 

Kadıköy hamal bölü
ğünde yolsuzluk yok 
B rr yolsuzluık taıll!rikatı doba

vıs'ıyle Kadrköv ham .. ooiüğii ida<
:re . Kiı..><na iıŞteTı e c,ıek
'1!iHHl~ yazllımı$h. Kenıd'isinden 

aildtğıırnuz m lk.'upta l:JU:ı:ıun doğru 
oltmııchğı \"e k.endisi<n !il Kıl Bur
uu böti.iğü idare> memudu~ , 
nOO<> l:m:ılmıi~ bu ıuınduWu bilciirll
m~k !JecliT. 

"Erkek - Kız,, ın 
1 

yüzünü kesen 
1 

bu hafta geçen maçta muvaffak 
olan takımlarile ve ayni terthp.. 
te Gı.kmalan aynca kendi lehle
rine kaydedilecek. b.r n.oıktadır. 
Buna mukabil Galatasaray takı
mı. lik ıp.açlan sNasında en insi
camlı takun manzarası .arzecien 
kuvvet.li b'.r ekiptir. Yalnız oy~ 
tarzları her zaman tam bir istik
rar göstermediğine nazaran maç· 
tan nasıl bir netice ile çıikacağı 
kestirilemez. Gaıla1.a.sarayın mu
avin hattının desteklediği hücum 
hattında b'.lhassa Cem.il Atak o
yunu ile takımını galip çıl<a.mbi
lirse de Fenerin müdafaası bu o
yuncuyu iısaıbına lıfilLın o1ıamk !ıiıı 
sinir.lenı:neden liıfına. kulak asma.
dı>n kolayca da marke edebilir. 
O valııi.t iş Galatasarayın en. kuv· 
ve11l.i hattı ol.an geri hattına dü
şer. Ve bu hattı da yara-bilınelı: 
iııııkiınla.rı. J;>ulunaıbi!ir. Hüll.!i.sa. 
olarak bu maçı asabına daha çok 
hakinı olmasını bilen ve seyircl.
nin tesiri a:füııda k.alınadan eneı• 
jisü.nl k:ııl1anan ve alililı uslu oy
nıyan taJı:ı.nı kazanacaktır. 

İKTiSAT 

Ceb~lüttarık'ta tutulan 
vapur 

ingıi('1r re harp iktısarli nezareti 
Oel:r-ilü".)tankta mevkuf tutulduk.
tan ODIJra seııbest bırak.dan Eks
hiı?i:nu lsinili Amerikan gem<s:i
n· n, Tm1kfyeyıe d miır de~ ~ ·.if;e

ııiın. ollaınıdbil yecrlk aıksa.mı, çe -
liilk cuıbulk "e t.ıkeı:l.iek 'lıstiğ>i gö
türdüıjiinıü bfilrlinni.şlıi.r. 

Deni2yolları memurlann
dan biri daha tevkif edildi 

Dan ıı Y'Olfarmda bile! ve diıp , 
koQaıııılıaırı üzeri'll<le yapılan su- • 
iıi:s1ıimal.tatıkilkatmaAd~~ed~ 
vam edilmekıtı di:r. DEriz Yoi
'laırı tdaresimn Bandırma, İm:ı•..
ve Karadeniz ha.tları:na bilet sa -
tan klşe roı5rnu:rlıarmdan HulU
s; d4in '1ıelkrar Dördünoü sor~ ha
k>iarllij(li!nce dılııl eıııniş ve tıe-.io' ıfine 
kaıraıı: vaci.1miştiT. Bu Jı.uısuııta 
ki tıa.M<ıilkat da öniiımıiIBde!k:i haf
ta :çiınde illom.a.I edileQdktir. 

gihi hey gidıi gençliık: hıey ! Diyo
rum ! 

Sustu, düşündü., radyoya doğ-
ru yürüdü. 

- Ne o O&man? 
- Radyo ça.J.aılun. •• 
- 'Sonra ne oldu?. 
- Uzun., a:nlatmaık llZll:Th 

- Öyleyse yaz, bir roman o-
lw.-. 

- .Ar:a.ba? 
- Bir tecrübe et. 
Osman radyonun düğmesini 

çevi:rdıi; Ştravsun ibir valsi.Iriı bul
du, gelip otumu: 

- Bundan oonm başımda e
sen kavaıkyeıl:iıdıiır. Başta esen Joa,. 
vakyeLi diye bir ro:ırum yazalı).. 
lirim. Fakat beklediğim :f:ırtına
run ~pması, şi.ınşeğ:in çakınaSl 
lazımdı. 
. - Bu geoe ruhunda o fırtma}'l, 
o şiırnşeği ı:;ıöırür gilhi olıuyorum. 

- a vet. Mazinin uzun eteğine 
ibastım. Y=ıca.ğmı. 

Osman bir daha bu mevzuıa 
avdet etmedi. Ölıdü.k.teın sonra ba.
:na vasiyet ett:ği bi.r tc.mar kAğı.t 
arasında c:E!ıaşl.a esen kıwaıky<ti • .,i 
b.ıilki\lılll. 

(Arkası varıl 

9 ay l2 gün hapse 
mahkum oldu 

Boyaıcı:ıık y<ı:pan Yl>DllS adımda 
ıbiııi bi'r sene kaıclar eV'rel Orta
kö-yde eınkc4<. ellbi:smi giıyıdiıği. için 
k<eırıdiaiıne .eıık<*k-'itız• liııkıcbı ,..,_ 
riien Vedi!•.YI hm: münakaışa ~ 
1fiıoesirıd'e yüzüıııden ji. utle y<ara.la.
m:ıışı:ı. Bu hadisenin o zam.aııırlanı 
beri Aısl ye Biri.ı:ııci cezada de -
v.aın eden mıulhaıkiemfi!Si. biltmjş 

ve karar b idirikn.i$1liır. 
Y u.:ıııusıın, Vediaı--ı yüzünde iz 

lbı.ı:akacalk şekilde yaıra'ı:ıd1~1 sa
biıt olrlllli(undan, 9 ay 12 gün h~ 
St Ironulımasma, 50 ::i:ra maııııevi za,. 

rar. 17 !ıra mallılreıne masrafı 
ve 10 l'iı-.a avu.l<ı::ıi1Jl ılk ücreti öıde
mesiıru.1 karı>r verilmıiştir. 

ATMA 

RECEP .• 

Avukat, yahutta Balkancı 
Etem Ruhi: 

- Yunus Nadiden herkes 
korkar, yalnız ben korkmam! 

DeıuiJı. Nanemollanın söyle
diğine göre, Etem İzzet Beni -
ce bu beyanından sonra Etem 
Rııhlyi Ankara caddesinde gör· 
müş ve kendisin& şöyle demiş: 

- Atma Rebep, din kardeşi
yU! 

Etem Buhi, Etem İzzete bnn.· 
ti.an sonra, 

- Pardo1L .• 
Dedi mi, demedi :sıiM Diye 

Nanemol1adan. sormadmı. 

AC lERİKAN FİLMLERİNİ 

DE GÖR.."\IEDEN 

Bolunun Tire kıızıı.smda bir 
cinayet işlenmiş. Anlatıldığı • 
na göre Yak'a şu: Kız kardeş 
kız kar~ ha.wndır. Sffıep, 
bir wlaMn taksimidir. Husu· 
met ka.nlı bıçaklı olacak dere
ceye kadar geliyor, Nihayet, 
küçük kafteş höyüğünü evine 
çağırıyor ve bil dıırbe ile öl
dürüyor. KMaıo:na da: 

- Ağmn açıp kilrıseye ha -
ber verinen seni ıie iiıl"" ldiliii 
rüm .. 

ADNAN AKIN 

Diyor, solll'a cesedi bahçe~ 
açtığı bir kuyııya gömüyor n 
aylardan sonra, cinayet bir ih

bada ıneyda na çıkıyor . 
Vak'ayı ben de böylece Na

neınollaya anlattım da: 
- Vallahi lrirader, bu so • 

ğukkanWığı, bu cesaı-.ot ve ci
nayet plfuılarını nasıl kendi • 
lerinde buluyorlar •. 

Diyerek, ilave etti: 
- İstanbula gelip, sinemala

n dolduran Amerikan filmle
rini de gördük!~ yok!. 

SAHİDEN 

SERT! 

Bını soyadları ile yazılın
arasın4la tuhaf münasebet te
sadüfen oluyor. Masela J'llu -
rat S«toğlu.. Bir yazısının 
sonunu şöyle bağlı.yor: 

< ... Bin·aenakyh Bul,gar na
zırlıırmdan par1a.ınentoda par
lak nntıı:klar değiı1, dost ve 
haJrkaniyete uygun icraıat bek.
lıyonız. Şiıındftik bu kadaır! • 

N aıumıollaya: 
- Ne ti.ersin?. 
Dedim de sade<:e: 
- Çocuk, sahiden sert!. 
Demekle iktifa etti. 

A. ŞEKİP 



IKD&• SAYFA -1 

~::; ~~;j;"lllı"''''Jl"ll'l'rl~rııf.1[I~J ml~":{~i 1 ~-1 r i.~k:;:ı:~ Alhn Be· :nli Adam] 
ı •. 

cra Vekilleri 
••n lh cuıd 11 'hı il U ılllııhı:I~~,:! ını ı 111•· 1 ımı 111111 '!~ ·Suya su katanlar, ha- ~ Alphon98 D u et - Selami lzze 

Y k k h k . d •• 1 B U U vaya neler katmazlar? 'ki 1 n ist>emediği yoktu, adam da 

Un se arp onseyı un . Süte su katanlar yetmiyormuş Beni~·=y·~n ka ın~e ar 
1 ~a r Oeınes.nl hiç bilmi.}ordu. 

I • gıbı, ortaya b r de suya su katan- Hatta ondan, 1.12.üllır ikorırnsu ilııı, 

d 1 t ec 1 !ar çıktı. Ej':cr hava ılD su gibi, M:ıdam, mektubunU%U okurken soouna kadar, servetın.iın ~ 

L d t ntı Ya P 1 bardaklarla, şiselerle, tl;ımacana· vicdanunda blr azap duyar gib• sı.rrını sakladı. 
On r a a o p a larln \'e para ile satılsa idi !nu • ol<ium. Kuçü.k Jı.i.kayelerimın ya- Ka<lın: - Biz çoık mu zen.ııirrizf 

h k hakkak ki, onu da birçoklar~ız rı matem., havasından dolayı ken.- Dİyordu.. 
(Baştara~ 1 inci savfada) 

Fı-:ıınsa Qu;mhuriyet hÜ!lı:iııneti
:.e B loeş 1k K.ral.iyet hüki.mıeti, 
şıiımdılı<i. hartıı.rı devamı müdde ~ 
tbıe, mürji(ı. ıken a.ııaııııma ~ııJ.i 
miis+ı=>e ol:mııık Üllel'e, bir ~ 
~ veya barış muahedesi rnu
zalıı.re \"ey':l aJıxk<tıırreon1eyıİ klll' -
.wıca d=ilı: tealhhllt ederler 

iMeılkıir lıUküme~]er h€r ı...... 
ili bir "-"" ~ anılaı'ı:ııda 
devaanlı <l!Jlllİ!Y'-4 zarnaruarım hor 
biri ;.ç,;n 1&nme ınuılota%iİ şaı&c 
bıllı:ıki11da tam biır mutabakat lıs
m ~ müııııılııere etme -
meyi lıe9htWt tderlıer. 

;Jııri J:ıükUmeıt, ba.rıvm tıehar 
tıı -.,;jııwlaı, sorra. d~ müetr 
bin de~ Avroııoııda 
milile'..Jeıin. OOrr~ hai<ıka ri.
aıyet:i ..., banşı.ı:ı muhaıfaızaısını te
IDIİll ..ı.e.. ~ bir J;tizamm 

lıellm•r kurul!nw;ı i.si devam etii-
l!i ırüide1ıQe her sahadıılri iorar 
ııt bıiıA.i'kıl.• r · · iıdıame eyıiıımıeyt tıe
ıffı ut ederler. 

Paris. 28 (AA) - Hııı'bfye Na
zırı Ibladier', geçer*nlıe Aüarı. 
düşQiğii ve henüz iyileıımedi#i. 
için bugü.n Londrada t.oplanan 
yüksek harp konseyine .iştirak e
dememiştir. 

Başvt'k.1 Pau:l Reyııaud saat 
18,50 de Loııdradan dönerek 
Chamııelier de Ribs ile birlikte 
Hariciye Nezaret ne gıtmiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Sovyellie-

rio l.ondra eı;osi Maiskıiın.ın Loro Yedek Subaylar a - mahlôt olarak teneiflis edenlil<. diıne kıZd.Url ve bugıin size şen, B.çare adam: - Evet ... Çok 

ı :fjaı)iıfdksı ziy<ı.roti Sovyet ana- kındakı" la Y İ ha S 1 n ID Amnıa d1yeceksiniz ki, hava ne fovkalM.e şen b.r şey suıımağa zenı::miz! Diye cevap V<?riyordu. 
hafilinde tey.ırl edii!mukiteo.ilr. Gö- ile haltcdilir, havaya ne karıştı- karnr verdim. Ve safiyetle ba.şını y yen kü-
~ı:n İngi!rı:ler tırafından müza eresi yapılacak rılabılir ki? . Hem mahzun olacak ne var? çük ma\i.ka;:a aşlLa gül'Üm.>Üyor-
pat;J.fik cien=ıııde Y<Jikalana.n iki Demeyin öyle azizim, demeyın! Parıs •Wennden b,n fersah u- du. Buna rııı:ımen arada bır gene 
Sav<v'et yük gemm mwdeıım.. n- ANKARA, 26 (İKDAM mUılı~ Eloglu, bugün bu ı~ierde o ka • zaJcta, nurlu bır lıepede, dümbe- JÇinıe korku. gin.yor, pıntıleşmcl< 
iı.isa;r e'.ıınedif$i ve M~in bil- pmıooen) - Yarın (bugün) Bu- dar usta, o kadar fentbuz olm.".ş- lekler ve misket şarabı diyarında arzu.wnu duyuyorou; amma o 
haıssa 900 ayı.anlaıki vl!kubu!.an yUit !Jiet Meo:isınde a.>i<eri me- t';?' k!, ica_bında,. hav_aya degil'. y· ~ıyorıtm._ Oturduğwn _verin el- zaman mini =i ıkadın .>ekerek 
hiiıclrolerden SOı>Mki ~ _ Sov- nT.n'lJ.r h:ı.'kıkınd:ııki 1076 sayılı ka. guneşın ı~ıgına bıle hıle ka.ı:~tı rafı hep ~neş ve musikı; Su - geLyor: 
<yet - iba:tı.na temas ettiği nunun 3 üncü ve 14 üncu ma<hi3- rır. Mesela, yuk;cnda .de~ıgım çulluk arınaan orkestralarım, a- _ Ben.m zengin kocac,j!ım, ba-
ıtatırmıı mı.ı:- al<!taıdır kırı.ne bı.rer t.kra ılavesi hak - gibi, ei:er lcneUüs et~i~nuz ~a: rıkuş:ıa.nndan ko ularıın var; sa- na pahalı bır :O"Y al! D.yordu. 

(M.:ıı;ik ~ (AA.)·_ .IlıcJ!lntıer. kınd.:ıllııi. . yiaa müza'kece echl.e- va da ya~ ~ibi, süt g.ıb>, su ~b~ ·b<>hları •Körelı! Körelil> d.ye O da µahalı bir şey alıyordu. 
ICMl, , . . . Fr hü- oeiktir. ve kaplar ıçıııde para ile satılır hır kör~ları dem çekiyor, akşam- Bu böyle w sene sürdü; ı.on-

Ôyle ~~~ .. =it• Buına nararan Yede!k Subi>Y nesne olsaydı, tıpkı bugün Ta_ş· lar. ağustosböcekleri... Sonra ka- ra, bir sabah, miru mım kadın, 
ldlnıebftin ~,., . - . delen suyuna terJ;.os, Kımdmlaga val çalan sığır:maçlar, ~a sebebi anlaı;ılamadan b:r kuş gi-__ , _ •• ;..; mahi ........ olduflun- me mı; muvtı:.l!lzkry<!'tl.e bi';ır- • 
·-... ' ~- ' • 'I~ o mn- Elmalı, Kanlık.a\.•ağn yngmur SU· kahkahaları duy_u.an gü:ı..e l es - bi öldü ... Servet sona er.yordu; ,_,, __ '-''--':.ı.. elN~ tterı ~...,.,.ıl u dikıt.eı:ı ooını·a 6 ay ınü.d<lıetJe kıt'a t 1 u.><" .,..,_ ..-- "'' ....,. yu katanlar gıbı, lıarn sa an ar mer kızlar ... Doı:rusunu ısterse- kalaııüe .ad01mcagız kan•ına gü-
sfyl:e hılıdiee Jı::aıpııınıınıır. . "s~.._"..:i!:~1::'.::.~'::;'.~dt~ da Çamlıca havasına y-.ın yarı- l ruz iç karartmak ıçin fena seçıl- ı.el bi.r cenaze mcrasımı yaptı. 
.Ş~ .~r. Panse yenı ~J- ·~•=ı ya Tahtakale, Sa~yen.nki?e per- miş bir yer; bW'adan hüzün vı; Durmadan çalan çanlar, sıyah ör-

bfr bÜ'Y'* elçi "';11laıym E!lımek r.a Veıailleri Heyı ılıt ka;:ariyk iü- şembe pazarı, Yeşılko~·unkıne K.•· ı ren ~eyler. det:.ı, kadınlara gul tülü kunt araba!ar, tüylerle sü.>-
yoıksa elQ&it işlerim bir maela- zumu kadar aır11lınlalbi.oecekti~. sımpaşa, Adalarınk:ne Haskoy reng: manzumei r, oepct dolusu lü hayv-..ı:ılar, gümüş kakmalı ka-1 
haJ"'..;oü7.aı<lıa mı idare elmek busu- Maınevm.,, t:ı!tbikat, ıııtu; ve k.'.)11 - ve hattii Topkapınınkine Balat çapkın hı.kaye.er göndermeliyim. dileler, goııine hiç bir y kafi 
ı;unda bi.r kmar v~.. fera.cs gibi tedr.i6 "" t.allim maık • havası karıştırırlardı. Evot amma, v pamıyac;ıgun! derece (ıııızcl ga:~:ımU()ordu. 

Loodra, 28 (A.A.) - Sa.IAhi - saıd>yı)e çağrıl.an Yedek Subay- :. Gene de Parı.se çc.k ya.kını.ın. Her Artık altınının ne kıymetı 'ar-
yetta.r mahaf.ilOe söylendiWne ı:ö La!rın talim ınüd<l\.:ıtleri de Ve- Benim gibi kum hastalığı ç~ gü.n, çamlanma \~rıncıya kadar, dı! Ki?iseye verdi, t&butu t:ışı -
re haric.ye na7.li'J, İngolteren.~n k111iler Heyetince !-Ozuımu kadar ken zavallılar, halis Çırçır, hal.., elemlenni sıçratıyor ... Şu satır- yan.ara verdi, .her dem taze• sa-
Ankaıra büyük elç.isile Ata, Bul<. ar'tltır~. Taşdelen yerine ve $İfa niyetine !arı yazdığım sırada, bicare Char- tan madrabazlara verdı, pazadık- 1 

reş, Belgnıd, Sofya, Jludapeşte içsinln artık bu bol karışık su - ı le:; Barbara'nııı sefil bir halde öl- sız lıec yere verdi. .• Mezarlıktan 
eiçileıiıni keı>disile müzakıerede 1 ş B a 

0 
k a s 

1 
lıın! <lüğünü haber ald:,m, deı!irmenim çıkar]ü,n o errualsi2 beyinden .ka-

buiunmak üzer-e Londrayaı ça - OSMAN CEMAL KAYGILI matem içinde. Haydi Allah se- fa tasının cidarındaki birl<aç par-
ğıı'mışta. . . liimet versin körlükuşları ile a- çacıktan başka hemen hemen 

Bü.yük elçi ve elçiler nısan ıp- UffiUffi"t heyeti ğuı;losböcek.eri! Gönhirnde neşe- bir şey kalınamı.ı;tı. 
ti-dasında Londraya muvasalat e- y 0 b •• t Dİll ye yer kalmadı ... lş~ bunun için Ondan sonra sokaklarda, dalgın 
dccekle.rdir. Diğer t:ıraft~ In. - (Ba·•nrafı I inci sayfada) eni U çe :Madam, sıze surrrnıya karar ver- elleri önde, sarhoş gibi sendeli-
cr'1t•remn· Roma büyük elçısi Sır ,..... dinım mlzahl ,,;;,el hikiı}·e '·erine, ''erek y·ürüd''"ünü -"-'üler. Ak-~~ - cek olan bu k5rJann bankanın h • ti • " ,,_ ' ' ..,., ıo;~v 
Percy Lorrain'mın de nisanda Lon 1940 bliir.çosuııda gosterileceğini USUSl ye efl bugun de hazin b.r efsane okuya- şam, mal;azaların i.şıklan ynnru--
draya muvasaiab beklenmekte - ifade cylemi.ştır. .. ca.ksınız. kcn, aydınlıkta bir yığın kulllaf 
dir. Büyük elçinin kısa bir me- . Müteakiben Mümtaz Olunen, ( B~tarafı 1 inci sauiuda) :. ve kadın eşyasının ı.ı;ıldadığı 
zunıyet aldığı söyleniyar. İskender Artun, Cemal Yeşil im- Q€llİ ı:ıe<.,""1 scu_ye nazarıl!D 127,860 Evvel zaman içi:n<ie altın be - ~iş bir carr.ekiinm Orıünde dtll'-

zalarile dört takrir \'er.lmiştir. h>'a Dev1et Şurası bütçffii 32,786 yiruı bır <.dam vardı; evet Ma- du, kenar lan kuğuk:uşu tüylü. b;r 
Her dört laıkr:ır de itt:fakla ka- 'lira a:zıcl.ı.r. dam, beyni tekmi. altındı. Dün- çift mavi saten botıne uzun uzun 

bul edildiken sonra Ankara rne- İs. istilk u:ımım müdürlüı;ü büt. yava p,eldığı zaman kafası o k.a- b:ı.ktı, gü'funsıyerek, kendi ken-
husu Mümtaz Ökmen muvaffakı- çesi ge<,-erı seneye naza.r:ın 212,920 dar büyük, b~ öy)() ağ,rdı ki. dlne: •Birini bilirim ki, bu bot.in-

lıra fuzl.:ıdrr. Mu~eoroloi bUtıçe- doktorlar ha tından üm dı kes- lerı alırsam çok sevinir• dedi ve 
Terfi eden Hakimlar 

(Ba<tarafı 1 inci sayf?-®) 
Hı*uk tı:tik ınn Mclıımet Oııyol, 
Anış Hıılkuk hf>kum Nuri, 1'1ıus -
ta.fıa Hjuma 1paş.a H uıkuik: hiıdn
liğine ü wıoü sınrl A.ıiliıye mü -
fo; · Kıizım Tıı;ca, Veziri<öıprü 
h' ımı, A-14 Kıavadar, Hendek Hu• 
kulk hiııkiımi Faik, G<ıbııe Hulcuık 
htik.ımi İStrn! ~. Ku1klareli Hukuk 
hMciııniiWııe su.lıh hiiıklm Hhm, 
Ça.nıilokale HWruk hiikimi Ftıain, 
Mufıta[a Kkmıaılpaışa ceza h1'<iml 
Büm:ınoddin, Şelbıikarahi&M re
isi Tevfilk, Alanya hakimi Tev -
fiık. Muiıla ~ıımisi Siıf -
fet Tdkin::>:ıp, Dıvrikmüdcf.ıumur
mlsi Fıilırod:chı, Sürt müı:tie:iu.
nnı.mlsi &ılbci, r:>eoıma müdrleiıu -
mumisi $<.ll'~, Erzincan reis
~ne Konya rnüdıdertııınuıınisi. 
Haıydnr, K:ııraıd'emz Ereg isi Hu
kUik hfıkimlığim Uşak hilkiımi 
tsma..ı; Bılccl<. hüilmıriğine Ağrı 
reım Agah, Cebelibereket Raırrriz, 
B~o.uıınumisi muaıvm'lğine 
t..myi,z raJ)Olllıôrl~n Lütfi. 

&o LİRAYA 'l':ERFİ ve NAKİLLER 

Aıhra Hul:uk hfııkımi Taok, 
Ank:ııra Stılh hılbm.ı NS'Z!f, Gıre
su.n HıjlW!< hdbııı. Kaın.i:., Oebe
libcrd!:.et Hukuık ~ğı.ne Cc-
0eı...::ıcrdkcı. azası SaiabOO.diııı, 1s
taniıul :ıcra muavin biilkiımıi. He!k, 
Kır 'iı:han c z:a h5.kimi ~. Öde
ınaı H ulWk hilcSııe Emirı, lzrn:iır 
1ıcra mua\'iın hi>l<mıi Mebroot Ka
b<ik~'l!Oğkı, ~. &ııaı;ı Ml.ııatI>
.ınıe.r, Caz\;amba lfukuk h..._uni 
Babıti, Aıılka.11 Aj!,ır ceza azası 
Leb~. Gamnt:uo Sulh hi&imi 
Cevdet, Takat ru.a ~ı.ne 
İ&:miıu.J ticareıC. 8za&ı T;;ı!ıs:.n, İs -
taınbuı. ııo<gu hi»cim.i Kaşif, Ba -
YIOOll' oe'Z8 hôJciıım V ..ti, İzmir 
ceza lıAiml Mi Rıza, Adana iıze.. 
sı Keman, Görele hami Zihni, 
A1a.ııehir Hukuk tıaıkbıl MıusWa 
Ak 7-..,~ H'*'1k ıı.aar.m ..., ......... -
lkıt.ıkı, İzmir ~ lııü;imi Bas
ri, Adana icra Mk:iııru Taiıs»ı., 
Gemlik e<ıza hlikimt Abdi.iılva!hlıt, 
Ah• azası kınrum, Ba:u aza& 
lr<ikıkı, Dcmiılköy Sulıh hakimi 
Tevii ;k, ı:ı......dur ~- ııa htııruni Ha.
lt, Faıtsa H uılru!c tıalolmi M~ 
ia. Ayıclın 1iza5ı Fahir, Bo.'u cem 
biikiıni Avıni, Koyu~ hfıli. 
ıni Vclı.'bi., H~ Huikuk h:ik mi 
Fa!ıredılm, Şereflıi Koçhisar ce
za hMtlını l*-ıdt, Miaınisa ceza 
lıiııtimt thsan. De>vru· Hıilnık hi
'kİrn:i Lütfi, I>.mıhti Ml<imi Al>
~. . • .. . İstanbul SWh M'ünlı
g ne Erzınc:ı.ıı müddıekrnurnisıi 
İl:ıt.il, Muş müddciunıuınis' :ftı
llaıı, O;mk.ırı rr.liddaumuınisi ~ 
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8 l'laş müciddumumi muavini. 
"'Phı, Tunçeli müddaiuınumisd, 
~vin müddeiumuın.iıı;i Haıkkı, 
de lıılcao~-a müddeııumwnisl Cev
llı 1 ~ Istanbul anödderumwni 

Orlıu.a \'in'.ennden Cevdet terfian 
atıııazi hakimliğine. 

$0 LiııAYA TERFİ EDENLER 
Teıny;z ra~lenindoo Ül'• 

~. YoZ,,.at hukuk 1ıikiım Ha
lit, Dtiz.ce sulh haJmni İzmir tıt
C&re( az....ından H~ :IRan-

1 
yetli mesa en.'lden dolayı d~re bul ticaret hatiı.ndan Afi, Tadan 

ceza hakimır Fazıl, Boyabiid ceza meclisine, umum müdure ve ar-
hiıkimi Yu.su!, İstanbul icra me- kadaş'arına umumi hey'el.n tak-
muru .3uphô., Ordu asliye ceza dirlerin• be}an cyJcn,i.ştır. ldare 
hak.mi Abdurrahman, Balıkes:iır meclısı re:ı;i B. Ahmet Nesımi 
ii.za.sından Rıza, buıııbul sulh ha- Sayman şahsı \C ark&daşları nü-
kimleriııdcn Veli, Adana hukuk mına umumi hcy'ct>n iltifatlarına 
ha.kimi Niyazi, Denizli aztsın - şükranlarım ifade e.vlyerek top-
dan Rıza, Akda.ğ madeni hakimi lantıya nihayet verı:nişt·r. 
Abdullalı, İst<.mbut sulh hfıJ<.m- Umuııni Hoey'e~ııe •ıkurun 
!erinden Ekrem, fioyas azasından id<ıre ınccJ.isi raorınıda- z.irai 
Ali, :Mmemen ceza hakimi Ke- mııhsıılat b a k ı mı n dan re-
mal, Kozan hakimi Şuuıi, Tc..;ya koltenin geçen yıl 1938 den aşa-
halriıru Ragıp, Adana sulh haki- ğı dıişmemiş olduğıµıu bazı mah 
mi Nazım, Yayvaç hukuk ha'.lri-
mi Hakkı, Ulukı.ı;la haki~ Nuri, süller bakımından .ıse 1938 • geç-
Adana sulb. hakimleııiındeıı Ce _ miş bulundu~u sanayi ve muadil 
mil, Havza hakim. Edip, fül>is- istmsaeatında da· ayni inkışaim 
tan hukuk hiıkııni Şevki, Mer - görüldü~ tebarüz ettirildikten 
zifon ceza hakimi Hakkı, Dikili sonra bankanın alakadar bülun.-
sulh hiıkımıı Celalettin, Antakya duğu ~irketlerin vaziyetııı hakkııı.-
ceza hakimi Haydar, Kayseri da da ize.hat verilmektedir. 
sulh hiıkımi Hilmi, Kırpınar ha- l BANKA.."IIN TEAIİN ETTi(ii KAB 
kimi Hıisnü, Akçakoca hak.imi İş Bankası geçen sene zarlırı<ia, 
Ahdu:lah, Tokat sulh hakııni Hak- liızumlu g<jrü.t'n -karşılıklar çık-
kı, Konya sulh hakimi J:Iüsnii, tıktan sonra 930,278 Hra 22 kuruş 
Darende hak:mıi Suphl, Odeıniıı safi kar .tem:U elm· tir. Bu kar-
balumi Hakkı, Dıyarbakır iızat;ı 
H ' rev, Bolu sallı hakıiıl)i Suphi 
Talı81ın, M erzıfon h ııku.lt hiıkimi 
Etem, Gaz;antep sorgu bakimi 
Hamdı, Foça bi\k mi Hiıi!ıni, Van 
hukuk hakı:mi Cemalettin, Kay
seri iız= Fuat, Kemalpaşa biık:i,. 
mi Ccmi.L Kulp hakimi Tah1r, 
Lice h!kimı Fuat, Samsun ağır 
ceza azasından Tevfik, S.vas sar
gu hakimi Kadri ve Kargı hAki
mi F.P.rnzi. 

Kahirede büyük 
manevralar 

Kmire, 28 (A.A.) - iı:ııg;m -
.H!iot - Mısır kıtaatı, dim Kahire -
mn cıeouıbı-1a cölde bü}'1Jk. mııt
nevw.W....a OOş '3ıl'Ilı.şlardıır. 
Londı-a, 28 (A.A.) - Yakın $aı1t 

ta y~ığı seyahat baldkıoda Lord 
S.-nuel Ra<lyodoa deınirftır ki: 

dan yüzde 15,2 jdaTe meclisi a
zalarına, yüzde 10 müess.«lere, i
leride vu.k"Uu muhtemel zarar 
karşılığı ç>ktıktan sonra· bakiye 
miktar üzerinden yüzde 5 mımıur
iara ve 15 numaralı kuponlar mu
.kabilinde tamamı ödenmiş beher 
10 liralık ıı:sseye ıı,1. olarak bir 
lira ve beher müessis hissesine 
gayıı:ısafi olarak 17,89 lira ödene
cek ve tenıata 15 nisanda başla
nacaktır. 

Vels Amerikada 
Vaşington, 28 (.A.A.) - Be}'ll'Z 

8'tI"'Y mahfiı 'ıemıı.den bildirilıı:li -
ğj.ne gö.re, ~ ö?,le üzeri Nev 
yuıb ~ oJ.a.n B. Sumner 
Ve s c!erlıaıl R Ru,,_ıte raıporumı 
taıkdim edeeelctir. B. Ruwel!t B. 
Vels ile yapacağı. ~.,.]er 

mü'1ıeaıôp kısa bir ist'iratıo.t için 
G.orgieye gidec ..okıtir. 

si ~·n sen:ıye nazaa-aaı 55,310 tiler. Buna rağm~ yaşadı ve karısının öldüğünü lıatırlıyamıya-
'15.ra a7Jdrr. Diya.net işleri biit- cı."Ls bir zeytin fıdanı gibı güneş- rak. botinlen almak iı;'n mağa-
çesı geı,'€11 senevc naz.= 29,978 te lıüyüdü. Ancak her zaman ba- zaya girdi. 
ma fazladl!I'. Mal Y' Veldtıaili büıt.- şı ağır çck:yordu; yürürken ö- Satıcı kadın arka odadayken a-

nüıı ı:elen her eşyaıa çarpması cı b>r feryat duydu, koşaırok gel-
çesi g~ seneye nauıran yiırclcler acıı;ıydı. B.r gun mer- di ve tıezgaha abananık, o)'{lkta 
2,230.626 l!in a'lJd:ır. Duyunu u- divcn sahanlığından yuvar' andı, ı duran ve ahrnaklaşmış gibl, elem-
~ bti'IQ'ai ı:ecen 6eneye alnını mermer ba.sarnaklardan bı.. 
n:uıaraın 17,500,000 üra fazlaıdıir. li gözlerle yl.12.ıine bakan faıini 

rine ~"'"'tı, kafası kuı..e git.ı çın- .. .. ledi Ad b' ·"--,..,,__.,,~ İnhı'sarl- '-"'""'"' ...,. - ...- ' "< gorun<:e ı:er. am r <=ıı<: """"'"un. - """'~ ... - ladı. Öklü sand.J.ar; kai'dırırken 
Qen ~ye na2l8ran 167.575 lra, hafif b;.r yara ve kumral s.çları- kenarlan kuğukuşu tüylu mavi 
Dllh!'i)"' bütçe& 351,176 ira le nın arasında pdıtııaşmıı; ıki üç botinleri a'mıslı, uz&ttııtı öteki 
Mırl.'buı!ıt Umı.wn Müdıürlüğii 'höt- altın damJacığı b'Ördtt,er. Arnıı;ıle eli kan içindeydi, t.rnınkhnnm u-
Ç<Si geçen seneye nazaran 18,800 bab ·ı çocugun allın beyinli ol- cımda altın kazıntıları vartlı. 
1Ja ;rzx!ır. Emniyel't umumiye duğunu tıöy.c öğrend>ler. İşte allın beyiflh ııdamın ef-
bütçeıı geQen seneye naıwran Bu g:zlı tutWdu; zavallı yav- sanesini olduf:u gibi aıLattım 
37,310 lira, Jmıdaımıa. ıımmn ku- ruc..ıt obıle farkında olmadı. Ar Madem. 
mand:ınlığı bü~ 1,166,000 lira rada sıtada sok.akta.in çocuklarla :. 
ve !Iarıci\ Veftı.5.lati ~ ge- koşmaııı.rna neden izin vermedrlc- Muhayyel bir m"6lti& benzeme-
~ seneye ntıllatan 43,900 lira leriru soruyordu. sine r~en, bu eü.-ane baştan ba-
fazl:ıdır. Sıhhaıt Vdkaıeti büı\çe- Annesi: - Benim altın topum, şa doğrudur ... Bu dünyada beyin,. 
:mı.re gCQen senı:ıye nazaıraıı:ı sem çalarlar! .. Diyordu. lerile ııeçinıniye, hayatın en ufak 
335,576 •'~a, A"'''yd Vnk""~ ı.."~ Çocuk bun.u duyunca korkuyor; f k , 

- • rn , ~ "' "'" uw.- lnı ., ·~ te e şey ıerini hali<; altın vererek, 
""". " ·n .~- 787,158 l!h·a, Tanu KaOOst.- ses çıkarmadan y;. z ,,..,ına oy-"--·= "' 'dı lök' a b' od d ilikleri ve muhassıa!a,;iyle alını-ıro h"•"""""de 97,537 lira bır az- naınıva gı yor, . ,.. ı a an 
~ .... ~-· odaya sıirükleniyo.rdu. ya mahkU.ın zava.llı iru;anlar vaır-

Jılk ve Manrifbfrt..•..sıruie 1,168.929 Ana.de ha-başı, ona hılkatın bu dır. Onlar içiın bu her gumlıı a-
.lira f:ırll· 'ik vııroır Naf lbıü.t- hariku ade vergisin on sekız ya- zabıdır ... Ve nihayet, ıztırap çe.k-
çesiruie 718,512 lina. tlc1ısat Veka- ş;na gelince f.şa ettiler ve onu bu meden usa.nınca ... 
'eti bü.t cS:ındc 103,467 lira. M'ü.- yr.şa kadar bPSley.iıp yet~tirdik-
.naka ıa.l bü~ 84,077 rıra, Ti- !eri icin de altınından bır ıruktar 
care~ V• lkalcti bü:tçeaınde 175,100 istedıler. Çocuk hiç cekır.med, 
J.lra ve Z anıt Veka\<tıl bü:tce- heıren - ne yaptı? Nasıl yaptı? 
sinde 507,319 liıra a7Jık VM<br. Efsane anlatmıyor - başından ce-

~'l.ii Müıtafa~ VıJka' et· · ra v;z büy~k.üt:ünde bı.r parça, som 
b~i!r.de 1,863,000 11:-a faz:<ıJ.ık bır a!tt.ın parçası kopard., göğsü-
'V<lll'rlıT. Hlava ıkısıru ~ sene- nü gererek anasının kucağına a.t-
ınm aTllı olaralk 8,302,000, Deniz tı ... Sonra kafasının :;çındekl ser- , 
k=ı 00 wnıe ı:ıecen ııenenin ay- wUe .k.:ı.maşaırak, isiek delisı ola-

_,. -"- 6 9"' 000 1 o.3 • _,_ rak, kudreti ~le sarho.ş, baba evin,.. '" var,... . ,,.,, ır ..... ıır. ,,,.,..,... 
or! fubrikalaT bü.leesi oav>neru den çıktı, hazinesini israf ede ede 
5,?64,000 Jira ol<aı-ak kaı'hıa!tllıa _ dünyayı dolaştı;. 
dır. Harill>a Umum Müodl'h-lliğfuı- • • 
de dl sekiz biııı ıi.rıı f<WJ'.lal "1< vaır- Hesapsız altın saçaraık sürdü. -

ffe $a.hane lıayata göre beyni tü-' 
dır. keruruyecek daıebüırdi... Amma 

940 bütçe ~ti YU'ln•rıd<ıki w.kenivordu, tillteıxükçe de göz 
~fillde tanz m edhniştır. Bu fa:ıı- ferinin kııçtığ~ avurtlarının daha 
laı\k "'<' :ııdksaı>l!ilk:ları nen!den da çöktüğ'ü görfilii.yordu. N:ha-
"~ ne iıQin ~ • i her kısmın ee- yet ni.r gün, çılgın bir •efahatin 
'babı mudl,..Jıeori'll<k> 1.PJ:Un uzıııdı - sabah~ ziyafet arttkları ve sot-
!Ya iııai:ı e<filmelııted'İI'. mıya yüz tutan avizelerle yalnız 

ADIL AKBAY kalır ka:ınaz; zavıdlı; külçesinde 

Hava muharebeleri 
(B~tı:rafı 1 mci sayfada) 

yetiıerin müessriyetmi ~ 
~ ııe<.enlenWu iddiakırı 

hiliıfına o:.a.rak. şıiıınm denızirul.e 

.lılıikıimi:yetin AJıınanya,ya aMt ol
:ınndığu:u tesl!iın eykııneık ınec -
buxıyetiıı.:l.: b1J1;1WJl!laıkrt:ıcJır ar. 
Simdi mi.ilıtcii.klıeııiııı Almallya-
nın baılııri miiı>allaı'•ı içm b11taraf 
sı»~n iltica mıntakası oJarıaık kıul-
Jamna;ına mani okmaik içm en&

ji ile hareket edecdkı.en aşiıkar 

SUJl.l.J!iile göıüıımekt.nic, 

Q.Jıo, 28 (A.A.) - N°"'eç h.ü
kiirneı.i • u 2ı. A1ınaıı tıah.4ıe*
ballı"iriı1 .te\lkif eı1mişt.w 

cHarbe dair bu mıntakalardıı 
mevzııbasedilen yegane şey müt
tefiklcrın oralarda tah~t ettikleri 
orduların kuvvetidir. Bu ordu -
Zar Mısırın garp hududundan 
TMk hududuna kadar gruplar ha·: 
!inde tahşit edilm~ıir. Kııvvetfi. 

bir ihtıııat da teşkil edılm.ek y<>
lundadır. İngilız, Fransız, AV\LS· 
turalyalı ve Yeni Zelaııdah kıtaat 
gelmiştır. Keza Fransız !mpa
ratol'luk halkından da büyük kı
taat vücude getiri/mi tr. Bu mın
takalarda şımdi mükemmel yol
lar ınevcuıtur. Motörlii kıtaatıu 
l/ÜriL•esı gayet kolaydır. 

A~kere. Heberlert 
daha ş.i.rndiden açtığı muazzam 
ged ..kten ürktü; artık durmanın 
zo.rnanı ,ııelmi.şti. 

Dundan soııra yem bir hayat 
başladı. Altın beyinli adam, ar
lık el sürmOk istemediğı meş'um 
o.rrvetini aıklından çıkarnıı~-a gay
r.et ed.rek, pintı g.lıb rkalc ve 
müvesv.s, bevcslenmekten sa
kınarak, bir kö ede e..lllln emeği 
ile ; eşl} ordu ..• Felıike~ bakın 
kı, bı.r arkadaşı uzleti:nde de on
dan a yrılmam.ıştı ve bu al'ksrlaş 
sırrını biliyon:u. 

Lond!ra, 26 (AA.) - Rqyn'in 
öğrerıdii(ine göre, c Vlaıd'imır 

Mıdts*aun MımuınilJo ımıe.nınr
vaıpuru, halen, harp loac;ai:tı k<>nt
ro..ü mııayenesi için, Horı,<ı - Kon,ıı 
da alılronuı:nıaktadır. Gemi.de 
Melruilkamıı Manzarıi~.o Uııııamııı
da yülkluımiş baıkır İl" Sen-Pedl'o
dıın yük lemnıi.ş Mo i belen vardır, 
Gemi, Vl.adivostok'a gi1anektedi.r. 

Vakıa bütün Akdeniz sahnesi
ni değişt.recek hcidL~eleT her ım 
çıkabilir. Fakat ıimdilik hiç bir 
şey görü müyor. Her şey nor· 
mal ve scikindır. • Ancak bu siL -
kılııet emin değildır.> 

<\ltın madenlerin
de yangın 

Manillıı, 28 (A.A.) - (Fiiipjn) 
Gece çıkım bir yangın, altın n.
denleri ınmı.Iıwnda Pıımııc..Je 
"'lıriniıı ) ar- yııbn bir ıt... 
maı.ı ~. 5000 lı:ifi ,.... • 
iliz (relm,ştr, llılNr 1 •t JU ~ 
lac talı nıjn cQi&yw. 
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Haşhaş ve Afyon ekimi işi Ziraat 
Vekaletine verildi 

A.."IKARA, 28 (İKDAM mıı- 1 
lbabiırinden) - Ha,haış V1! af-
Yon akimi dşlerimin taarzıimıi 1 
lbic ka.rarname kle Z ıı-.ı.at Ve
!kfa!1l:ine verimiştiır. Bu ka -
rarn.aom-we l?ÖI. Haıs!ı.aış eıkile -

cek mmtaı-<ll!arla lruııılann i~ 
de afvo.ı sutü i<~.hsali.aıe müsa
ade oc5rece!k 'Cl'" il' ıhe'l' yıl o 

Zcraa.t V u:·. ' -ılı:ııct tesbit ve 
1 tem• · · t.ırı.:ı:.r.rlan evv.:J ilin 
olunocaıi ır. 

Emlak Bankası Umumi Heyeti t plandı 
M>."KAR.A, 28 (iKDA..\i mUı

bal:ıririınden) - Elml.nk Ba:ılka -
Si uımum! bey'et.i WjlÜn top:a,_ 
~ b>~ ta6ıirk etırn.iş, 

Suriye Komiseri 
AMltAiRA, 38 (A.A.) - Fran-

smıın ~fer 1 •t.le lımnif& 
ıi B. Puacb, !wsinıda miitea'lilJik 
a ı 1 ııleı bıa!ılkıııda ahi&>en tıaD-

müır•ıllüpler \e meclis! i<:larey.i 

il'Jıra ı.ıtı:ınct.eın sonra sei\Üm yap -
rnış ve roki iııın.yı aY'IlElll ipka 
eyh.'111~. 

Ankaraya geliyor 

1 

ıim edi1miıı$ o.an muokaovelıeyi 
UIZ8A ~ ~......,. 

:~are Aııkaırar.ı ~- 1 

B.çare adam, bir gece, başm
da l,ır acı, dayaıııunu bir acı 
ile sıı;r yanık uyandı; şa ın doğ
ruldu ,.e '> r ay şavJt da, pa to-
sunun artı.:o bir şey s;ık.kı k~ 
ç"n 2rltadaşı gördü ... 

Gene bevrun<l::?n lıirw.4nı al.
mış götürüvorlardı! 

Bir müddet sonra altılı beyin
li adam ıişı k oldu ve bu sefer 
her şeyi sona crdL. Mtni mini 
kumral h.ir k.adınt bütu ruhile 
sevyor, kadın da onu seviyordu; 
fakat süsü, bey.az tüyleri, fotın
.berin bovunca sıH!anan boz kmnı 
zı püskülleri tercih ediyordu. 

Bu - van okuş, yan be'bck - na
zenin mah!Ukun elinde altın par
çalarının erimesi ne zevkti. Ka-

Roytıer Aja.nsının hllidırdı~ 
göre, Fraııısadaki İ.ııip tayya
reeti dün beş Alım.an tanaııesi 
dü.;ü.mıı.işlercfu. Dii:or iki Aı.an<ın 
~·yaresi tahrip cd:i.Jmiş aıddolu
nabi ir. İngiliı.ler tek bır Hur
r1'oane avcı tayy""""ı kavbE'!lm · 'r 
lıenlıir. 

Sabahleyin, öğleden so a ve 
akşam vakii olmak uzere 3 mu
harebe ol:ınuştuc. 
mektedir. 

Hava Nezareti teblıg edı.wor; 
İngiliz hava ordusu tayyarele

rmden, sahit karakol vazifes .va
P= bır kaçı, doüfl şimal denizin
de yapbkları biır keşif uçuşunda 
bir dü(ltnall kara.lıı>I genusıne ta
arnız elmir,<l<r ve gem.yi batır
mışlardır. 

Reuter Ajanst ~iliz hava or
dusu tayyareleriloe hava dııfı ba
tarvalannın mııh ı>Mm bida
:v~r· 128 Alma;n tıryyare
si düşürdüklerıni baher veriyor. 

toplandı 
A kara, 28 (A.A.) - İcra Ve

k:.lleri hey'eti, buglın öğleden son 
:ra. B~. Başrokıil ~ 
tor Refik Saydamın riyasetinde 
bi:r toplantı yapmıslır. 

Balkanların bü
yük ehemmiyeti 
k a·r ş ısında 

(B~makaleden deı:amJ 
batta uzak bir ihtimal olmakla 
beraber, İtalyanın da iltihakile 
beraberce, bir mu.-affakıyct k.a
zannıalarına me)·dan vermiyecek 
siya.si, aı.keri, mali, ikhs;.di her 
türlü tedbirleri almalıdırlar. Çün
kü, Avrupa harbinin, sllihlı harp 
edilmemekle beraber, en miihim 
cephesi Balkanlardır. Hatta, bu
gün, burası, garp ccphesiıaden da· 
ha mühimdir. Çünkü, g:.rp crp
hcsinde, lUajiııo •·e Zigfrit hatla
rının t"liill ettiii kal'e d11Varları 
ark.aı.mda ordular, sadece kara
kol bekliyorlar. iki tarafta da 
milyonlarca iıwı.ndan mürekkep 
olan orduların hali, sullı :uma -
.oındaki hudut muhafız böl~ 
rinden farksızdır. Arada küçü.k 
bir fark varsa, hududun muhafa. 
Z-Jl>ına memur karakolların ve 
nöbetçilerlıı ara sıra birbirlııe a
teş ctm.,lerinden ibarettir. Bal
kanlarda ise silahsız ve kansız, fa. 
kat çok daha mühim harpltt ce
reyan etınckledir; topyekün har· 
bin biitün mücadeleler'ne Bal • 
kanlar sahne olmaktadır. lltese
ıa, Almanya, bir taraftan Roman
yayı iktısaden tamarnile kcud•ne 
ram olmii>ı iç.in taz)'İk ederken 
diğer taraftan kendi riyaseti al· 
tında bir Alman - So•·yet - İtal
) aıı kütlesi vücude gt'tirmi)(' ut
raşıp duru)Ol'. Mac i tanı \'e 
Bulgaristanı elde etmiye çalışı • 
yor. Romanya ile 111acarü.tan, İ
talyadan yardım umuyorlar. Ger· 
çi, Almanya bu üçlizlü ittifakı 
b şaramamıştır. Fakat Brenner 
mülakatından sonra, ital)'11 daha 
ziyade, Almanyaya sokulganlık 
ve ınüttdiklere somurtkanlık rı.. 
miye başla~br. 

Bütün bu hadiseler, eiıdi .-e a
çık ıuücadeit'ler, BRlkanlann e· 
hemmiyetitli. gösimnektedir. 
Müttefikler, Balkanlann ehem
miyetini anlamamış değildirler. 
O kadar anlamışlardır ki. Türki
ye ile itt'Iak ettikleri gibi Koman· 
ya ve Yunanistanı, herhangi bir 
taarnu:a kan,ı garanti etmişler
dir. Bu garantiyi icabında filen 
tahakkuk ettirmek için, Yakın 
Şarkta kn\'Vetli bir ordu topla • 
ınışlardır. Fikrimizce İngiltere i
le Fran•a Balkanlarda. hasımla.rı
oa karşı açtıkları mücadelede mu. 
zaffer olabilmek içiıı, Şarktaki 
ordulannı daha ziyade knnet -
lendirmek mecburiyetindedirler. 
Çünkü, bütün ötelı.i siyasi ve ik· 
tısadi mücadelelerin mesnedi or
dudnr. Balkan de.-letleri, AllWlll
ya ve sa.irenin tu:~ iklerine_,, an
cak, müttefiklerden gelebilecek 
fıli yardımlara güvenerek ve on· 
lann derecesine b::karak muka
vemet edebilirler . 

Balkanlarda •ilih patlar patla
maa yiU bini Tce İngiliz ve Fran
sız ordusunun hemen mücadele
ye müdahale edeceği ve kendile
rinin Lehlıtana veya F ,nJandiya
ya döıımiyecelıleri fikri, Balkan 
devletlerinde, kat'i bir kanaat ha-

' fuıi alırsa, möttailder Balkıın· 
lardaki mücadeleyi yan 1anya 
kazanmış olurlar. 

•Harp sulbte kazanılır• diye 
bir söz vırrdır ki, harbi kazana
cak kun·etleri ve V3'1talan dalla 
sulh z;ınıaııından hazırlamak la
zım geldiğini 11nlatır. Müttefikle
rin Balkan siyaseti de ba ncize
den ilham nlm•k gtrektir. Mütle. 
tikler, harbin Balkanlar-. gelı11e
si ihtimalini gözönunde tutarak 
Yakın Şarkta, bugünkünden çok 
daba kunetli bir onlu yığarlar 
ve bunu silah patlty .. cak mınta
kaya azanıi sür'atle yctiştircc~k. 

' tertipleri de alırlarsa hem Bal • 
kanlıların cesar ti artar, hem Bal· 
kanlara t&arruz niyeti olaalann 
cesareti kırılır. 

0

Miıttcfiklcrin 
şıırktalııi ord lannı artıracak 
kudretleri de vardır. Bu ordu da 
Türk ordu u gibi beraber, yalnız 
Balkanlarda dei:'il, Akdeniz hav· 
zasında, Yakın \'e Orta Şarkta 
suU.ün muhafızı ve n'ırehbanı o
lur. 

ABiDİN DAVER 

Yunanistan da 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Yuamııstıw:ıın Balkan Ant:ıno
tı d~ va:u:veıt.I eaırabat 
bıı,maiJct.a ve iruvwtlerunektedic. 
Türkiye ilıe olan münasebatı bil• 
hassa lruvveotl!eııımişıt.:r. SeliımiJlctıe 
Ba&:an ADl:antı ile Bulııaristan 
arasında biır ademi tecıırv\ız pak
tı imzaolamnıştır. 
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Dede, derin bir ıstıraba düştü
ğünü hissediyordu, düşünüyordu 
- Dede.. Benı, diğer müritle

ırinle, derglhm başka ev Jat.Jarile 
ih.r tutma! Zaten onlarla benzer 
ta.rafııwz yok. .. Senin bir işin var 
Ucu beıııim elıimde- Beıüm de bir 
~ var. Bunun yapılması se
nin elinde. . .Şu anda, §uracıkta 
ded®2i, derv'...şliği, ınuhlpliğı; 
müritliti bir tarafa bırakalım.. 1 
Aç>k konu.şahın. Ben senin iste
~ yerine getirmeyi kabul edi
yorum.. B_r şartla; sen de benim 
ciJeğlmi yerine getireceksin! 

Dede; ıpaşanın sözünıi kesti: 
- Renııigülü Sacitte.n ayır -

maık :r:n mi? 
-Evet! 
- İmkin6ız bu! 
- ~ 961'.llD istıed ilin, yıl-

larca mesayih meclisinde sürü -
nen davanın lehine halli ile bu
rada ikamete memur oluşun ha.k
kındw irW.eni:n geri alınması 
da imkAmız ! , .. 

Dede aıısuyıantu. Yüziioe .. 
ltA:r bir çed!!rııNg:J.ıı gözieriıı:i ~ 
rıe odanın yeni hasırlannda do
i.aitU..rak düşünceye dalmıştı .. 
İQin için ',Sacide kızıyor; nüfuzu
nu ileri sürerek dergaha getirdi
ki. meydana ııdlctuğu., nasip al
dırdığı bu adAmın müstebit ka
rak:teri:le hem ıkendinin hem de 
derJıAlım başına ne püsküllü bir 
beta kesildifımi ve kesileceğini 
görüyordu. 

Dede ne yapabilirdi.. Şu ana 
kadar ne s~eıdin kansından şi
bivet ~, dııtvmuş, ne de 
.(ii:zel Rengigülün kendisinin ön 
ayaılı: okluğu ve yaptırdığı bu 
evl<!nmeden kimseye hoşnutsuz
luk belirtt.Wıll ışitmişti. 
P~nm ısran .k:arşısu:ıda ııe 

yapacaktı? .. 
Mabeyin feriki devam etlıi: 
- Dedem una kestirme bir 

söz söylıyeyim: Anlaşırsak ne
ti<:e seni:n iç:n de benim için de 
zyi olur .. Sen, flkrlDdıe isrll!l' aJer>. 
sen sade benden i&tedij!in işlerin 
cıhnıama6mı değ'il, aerı.iıı ııuıma da 
oturamamanın, başka bir tarafa 
gönderilmenin mümkün olduğu
llU dü~ünl Ona göre karar ver! 
Paşa artık açıkça tehdide geç

mislt. Dede, derin bir azap ve ı 
ıztıraba düştüğünü hissediyor, a-
cı acı koyu koyu düşünüyordu. 

1 
Paııanın teklıf: ipe, sapa gelir 

tekli!l-erden değildi. Gerçi dede 
o zamana kadar kaç muhip çifti 
birbirinden ayırmış, mür:ı_itli.k o
torites:ru menfi cephede muvaf
fakıyetle kullanmış; son olarak 
da tekkeye ilhak ettiği böcekli
jiin intikal muamelesi için Paı;a
mn istej!ine benzer bir ayrılığı 
baı;armıştı ... 

Fakat; Reng'gülü kendisi Sa -
c:itle evlendirmişti ... Kurduğu ça
tıvı kendi eilerile yıkmanın tari
ik.at muhitinde yapacağı akisler; 
orta.da fol vok, yumurta yokken 
meydana getireceği bu lıAdise ile 
kopacak gürültü epey büyük o
Jııcaktı.. 

Hele deden:n a~yhtarlan, Çe
lebi ile el altından temasta bulu
narı, lııeodileriD:ı halife tayİın ~ 
mek için ~ bu işeı ne dle
miyecekler, nasıl ve ne ceııitli 
ku}p'ar takmıyacaltlardı? ... 

B:Uı.assa Sütlice tekkesindeki 
deden.İfl amansız hasımlarindan 
Münir baba ile Karyaj!dıda.ki Ha
fu baba, Karaajia.;ta.lti Hüseyin, 
Katlıceşmedeki Hamdi babalar 
!'Özlerini yumup ağız!annı aça
caklııır, söylemedilderini bı:rakmJ.. 
Y>?.raklar, etmediltlerini ltomıya.
cıı .!!!!'dı. 

Dede. tam; ka~ yapayım der
ken ııöz ÇJkarmış, dolambaçlı bir 
yUiiı gıelıiıp fak ~ işi S8l1l8 
sardırmıştı. .. 

Abdülfettah dede babanın u
zun süren düşüncesine bir sualle 
ara verdirdi: 

- Nasıl? Karar verdin mi de
dem? 

Dede donuk, donuk karşılık ver 
di: 

- Bunun olur tarafını bulup 
kestiremiyorum! 

- Bu, :!k defa vaplıjimız bil
eyırma olmıyacak ki, dede! 

- Sebepsız ol-arak ilk ayırma 
olacak! 

- Ortada ~el:.ep var! 
- Hangi sebep? 
- Sacitie Rengigülün l:ııirl>irle-

rinden hoşnut olmadJ<.tarı kAfi 
sebep dejtil mi? 

- Bunu kat'i ola.ralr. biliyoc 
musunuz? 

- B.liyorum .. Sacit, t"Ütbe "" 
mansap peşinde koşan. kendi 
şabsıntian baslca kimseye ve bir 
şeye kıymet ve ehemmiyet ver
miyen bir adam .. Hdbuki Rengi
ııül bunun zı<ldına hassas, diğer 
kam, zeki bir kadın! Evlil1i(iı 
denk çütler arasında saadet ha
sıl edeceğini k&·bul etmek nok
tasından bu çiftin ayrılmasında 
mahzur değil isabet vardır .. 

- Rengigül ne o'.acak paşa? 
Sacitle onu ben evlendirdim. Bu 
izdivaçtan gavem de tstikatimi
ze büyük yardımı dokunan Saide 
bıııı:ı.mr.:11'n dul kızı ve bolu
nu Rengil[Uldı!n müı1elııkep buı 
ailenin bir erkek elile der~en:ıp 
toplanmalarını temlıı etmekti .. 
Paşa dedenın sözünü kesti: 
- Peki. Bu gayevi temin ettiı 

mi dede? 
- Ettim sanıyordum.. Sanı -

yorum d8'! Şimdi Renl(tRfil'ü Sa
citten ayırdıA'ımızı., ayınnıya 
muvaffak oldu~umuzu kabul e
de~im.. Kızcal!ızın isti.kbali Sa
ide hanımetencli ocajtmın h~li ne 
olacak? 

Şehir 
Tiyatrosu 

'rEPEBAŞI DRAM 
JUSMINDA 

( ATkası tım') 

OYUN YOKTUR ... 
İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 

29/3/940 CUMA günü 
YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

Komedj Fransez'in 
Resmi temsilleri 

Muhterem ha'kunızın, Tiyat
ro antresinde müşkilata maruz 
kalmama·ları için lxiletlerin:n üze
rındek.i temsil sırasuu gösteren 
büyük kırmı.ıı numaraların, a.<;a
ğı.da ~ği gübi hangi oyun
lara ait ve h8Jlıl(l} tar hlere müsa
dif ~a di!k:kal etımel.l"iıiı 
mıdi! eııiırııden ı:ıica Ederiz. 

Cuma 29 ıMart. No: 1 
Cı.muırtıesi 30 Mart. 
Matine paetik No: 2 
Cumartesi 30 Mart. Suare No: 3 
Pazar 31 Mart. Matine No: 4. 
Pazar 31 mart. Suare No: 5. 

IMa'llizıeler ıra&t 16 da ve suaırec 
!er saat 21 de baslar. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. tzzET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

+rACC~'CfND?~!ıtt i 
r Ali bin İia ;ı;e, v allde Sultanın 

gece kenct:sım saray nazırlı
/!:a M6P ve ta,yın ettiğiı:ıi. duyduk
tan sonra lı<!men sarayı terket -
miş Voe ertesi sabah adamları ile· 
beraber vazifesine ba.Ş)arnak ü
zere tert>bat Unıy.a gitmiQt •. 

Sabah ezanı hen.üz bitmişti ki, 
sarayın büyük kapısı önünde bir 
blabalık peyda oldu. 

Tepeden tırnaga kadar siliı.hlı 
olan bu kalabalığın başında biz
zat Al:i bin 1sa bu'.unuyordu. Onu 
ıtanıya.ıı ıltapıcılar derhal kapılan 
açtılar. 

Ali bin İsa, bu si!Ahlı ve k.ala
bıililt maiyeti !le evvela saray balı 
oesine ve scmra da ı;eiamlıık daire
llİlle ,:ıirdi. 

V aletin erk.en olmasına rağ -
IXl<!l> uyanmış w kalkmış olan tek 
elik maıs..t haikı. Ali bllı !savı 

Tefrika: 176 
bu kalabalığın yanında görünce 
fevkaliıde hfıd " e'er.n geçeceği
ni anlamı~lar ve hemen ortı..dan 
kay.bolmuşlardı. 

Alı bin İsa, adamlarını birer 
birer sarayın bütün dış kapıları
na götürdü ve her blliıı:i bir ka
pıya amir tay etti. 

Onun müsaadesi olmadan ne 
içerıden d~ya ve ne de dıı;an
dan içeriye değil insanın girme
si, çıkması, herhangi b'r nesn<~ 
nin bile sokulup çıkarılması mem
nudu. Böyle vaziyetlerde muhakr 
kak kendisine haber verilecek
ti. Bu emirden yalnız i:ki kişi is
tisna edilmişti Va:lide Su1'tan ve 
Ern1riilıııü.ın:nıin. 

Ali bin İsa böylece ve ilk i.ş o-
1.ıtrak sarayın Bağdat ile müıın
sebetini tamamen kesmiş, daha 
~ bip münasebeti kendi eli-

_ ;>ALG.& UZ\JXLUUlJ -

'1..LQ.19,ff a. ülH K& il Jlw, 
TA.P.11,Da. MQ&.. M&w. 

llU-. UI &.. llt &w. 

29 Mart Cuma 
1'!.30 !Togr.am w memlekd 

saat a(Ylan, 12.35 Ajans ve mete -
orolojı haı.OOr.ıer;., 12.50 Müzık: 
~:ili: ;ıa.ılkılax (ıpl.ı), 13.30/14.
Müz.iık: Haiıf riiııııık: (pl.) , 

18.- P.rogra:n ve rneınJı.lret 
sam "l)'acı, 11!.05 Müziik: ~lar; 
~ Çağla, Ref.ik ~rsan, Fa.
hiıre Fım.<ın, Fa!lıri Kı:ıpu;z, Ok<ır
yan; Rarufle Erben, 1 - Güli.zaJ: 
p.::;revi, 2 - Ri.üııt Bey - HOO.Jy
ni şar.ık.ı: (V""1ııı.la mina), 3 -
Fai!2ıe - Uşşak şa:rıkı: ( N I<,W< ruır~ 

diliin bö)i.1!), 4 - 1'aksiım, 5 -
'.Ilü.rKü: (Şu ddğla.rı de.ıı:~). 
6 - Gül!iza:r türku: (Sınem<le bir 
1lıı'.ıuşınıu>;), 7 - Gülizaır ıürkü: 
(hlsıner bugun ~·uırnış), 18.40 
1\.1.fu.iık: Saz es.deri (üç ruııy, iıkıiı 
tambur, bır küddüm ile), Ça.Lan.
Jıac, Basri Ü ılı • .-, Hali, Can, Ne- · 
zıfrı. y aruk, Reill< Feırsarı, ~ 
tıin Ödıı.e, ı 'ım Halil Poyı·az, 19.
Serbest. saat, 19 .10 .Meın.lclret 
saat aıyaın, Ajans vı. met.ro.-oloıi 
hiııbcrldıi, 19..:.ıö Kxm~a (mıJ,. ı 
.ıi kahraman.ık :ıneııkioeleri), 19.40 
Müzik: Ça!.arı.\a;r: RefJk. Femaı:ı., 
F~ F~ Fahım ~ 
Ce1"dıet Çağla. 

I - Ok.uyan: Me.lllı.aret &ağ.. 
n8k. 

iKDAM 

---
BAŞ, olş, GRiP. 

- --..... 

NEZLE, ROMA TIZMA 

Nevralji, ltırık
lık ve bütün 
ağrılarınız1 

derhal keser 
icabında günde 3 
kaşe alınabilir . 

H<'r yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyiniz 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Nınnuneler; mucibince 55, 62 el. lik cem'an 19781 adet bira 

~i pazarlıkla ııattlu:,t.ktr. 

II - Pazarlık 4/IV /940 perşembe günü saat 16,30 da Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesllıdek;i aat~ komisyonunda yapula
caıktır. 1 - &L Pınar - Kıii:rdili H 

Şariu: (~eclen se'Vdıım o za:. 
f.im kaıdmı), 2-Sel Pııw.r - Kia-
cfüi. H. Şarkı: (Biir gizli ya.an 
söyle), 3 - RaS<.ı.ır>. - Kii.rd'i:ll 1:L 
Şaı1kı: (J)eıı:ıajıiın ona .hiç ılciıınsiın 

""' nesin) • 

III - Numuneler her gün sözü geçen şubede görülebi.'!İlr. İstek
lilerin pazarlık ~İn tayin olunan gün ve saatte % 15 mJrtarındaki 

1 temi:ııat paralarile bir:ikte mez.klır komisyona müracaallaı (2354) 

II - Okuyun:~ Özxlıen-
eeıs. 

1 - Şı:.!\Alci Bey - Hicaz Şaıı'.la: 
(MfeyLe suçımı), 2 - &ıfik Fel'
san - Hicaz şarkı: (Cilıaında bi.rı -
c1:k sevdiğim). 3 - Lemi - ın
caz şarkı: (Sorulım.a&ıın bana yei
si:ın). 

III - Okıuyan: Neom; Rıza A,
hıskan. 

1 - Taıksiın, 2 -1braih.iım Efen
di - Hicarııkar şa:rlio: (Yok hilafım), 
3 - ...... - Su'21im:ılt şarkı: (Ben 
~ a.Şkınla), 4 - Fahri Ko
puz - Hüzzam şarkı: (Sa.nar bir 
camı ııeııiu), 5 - Taıtyoo - Hüız
zam şarla: (Suıyj kıi'htaırıede). 
20.15 Konuşma (füliôyografya) 
20.30 TEMSİL: Thaıis Yaııaın: A. 
Fraııc.-.. Tercüme eden; Ekıraın 
Reşid. Piyıaaıoda Cemal Reşı'ti 
Masseııet'nin Thais operasından 
parçalada tıcm5ile refaıkaıt ede • 
OOkıtir. Orhaıı:ı Barar kı<ırnatia aıy
ni operanın UJ'.ı;,tı.u.r Meıtitattion 
parQaSını çal:acallct!ff. 21.30 Müzik: 
Bülent Tarcaın - Keman ve Pi -
yanıo Sonaıtı, Çalaıııla.r: Bü; eıııt 
Tarcan ~ Ceına. Ikşitl. 21.50 Mü
zik: KüçUk orkes1ıra (Şef: Neci!p 
.fuıkm), 1 - Raclı.manb:ıoff: Pre
lü . 2 - s. Bonttwwicz: Kaµris 
(GaV'Ot), 3 - Zikoff: &ımaaııe,,.. 
ka (fmı:1r.tzi), 4 - J, Raff: Kava-
1ıi.n, 5 - Delibes: Mem/ba ~ 
Suiıt'i), 22.15 Mem1ıeket ııaM aya
rı, Ajıms halberlr.ci; Zir~. es -
ham - t:alw!ilat, kambivo _ nu -
kut •OOI'.118.Sı (frvat). 22.35 Müzik; 
Cazbam (ıi'.), 23.25/23.30 Yannki 
p~aan ve kaıpanıs. 

-

Dahili konforu alakadar e
den en gllzel ve şık mobilya
lar ve bilhassa yatak, yemek, 
~alışma odaları ve salon ta· 
kımlan, Brie oyunu için A
merikan mobilyaları, her 
yerden müsait şartlar ve 

UCU% fiatlarla 

BAKER (Eski Haydan) 
Mağazalarında bulacaksınn. 

'11<? a.lmıı;; ·bulunuyardu. 
Ali bin İsa, ayn; zamanda Ca

fer Bermekini.n o zamana kadar 
kapalı duran sarayının da temiz
lenmeı;i ve hazır1anıntt;l için e
mir verdi. Saray nazın sıfatı ile 1 
yalnız Bağda.ttaJ<i saraya değ.!, 
bütün saray !ara karı.:,ıruya hak
kı vardı. 

Kurnaz adam, bır taraft&Iı. bu 
suretle ~in başına geçerken di
ıter taraftan vezir Fadlı gözden 
düşürtecek dedikodul..-ı ortaya 
atmak içın de hususi tedbirler a-ı 
lıyordu. 

Vali<i" Sultan oaanın haf:fçe 
vurukiJl.f:unu duydu. 
Pencere önünden ayrıldı. Kapıya 

.kadar gittı. Kım oldugunu sor
IJ'ladan kapıyı ara!ıklddı ve Ha.
bıbc ile kar~tl.ru;tı. 

- Ne hal:.er?. 
- Ya Sittı.. Ali bin İsa oom-

yı bastı ... 
Geı:;ç car:ıyenın büyük bir he

yecan ve tel~Ia söylediği tıu söz
ler Sitti Zübeydenin yüzünde u
fak bic tebessüm uyaındı.rdı. 

- Saırayı bastı mı diyorsun .. Bu 
nasıl olur Habme? 

- Bu sabah silfilıh ~kim-

-
Bolvadın icra memurluğundan 

Çaydan Nebi Hoca oğlu Aliye borQ)arrı.nxia:n dd.lay ı yine Ça ydın 
Cihan oğlu Tayyip kız.arı Arife ve Alim-nin hacu edikn t.apuııun 
16/1/940 tarih V\.l 12 numarasında kayıtlı Çayın köı- bağlar me-vkiın
deki ş84'lk.ıın yol gaı1ben Sağır Ali öü HiiS!"yaı ve Küçuk Mı. lhnıet 
kızı Dudu şima:en yol cenuben Ciıban oğ u Hii&eyia:ı ver. sclt.ıri ile 
mrubduıt tamaıınma yüz elli lira kıyıme~ tıa."<<l' ır <dilen fil<ıi dekaır ,beş 
yüz seksen bir metre murabbaı mJktaırındaıki utrafrnda yüz dıli bi!f 
arl:t muıhtelif cins meyve aı(acı ve kavak bu:.un= baİ{d:ıki yhımi 
his.;ed'e dörderıdıruı sekiz hissesi. Tapunun ayni tarıh ve 11 numa.-asın
da kay;th çayın sekıi yı.ıri mevıkiiindl.ıki şaıika:n Bolvadmh tarlası gar
ben Ci.'hoam oglu veıresc1eriın.d~111 Hıüseyin şi:ınalen baJ'k cenı.iben man
sur oğlu veresı.tleri Le mUıdut tamamına altımış ,ira kıy!'l"et takdir 
edikfll iıki hektar mikcarındaki tarlanın yinni seh.mdc dcird.e;~en 
seıkiz hissesi taıpunun ayni taırih v<. 10 No. sııııda kayıtlı çay cedlıt ma- 1 
hal.lesinde sagı sağ!ff Ali oğlu veıres:(eri solu arkası öıırü .Pi le mah
duıt tıunamma ııki yüz otuz lil'a kı}met takdir edilen 110 met.re 
murabbaı saıhası o.aın evind• • yine yiıımi lı.is5e >ti'bariyle dörderden 
S('k.İZ hissı si açıık arllııma ırure'tıi<vle satıhi'ıa çı'karılmıştır. Artıtınna 
Bo1vaıdın icra d~ ıre&n.de yapılacaık tu. 

Biirıinci aı1ltınına 2/5/940 tarihine müsadif plrsembe giinü sam 
11 de icra edilerek muh.aıııı!ınm kıyımetiın yü:rıde 75 n.isbeti geçtiği 
ta·kdixde en ~ arttırana ilhakı edıihtcektir. Böyle bir ıbede '. le 
talibi çıkmazsa en çok m:-tıtıramn teahhüdü bı>ki kal'aratk satıo; on 
beş ııün 1umdi:t edilerek iilrinci ar':tnma 16/5/940 tari!hine müsad:i!f 
perşem:lıe günü saat 11 d~ icra edilerek en çdk arLtırıma füal e edilı:,. 
oektir. Arttırmıya i$Liıra.k iQin muhammen kıymetm yüzd~ 7,5 niır 
betiınıde pey aıkçı::ısi veya mifü bir bankanın teminat meıkıbulbunu ib
razı şar11tır. Bu husust.alki şartname tarihi fii.ndruı fübaren her gün 
i'çin 940/25 numaıra il açrktıır. Fazla malı'.i:mrut abnak istıi!'ı'enl.eri.n 
bu mınıara ile ipotı:ik sahibi aiaıcak!ılal"-'a diğer a'.OOtadarlaTın gayri 
menlkul üzexıııJıeiki haJdarı.nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
diafmmın evrakı milli'bitebriyl>e yil\lllİ gün içinde daiıınruzıe b>"k:lılr -
mel.eri alksi fu.kdl:de ba!kları tapu ıl d.!He saıb~t cimadıkça satış bedel
Jr.-inin paıy!aıpnasındaın ha<r~ kaJaca:kları il8.n d'Wtur. 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Evvelce Alımanyadan ceThediL:n ve hflec Si.rkedde 4 No. lı 

Miıtırepoda !)u.)unan iı:laremiııc ait 214 bal.ye içerisinde safi cotuz bin 
yedi yüz İık!i> ki o 93ıhikı halJiırıde gıızıete kağıdı ile bunlara maıhsus 
üç yürz kıilo sryah ve selrnz:n b<ıı kilo kuıınızı miire!kikep kapalı zarf 
usus:iy(e ve yalnız aroiye ücrn~i idlimmİ!l.ıe aıilt <Ü:nalk ve gümrük ·res
JnİiYLC diğ ır vıe~i ve masraftan müşt:.eııi tarafında.n ödenmek şar -
ı;.y le sıf İstaııılbul satılacaktIT. 

l:ıı.a:leısi, 15/4/940 tarihhıe rasllıymı pazartesi günü saa.t on beştıe 
Gal'llllada Umum Mü<für:.Ük binasında tıoP anacalk olan a!ım satını ko
misyonunda yapılacaktır. KiiğLt w müreklkeplerin muhammen lbe -
<Jeli c6025> lira c88• kuruş ve muva>ııkırt lemiınatı c45h fua c94> 
kuruŞtur. Saıtış şal'tnaanesi·ni görmek ve mal arın cins ve evsafı hak
kında fa:d!a ma'.Uınat almak için her gün sözü ~.çen komisyona 
müracaat o unaıbilir. Teklif mektuplarının bildirilen va<ki•tten en 
ger bir saaıt evve;ınc kadar komisyon reisHği:ne 1ıevdi ediLm feri .0.-
:cıınıdı.r. (2424) 

selerle saraya girmiş ve büt(in 
dış kapılara kendi adamlarını a
mir olarak tayin et~ .. Saray
dım ne içeriye ne de dışarıya o
nun müsaadesi olmadan k mse 
çıkarılmıyor. Kasım çıkacaktı, 
bırakmadılar. Yakalayıp Ali bin 
1sava götüxeceklermi.ş .. O da elle
rinden kurtulmuş. Geceyi saroy
da geçirdi:i(inin yabancılar tara
fından duyulmasuu istemem ' ş. 

- İyi yapını.:ı.: Kasım ~ ze
ki bi.r genç. Onu saraydan uzak
laştırmak istemiyorum. Şimdıki 
halde yme aık.şanı kaldığı odada 
kalsın. Ah b:n !saya gelince .. O 
bu sabahtı:ı1 itibaren saray nazırı
dır. Binacna'eyh vazifesini yapır 
yoı-. Hareketlerinden fena ma
na istidlal etmek doğru olm~a: .. 

Hab:i:ıe, Valide Su.'..tanın bu 
sözü üzerine en~esi büsbütün 
a'1!mış bir haJrle SOl'(!U: 

- Harem dairesine... Harem 
lbahçcsilne.. AbbMenin kpşkiioo 
de mi karu;aoak .. 

Emeirta.- ve '1.eki cariyesinin 
ibu sözleri V alb:le Sultam >kaza 
kiıii geldi. 

Haıbibe: 
-~ dedi Daha biır 

saat olımadı hemen hemen bü -
tün saraya hakim kesi2di. 

- Ben anlarım işi. 
Böyle söyledikten sonra Sitti 

Zübeyde uyuyr.n oğluna son bir 
merhamet nazarı .ile b.'.ıktıktan 
sonra arkasına oğlu Halıiıfe olun
ca V a'.ide Sulıtanla.nn giy;mi.ye 
haklan olduıkları maşl,ı;hı giy
di. Odadan çıktı.. Habibeye: 

- 3en, dedi, bu odanın .önün
d"'n aynlınoı .. İçeri kimse g:mte
sm.. Daha doğ~u senden baş
ka kimse girmesin. [Bl.ıliyorsun 
ki, og!um Eınirii'mümininin düş
manları pek çoktur. Yarından iti
baren onu Abbasenin kö.:;künde 
yatıracağım. Eger ben g~lmez -
den evvel uyanacak ve Abbase
nin köşküne, dildad-esiııİl!l ya
nına ııitrnek istiyecek olursa gö
türürsün .. 

- Başüstüne Siıtti .. Şey .. Ya 
Kasım ne olaca.k? 

- Kasım mı.? .. O bizim çok işi
mize yar:ıyacak. Şimdo..ki halde 
buhınduğu yerde kalsın.. Orada 
onun için bir tehlike yok, saray
da bulunduğunu Jai:ınse bilmiyor 
w bilmemem de da.ha h.ayu1b... 

(Arkası tıa1') 
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ilk temi 
Yıllık nat (1') 
Kıra,,-ı sene:ik 

60,00 

30,00 

4,50 

2,25 

O nber1itaşta Mcillafeınıarl mahaJ.esmn Nunu:ıoana
niye caddesin<le 74 numaralı dü.kkün. 
Çenıbeıilitaşta Molıl:afuıııaıri mııhalı'.es nin N u.rı.ıoınıa
niye caıdd"'5irnie Küçük Vazıiır Haıııının 6 nuımarah 
odası. 

101,00 D1vaayolıund.a Aıti.lr.al:i paşa maılıatlesiınin Cami.
av''.u.su sokağında 1 mmıa.-a.ı AMkaJi pasa. ıoııElkıt.ebi 
bi'llası. 

24,00 

120,00 

1,80 Mercanda Atiıl< İbrahlm paşa ma:haJ!e ve sokağıo
ğında 18 numaıralı baraka. 

9,00 Divruıydı.ında Hoca Rüstem ıma:hallesinin Med
reı;e soka,ğınd!a 2 nummalı DBTüssüade ağa MEb
m.ıt ağa rnekıtıeıbi binıaısı. 

24,00 1,80 Sultanalın:ı«tte Oaııınurtaran maıhal:•lesinin mek.teıı ' 
ookağmda kilin Su:ıtanahmet mektebi a.llındaki 1 
numru-alı oda. 

60,00 4.50 Kumkapocfa Mo <Elaitaşı sakağında 38 nuın:ııocaıJ.ı dülıı ,_,_ 
•.ıuuı. 

Yıhk !cim mu.hamınenleııi ile f.ık temilııart miktarları yuıkarıda 
yazı.ı ,l(aıy:riımen!lruU...r 1 ihl 3 ıo:rıe moo:ft[e kimya verilmek üzere 
aıyrı, aıyrı açık a.rtıluımıya korıuJımustuır. Şaı.-ıtnaırne er Zaıbıt ve Mı>
aıınelat Müdürlüğü !<aleminde görüh.ook!t:ir. ihale 15/4/940 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Eıı<:Üımende yaılacaık!tıır. Tahilf• Ttın hi<Za~ 
nnda l(Öı!ltıeTilen miktarda jl ik teminat maıklbuz veya ımektııır/ariy'le 
ihale günii muayyen saaıtıte Daimi Eııcümeııdo bulunmaları. (2455) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden~ 
Maari:f Velci:liği köy öj;ıretmen oku:ıl.an için aşai(ıda cins ve rniık

tan "'·' fiyaıtlan va7.ıJı çatal ve kaşıiklar açık e.ksıLıtıniye konul.muş. 
Tahınna:ı edilen beıclel 1400 lira olup muvakka.t te!llİnat da 105 lira
dır. İsb:ık.il.er bu ça.taı: ve kaşıklara aiıt şartname.eri Maaıtii Mü -
dürlüğü Yardiroktö:n.üğünde göretıwler. İhal:enin 6 nisan 1940 cı> 
martesi günü saaıt 10 da Maarif Müdürlliğüınle tıoplanacaık kom,jı;yon 
marifettiyle yapılaca,ğı ilan d:unuır. (2175) 

Beherinin fiya.tı Yekun 
Eşy.anın cinsi_ 
.A.:ıpağa çaıtal 

A!Pağa ka.şıık 

Mikto.rı - -2000 rulet 
2000 • 

_Kuruş__ Lira._ 
35 700 
35 700 

Yekıin 1400 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Semti ve 
ma.1ıallesi 

Cadde veya 
Sokağı 

No. sı 

Davuı1ıpıı.şa Ka.sa.p il.yas İskele 19 
4-6 • • • 

Kazlı çeşme Fatih 
Sıuıl.ta.n M:ehım.E~ 
Kazlı çeşme Fatih 
Su fan Mehm.~ 
Eyüp, Kı2tl mescilt 
Kasap tyas 

Eyüp, Kızıl ımooiıt 

Kazlı Çeşme Fıııtih 
Suttan Mehmet 
Kaızlı Çeşme Fatıih 
Sulıtan Mehmet 
Alksaray, Çaıkırağa 

:©vü p. Yeni Af.ıi paşa 

Horasancı 
odaları 

Demirlıane 
Dfüa~ 
Samaıtıyıı. • 

K.aaenderl:ıane 

Demiriıaıı:ıe 

Deımlıjhaaıe 
Tramvay 

61 

57 
24 
72 

57 

59 

63 
12,14 

Kurulkavak 90,90/l 

Muhammen 
aylığı 

Cinsi Lira KT. -----
A'hşap ev 

• 

• 

• 

• 

10 00 
5 00 

8 00 

• • 7 00 
Meşru.1ilıane 6 00 
Kadem b<Jt:ke- 5 00 
sinin lıareın kısmı 
Cafer paşa 2 50 
telkıkcsi sama.. 
hanesi 
J:>ükıkan 

Baihı;e v-.. 
lbaraika 

5 00 

4 00 
o 75 

Seneliği 
24 00 

Yu!taı:ıda yaa:ılı mahaffeır 941 sene5i mayıs sonuna kadar kıi.raya 
Voerilıın~k Ü7ere açık art!tınmıya çıkarılmıştır. İslıekliler 9 nisan 940 
salı günü sa.at on ~-· kadar Çenbe.ıi ita<;ta İstanbul Vakıflar Baş-
~;;düın:ıüğünd!,. Valkıf Aıkadar kaı'eınlıııe gelmeleri. (2459) 

İstanbul !kinci icra MemuTlu
ğundan: 

Bir borc;ıt.an dbl:aıyı maiıcuz ve 
paraya çevri1ımesi m ulka'fl'es: bir 
adet Kırım ineğinin 3/4/940 çar
şamlba giinü sa.at 10 dan 12 ye ka
dar A<tıpaııarında açıık a.ı'ttınna 
sureti'\' ·e satıll'acaılııtır. Birinci art
tınıımıda rnu:haımmen kıyımetinin 
yüzdr-• 75 ini bu'.madığı talkıdıiırde 
2 nci arlbııma 10/4/940 Q8lrŞllm" 
'ba ı;lıııü a'Vfli saa111ıc saıtf aca'kıtır. 
Talfiıp olanların yevmi rnezkıl.-da 
maılıallin:de hazıT bulunacak me
mnra müracaat etmeleri illan o!u.-
nur. (2562Z) 

TAKViM ve HAV.\ 

29 M 
CUMA 

Hicri: 1359 Rumi: 1356 
3 üncil ay Gün: 89 Mart: 16 
Sefer: 19 Kasım: 143 
Güneş: 5,52 Akşam: 18,29 
Öğle: 12,19 Yatsı: 20,01 
İkindi: 15,50 İmş8k: 4,10 

- BAVA VAZİYETi 

Yeşi:lküy metıoordoJi istasyo
nundan aılınan ma.lüınM.a göre, 
hava yurowı omup bi>'~lerlınde 
'bıi.'ltl:lu Tuaıkya, Kocaeli, Ege ve 
Orta A:naıdolıunllll ganı ta.·afla
ruıda Qdk buluthı, diğer yerler -
d., kapalı geçmiş, rüzgarla:r umu
nıi'Ve'lle cenup istiıkameılindcn, 
d~ bölge(• :ııde hafiıf, 'l'ralkya ve 
E~ kıııvvell.i, diğer ye-r!Jenle 
oota kuvvelıre, Ege doo<i2ıinde fır.. 
tına şekli:ııoo esm.ştir. 

Dün, istanbu.!da bava bulut
iu geçmi.ş, riiııgarlııır cenubu şar
ki ~~4-6 
metıre hızla~. Saat 14 de 
ba'lla tııeyiki 1012,2 ımWJe,ı: idi. 
Sühunet en yülırek 22 ve en düşük 
21 san1Jigııaıt olıınıdc kaydıedHm.iş
tir. 

Mahdut mes'uliyetli 

İstanbul Liman 
KOOPERATİF ŞİRKETİ 
TASFİYE HEY'ETİ 
REİSLiC.iNDEN 

İst;a.nbul Li.man Koopem.ıii Şir
lketi hissedarlar umuımi heytıUi· 
Din 29/12/939 bariilıinde yaıptığı. 
fevtlı:alade 1ıop:Srılıda şirk>~ro.n f€&
hlyliıe tasfiyesine ikarar verhnıiş.
tir. 

Şirketltıd alacağı olduğumı id..
dia edenlerin, üçüncü ilan tari -
biıııden itzl>aren bir s.111e zarfında 
İstanbul.da Yolcu Sa!oıınmun ikin
ci ikaıtı:ııdaki (65) No.lı odada t3&

fiye hey'etıine müracaat ed• ırck 
alacaklarını is'l>at etmeleri, Ti -
car<"! .kanununun (445 w 482) nclİ 

maddeleri mucibince ilan ohı -
mır. 

Ta.sfiye heıı'eti reisı -----

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
'-00 

1- N KAH"'1 
28 - 3. 1940 

JlaD&Dlf 

Sterlin 5.24 
Dolar 150.80 
F'rc. 2.9647 
Liret 7.7050 
İsvıçre Frc. 29.27375 
Florin 69.3575 
Rayişmar1' 

Belga 22.18 
Drahmi 0.97 
Leva 1.7950 
Çek kronu 
Peçeta 13.54 
Zloti 
P!':':gö 26.5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.47 
Yen 32.58 
İsveç lır. 31.005 
Ruble 


