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STAL 
Stalin· 

' 

E GÖ~E DÜNYA VAZIYETl
1 

İNTİHABAT Darüş!afakanın66ncı 
anya, ltalya ve japonyanın takip .. . . . yılı dun kutlulandı 

t • şiddet le tenkit etti Mu~tehı~ısanı- Me k tepde eski mezunlarında 
iştirakile bir toplantı yapıldı 

ettiği S e 1 ler lıstesı yarın 

Bir 
Yaşamak için yalnız m 

değildir. Bu şerefli vazi 

ettirebilmek ıçın mütema 

lahlanmak, yani sarfefmek 1 

Stalin diyor ki: "Beş yüz. milyon 
insanı ihtiva eden mıntakada ye
ni emperyalist harp başlamıştır,, 
Moskova, 12 (A.A.) - Tass ajan· 

sı bildiriyor: 
Sovyetler Birliği komünist par· 

tisinin 18 inci kongresinde, Stalin 
aşağıdalti nutku irat Ptmiştir: 

Kapitalist memleketler için, bu 

yazan : Ahmet Ag"' aog"' evre, gerek ekonomi, gerek pou • 
sahada, bir vahim karışıklıklar 

~·~lnıaııyanm Propaganda Nazırı nıukabilinde mesela üç amele ç resini teşkil eylemiştir. l:.ı<a • 

ıa~· els'in Alman maliyesi ve iktı· lıştırıldL Bu suretle filen işsiz & sahada, bu seneler, duşkün· 
lıık;Yatı hakkında söylediği nu • mele kalmadı, fakat ücretler o de- eleri olmuştur. Sonra. 1937 
lb.o ~ Fransız Maliye Nazırı Ray- rece düştü ki kimseyi bihakkın [ i ikinci altı ayı~dan ı tılıa-
ltı n illi Fransız iktısadiyatı ve memnun etmedi; bilhassa ayni ren, Y, bır ekonoınık b ıı nian 
t;ı aliYesi hakkındaki nutku ayni zamanda hayat ta pahalılaşmağa başl erika Birleşik - -

da~~na v.e beliti de ayni güne te- başladı. Diğer taraftan Almanlar, !etle. . , ltered~, Fra;ı~ad~ 
F ettı, siyaseten kendilerini topladılar, en.dustrı. ~ın~ıtat alaımı 

tıe ~t hu µti nutuk .arasında Umumi Harpte kaybettikleri Al • gostermış etıce yeni eko • 
ıır aılln farklar vardır. Alman na· I sas • Lorene mukabil yine ayni nomik teşevvü doğmuştur. 
~o~~ ~isanı çok acıdır, görüşü Avrupada on milyonluk bir kütle· Politik saha r"'~ bu seneler 
l'oJcslllnitsizdir. Almanyanm altın yi ihtiva eden Alman yerlerini el- üzerinde, bir ço~di' siyasi an-
&ley)ıulluğuna düştüğünü, binaen• de ettiler. Tabiatile bu muvaffa • laşmazlıklar ve teşevvü ·n dam STALİN 
ıtıll\ıe~:rası kıt olduğunu, iptidai ki.yetler Alman gururunu okşadı. gas'. vur~Imuştur. eneden 

1 tııııı den hemen hemen mah • Bırkaç sene evvel milletler arası I ber:dır ki, Şanghaydan -t • talan, cebir ve şiddet vasıtaları ile 
,

11
d .. lıulunan son derece münkesif vaziyetleri pek düşük olan Al • 'tarık'a kadar muazzam ı .. ze. değiştirilmektedir. 

bir US11'inin artık yürüyemez bir manlar, bu kere hakikaten iftihar rinde, beş yüz milyon ir.sa cİtalya ve Almanya, daha şlın -

1111 
Iıaıe gelmek üzere bulunduğu· edebilecek gerefli bir mevk1 ka • eden bir mıntakada, yeni diden. milli ekonomilerini harp e-

lı:ı~ l\hnan miiletinin geçbn ba- zandılar. peryalist harp başlamıştır. omisi yoluna sokmuşlar ve bü 
•ld llldan güçlük ve sduntı içinde Fakat yaşamak için, yalnız milli anın, Afrilcanın ve Asyanın h . tidai maddeleri ile altın dö-
b.iıı"~u, birçok gıda maddeleri- şeref kafi değildir. Bilhassa ki bu (Arkası 3 üncü sayfada) 

hir .. ltifayesizliğinl acı ve ınzlşli şerefli vaziyeti idattlt'l etti • 
>or,"•IO.pla bütün cihana ilan edi· rcbilmek için, mütemadiyen si • 

V Iahlanmak yani sarfcjtınek lazım Ankarada verı 
balosu çok 

Kızılay 
oldu 

neşredilecektir 
Mebus intihabatı yaklaştı

ğı için her yerde olduğu gi· 
gi şehrimizde de hazırlıklara 
germi verilmiştir. Önümüz • 
deki Çarşamba günü münte • 
hibi sani seçimine başlanacak· 
tır. Belediye matbaasında ha· 
zırlanmakta olan müntehibi 
sani namzet listelerinin bası· 
mı bitmıştir. Bu listelerin ya· 
rın ilan olunması muhtemel
dir. 

Müntehibi sani intihabatı 

Darüşşafakalılann dünkü toplantısından bir intiba 
[Yazısı ikinci sayfada) 

20 Martta bitecek, mümkün 
olan süratle reyler tasnif olu
narak 26 Martta mebus inti -
habatına geçilecektir. Anka· 
radan gelen malfunata göre 
mebus namzetlerinin listesi 
24 Martta ilan olunacaktır. Bu 
listelerin 23 Mart akşamı 

matbuata tevdi edilmesi muh

temeldir. 

İstanbul Parti merkezi va· 
tandaşların müntehibi sani 
seçimine iştiraklerini arttır • 
mak için evvelki gün olduğu 
gibi dün de şehrin muhtelif 
yerlerinde halka hitaben nu
tuklar söylenmiştir. 

Kimlerin heykellerini dikmeliyiz? 

Anketimizde kazananlar 
Hediyeleri Bugüo Tevzi Ediyoruz 

Jlvukat l\Iustafa Tunalı dün 
Taksim meydanında operlör
le halkın her yerde işitebile
ceği tarzda bir nutuk söyle • 
miş ve bu nutkunda intihap 
hakkının kutsiôretinden ve 
bunun bir vazife olduğun • 
dan · bahsetmıştir. 

•Kimlerin heykellerini dil<Jne • 
liyiz?• anketimizin neticesini, iş

tirak edenler arasında yaptığınuz 
tasnifte kazananları ve kazanan 
karilerimize vereceğimiz hediye • 
!eri 9 Mart tarihli sayımızda neşir 
ve ilan etmiştik. Bugün, ayni lis· 
!eyi, yani heykelleri dik;Imesi 
hakkında okuyucularımızın arzu 
bırligi ettikleri büyüklerimizin 
isimlerile tasnifte kazananların 

M
• h k adlarını ''"endilerine vereceğimiz ta ja Ü fı.meti hediyelerin listesini bir daha aşa· 

ğıya dercediyoruz. 

komünistlerin Kimlerin heykelini 

liııd:1°' . Alınıınların kendi içle • geliyordu. Halbuki yukarıda zik
l'eld 11 hile hu feci neticeyi tJi ev- rettiğbniz gibi kaynaklar hep ku
lııııı:11 görenler ve haber verenler ruınakta idi. Otarşi ile fnzla plan· 
deıı inadı değil; diktatörlüğe gi· !aşmış iktisadiyat, bu büyük mül
l'elı ~anya •planlı• iktısadiyat kil pek müşkül bir vaziyete sok • 
lı11 liıiııe düştüğü günden itbaren muş o derecedeki memleketin ef· 
llıııJt~ete~yi kendisine haber voren kan umumiyesinl beslemek vazi
lıu ilı "<lir adamlar bulundu: fakat, fesi ile mükellef olan nazır bile, 
lliğ;,11 

1:a~a. k~~ak verilmedi. Tek- vaziyetin vehametini saklamıyor 

Baloda konser veren 
operasının primadonnası al 

ana isyanını bastırdı j . dikmeliyiz ? d 1 Aldıgımız melctup"mn tasuifi 

~11 dırı kül olduğuna fazla ve aleme ilan ediyor. 
ııu, g .... 

l'tsind orunen lütürler, fen sa- (Arkası 3 üncü sayfa.da) 

ee~ııe,e ~~n'I her şeYl yaratabile· Ahmet Ağaoğlu 
da11 • 0ınlirden, petrol odun • 
lıede 'Pek, samandan mı bilmem 
~ lı 11 tereyağı, hülasa her şe • 
~daer şeyi kifayet edecek mik • 

~•Yalı Y~Pılabileceğine inandılar 

İtalyadan 6000 
Yahudi çıkacak 

8~t ınanmış göründüler. 
llile

11 
unla beraber otarşi de· Roma, 12 (A.A.) - Ecnebi Ya • 

Qe tat~~vicat iktisat usulünü hudilerin memleketi terketmesi i • 
tııııeıı.· 1 a haşladılar. Bu usul çin konulan altı aylık mühlet, bu· 
l'açı..,. IDce, ıneınl-eket kendi ihti· gün sona ermiştir. Şimdiye .kadar 
leıı U tnı, kendi içindeki mahsul- 12.000 Yahudi memleketi terketı-
L_ e tatın· 'Gltiee .. ın etmeğe çalışacak ve miştir. Pek yakında 6.000 Yahudi 

ınuını.·· ley Çık un olduğu kadar çok daha İtalyan topraklarından ayrı· 
llıeh b '8?ıp hariçten az şey götür· lacaklardır. 

)alca akacaktı. ......~..,.,..., • ....., ... _,.....,.,,.......,.....,_. """""" 
•toriteo t ~uller gibi, Shaht gibi ' " 

ltııyııraı.ııahıplerinin. lhtarlaruia bak Du .. n gecekı" '"'•r d bu Yanlış yol üzerinde 
İn!Q8a~ ~11 Alınanyada tabiatile 

ltaı-• aYQ) Zamanı gecikmedi. f ' r t 1 n a Ilı ıçteıı a rl . • •b alı sga ıthalatta bulun-
bllt'io tç Şan Almanyaya tabiatile 
~ • e a-• t 
Qı.ılUndu '.... arza mukabelede 
tleareı· ' Bunun neticesi olarak 
•lıeltıın '? ınlktarı azaldı paranın 
d ıyeti dü t'• ' •ler 

8 1 
ş u, iptidai mad • 

" ZQ lll.a" b ••Pılan ga a~ladı ve sun'! 
t!ıtııad IDahsuller ise ihtiyacı ko· 
lı:aldı ~? Pek dun bir vaziyette 
f • Yakı" b !Qııı ik' a u meyanda Alman· 

1 büyük" d •d;ıll\iş . • ertleri bertaraf 
•İıJik k ı;:::• oldu. Bir taraftan iş
deree a adı, fakat bu netice o 
...,. e gayr; tab .. b" · "''idi k• . u ır şekılde icra 

ı bır•ok · .1 • tııyr; • ışçı er yıne içten 
hir .ıı.ı ınenınun kaldılar. Evvelce 
tet, lı ınıın amelesinin aldığı üc • 

u kere b' k te b. ır aç kısma ayrıldı 
ır &mele 

Son birkaç gün zarfında hava· 
!ar yağmurlu ve rüzgarlı gitmeğe 
başladı. Dün akşama ve gece yarı· 
sına kadar şiddetli ve fasılasız ola· 
rak devam eden yağmur dün gece 
yarısından sonra, saat bir buçuk
tan itibaren şiddetli bir fırtınaya 

çevirmiştir. 

Kudurmuş gibi 
esen fırtınanın 

büyük bir hızla 
Karadenizde ve 

Marmaradaki gemileri fena vazi
yete düşürdüğü muhakkaktır. 

Fakat gazetemizi makineye verin· 
ceye kadar Karadenizdeki gemi • 
!erin vaziyeti hakkında biçbi-r tel· 
graf haberi alınmamıştır. 

"' . 

Evvelki g~e Ankara Palas ırıılonlannda verilen Ankara Kızıla_ 
balosu çok guı:el olmuştur. Baloda Ankaranrn birçok tanın~ ail~ 
leri bulunmuşlardır. Baloda konser veren Viyana operası prima 
donnası Bayan Rethy, çok alkışlıınm.ıştır. 

Balo dolayısile Viyana operası prima donnası Bayan Rf!'lh 
Ankaraya g~lınişti. Yukarıda.ki resimde san'atkan Ankara ga : 
rında kendisını karşılıyanlar arasında görüyorsunuz. , 

BOYOK ROMANCI, OSTAD 

HOSEYIN RAHMi GORPINARIN 

MUHABBET 
TILSIMI 

ROMANI.~~~ !K~NCi SAYFAMIZDA TAKIB EDINIZ_J 

Komünistler Madrid- netices.inde anketimize ıştirak e . 

d 
denlerın hey k;ellerinin dikilmesi 

en kaçmıya başladılar üzerinde ekseriyet peyda ettikleri 

Madrid, 12 (A.A.) _ Dün ak • büyüklerin isimleri sırasile şun . 

şamdanberi Madrid'de hiçbir ko _ !ardır: 
t mukavemet ocağı kalma • Heykelinin dikilmesi istenen on 

Komünistler Madrid'in şar- beş Türk güzidesinin başında Na
e şimali şarkisindeki bü . mık Kemal, ondan sonra Barba • 

ini terkederek şehrin r~s. Hayrettin gelmektedir. Hep· 
işlerdir. Madrid . sını kazandıkları rey $Jrasile aşa

En çok rey kllanan vatan şairi 
NAMIK KEMAL 

4 - Fatih Mehmet. 
5 - Mehmet Akif. 

elinde ğıya dercediyoruz: 
binalar 1 - Namık Kemal. 

6 - İbrahim Müteferrika. 
7 - Abdülhak Hamit. 
8 - Ziya Gökalp. 

tçilerin eline geç 2 - Barbaros Hayrettin. 
3 - Mimar Sinan. 

9 - Kanuni Süleyman. 

(Arkası 3 fincü sayfada) 

CASADO ve BESTERİO 
mektedi:r. Cümhııriyet kuvvetleri 
ric'at eden komünistleri takip et
mekte olduklarından Madrid ka • 
pılarından henüz top sesleri gel • 
mektedir. 

Hangisine inanırsınız? 
Evetı hangisine inanırsınız? Bau ırazetelere mi, miilettişlerin 

poruna mı? 
~~°""kre K.. "ğ'" d l .m onı ın o anduıcılığı, İmpeks rezaleti ve Denizbank 
l\ı~ıslrklu~ hakkında pek yalan neşriyatta bulunan bazı gazetele
ft0inı.ijı91eıumunıl bu haberleri nereden aldıklarını sormuştu. Ver
dil<fİjrr cevaplar, hu haberlerin nereden çıktığını, nasıl öğrenildiği

lup olmadığını ortaya çıkaradamL Fakat İktısat V ekli· 
. · ka müfettişler gönderdi, Bu müfettişlerin raporu 

De~ızb t teşkilatın, vesaikin, evrakın, dosyaların, muhabere-
1~~~ tetk" · istinat etm~ktedir ve aşağı yukarı bütün neşri:·atı 
kokünden te e~tcdi.r. 1:_rak, tllev, Cümhuriyet, Derya va· 

ıa_lar dogru çıkmamış, yalnız 'Etrüsk vapu
aıt yazılar doğru imiş; Satye binasına veri· 

len para, bu bina kıymeti hakikiyesinden fazla değilmiş ... 
Müfettişler De ta, eski müdürle ve ~etlerden hiç birile 

karşılaşnıaksızın teitı e · aptıklarına ve bütün vesaiki gözden 
geçirdiklerine, iddialar hiçbir delile istinat etmediklerine 
göre sorarız: Hangsine inanı ? 

KEMALiST 



SAYFA ! 

Polis bakım veyardım l 
• • 

iKDAM . . ~ 
_ S.e h I ı~ Hab.erlerı 
. . .• : . . '. . .· ' . . . . . ' . . ·. . ' 

A. dliye 

13 - Mart 1939 

koridorlarında 
24SAAT 

sandığı nızamnamesı Darüşşafakanın Haklı de§il mi ? Belediye 
cezaları 

Tiyatro kapısında çıkan kavga 
Adliyeye intikal etti 

Devlet Şurası Emniyet Umum receklerdir. Giriş aidatı bir defa- 66 ıncı yılı Eir vatandaş su ve 
Müdürlüğünce polis teşkilat ka - ya mahsus olmak ve iki taksitte 
nununa göre hazırlar..mış bulunan verilmek üzere 35 liraya kadar kaldırımsızlıktan 
polis bakım ve yardım sandığı ni- maaş aıanıar beş lira, 35 ıiractan Dün mektepte me- şikayet ediyor Halkı korumak için 
zamname projesinin tetkikine de-lfazla maaş alanlar on lira olacak-
vam etmektedir. tır. Aylık aidat ise 20 liraya kadar rasirrJe kutluJandı Samatyada, Esci<apı soka· bazı cezalar artırılıyor Komik . Dümbüllü İsmail mah

dinlendi 
Projenin önümüzdeki hafta içe- asli maaş alan memurlardan ayda M 

1 
k b ğında oturan Nazını Erkan Belediye. halkın sag"lıgı· na ve 

em e ete irçok kıymetli si - dmd b · k 
risinde Devi~! Şürası umumi he • bir lira, 20 - 35 liraya kadar maaş 1 a a ır o uyucumuz ya - selametine taaJJ,k ed•n ı'şlerde ve- kemece şahit olarak k d ma ar yetiştirmiş ve yetiştirmek - , 
yetinden çıkacağı tahmin olun • alanlardan 2, 35 • 40 Eraya 3 ar 1 zıyor: rilen bazı cezaların gayri kafi ol-
maktadır. Projenin ihtiva ettiği e- olanlardan 2,5 40 • 55 liraya kadar te_ 0 

.. an .. Dar.üşşafakanın 66 ıncı yıl Samatyada Esekapı soka • 

1 .. E · t u M" 1 lard 3 55 70 liraya kadar donumu dun •Daruşsafaka Me - gı" pek berbat bir haldedir. mas'.ndan dolayı, h. alkı teh __ Iilceye Cumartesi gecesi Taksimde geç- layı cezayı iskat etmiş ve Melkon sas ara gore mnıye mum u - o an an , - .. d az ti t k t 
.. .. ·.. 70 80 l' k d zunları Kurumu• !~rafından Fa - Bu sokakta oturan hali< su - uşuren v ıye erın e errur e - miş olan bir hakaret meselesi dün serbest bırakılmıştır. du: lugunden maaş alan memurla- olanlardan 5. • ıraya a ar . . · · · · dikk 1 k 

rın mühim ve müstacPI ihtiyaç ve olanlardan 7,5, 80 • 90 liraya kadar tıhte mektep bınasında kutlanmış· suzluktan çok zahmet çek • tı.gını nazarı .. at~ a ara. ~u ~e- nöbetçi bulunan cürmü meşhut Bir satıcı arkadaşını hırsız· 
1 1 d 10 90 125 lir k tır mektedı'rler. Buradakı' evler vı cezaları, musebbıplerını urku - dördüncü asliye mahkemesine in· • d' zaruretleri aralarında kendilerine o an ar an • - aya a- · 1 k Ü 1 hk r 1 

' T 1 d k b k tecek ve bu teşebbüse cesaret ede- tı'kal etmış· tir. Muhakemenin cere· 1 C rmı 8 ma emaye VB yardun, ailelerinin veya kendileri· dar olanlardan 15 lira aylık aidat op antı a me te in en es i me· ne bir meyva ve ne de bir çi· 
nin hayat tarzlarını ·ıe istikballe- alınacaktır. zunlarından başlıyarak son sene·. çek yetiştiremiyor. Birkaç miyecek bir hale getirmeği muva- yan tarzına göre vak'a şöyle ol · Dün Demir kapıda Adliyeye k•• 
rinin medeni inkişaf ve refaha Sandık hissedarlarına ikraz ya- !erde Darüşşafakayı bitirerek ha - defalar mür~caat edildiği hal- fık görmüştür. BilhassR vukua ge- muştur: dar intikal etmiş garip bir hırstı· 
mazhar kılmak için lüzum görü • pacak ve ikraz biri alelade, diğeri len Üniversitede okuyan gençlerle de bir semeresi görülmedi. len otomobil ve otobüs kazaları - Melkon adında bir mektep tale- lık vak'ası olmuştur. Dün nöbetçi 
len toplu ve münferit teşebbüs fevkalade olmak üzere ilci nevi o· b_ugün Darüşşafaka sı"alarında ye- Yağınur yağdığı günler Ali· nın ekserisinin kaz~yı .yapan na - besi yanında daha iki arkadaşı ol- ıkinci sallı ceza mahkemesind• 
ve hareketleri temin etmek arala-,lacaktır .Alelade ikraz için ancak tışen talebeler de hazır bulunmuş paşa camii cihetinden gelen kıl vas'.tala~ını ehl.ıyctı olmıyan duğu halde evvelki gece tiyatroya duruşması yapılarak intaç edıleO 
rında para biriktirme itiyadını ve bir maaş nisbetindedir ve sandık· !ardır. sular bu sokağı dere haline . heve~ka~ kıms:ıerın kullanması - ıgitmeğe karar vermişlerdir. Genç- bu vak'a şöyle cereyan etmışıir: 
karşılıklı yardım duyf(Ularını kök- ta en az iki maaş nisbetinde para Merasime saat 11 de İstiklal getiriyor, bu yüzden kimse dan ılerı ge_ldıgı anlaşıtı:'aktadır. !er Taksimde Camlıkö~k'te temsil Demirkapıda muhacirhanede O" 

!eştirmek, kendilerini sigorta et • biriktirmiş olanlara yapılacaktır. marşı ile başlanmış ve mezunlar evlerinden çıkanınz, çocuk • Bunlar seyrusefor kontrolunde. ya- vermekte olan İsmail Dümbüllü · turan Kabil, ar\<adaşı satıcı HasD· 
mek, çocuklarına, dul ve yetimle- Fevkaliıde ilcraz yaralanma. şe· cemiyeti katibi Fahri Kocacan bir lar da mektebe ;:idemczler. kalanmaları halinde kendılerın - yü seyretmek istemiş!er ve üçü nın bir kilo şekerile tanesi yüzer 
rine yardımda bulunmak maksadi hadet, doğum, ölüm, evlenme, has- konferans vererek mektebin ta - Cüz'i yağmurların yağınasile den alınan ceza beş lira idi. birden tiyatroya gitmişlerdir. Üç paralık 30 dizi kuru incir almış ve 
je bir polis bakım ve yardım san- talık ve emsali gibi hallerde yapı· rihçesini anlatmış ve bu yuvanın hiç !amir görmiycn bu ,okak Karnesiz nakil v::sıtası idare e- 'arkadaştan biri diğerlerinin para- elektrikleri de birdenbire sön · 
dığı kurulacaktır. Sandık Emniyet lacaktır. Bu kabil ikrazlar "lllemu- şimdiye kadar memleket irfanına aylarca çamurdan geçilmez denler.den ahnacak ceza beş lira -\ıarını da alarak kişeye bilet almak dürmüştür. Hasan bır liralık ser· 
Umu mMüdürlüğüne bağlı, şahsi· run sandıkta birikmiş mevcudu • hediye ettiği mühim simaların bir bir hal alıyor. Yazın tozdan ıdan yırmı beş liraya çıkarıjmış ve üzere gitmiş ve diğerleri arkadaş- mayesinin uçtuğunu görmüş ve 
yeti hükmiyeyi haiz olacak, mer· hun yarısı kadar olacaktır. Ve ke· kısmını saymış ve b~ arada ölmüş! kimse pencerelerini hava al· 'bunun tatbıkine geçilmıştir. ,arının bilet getirmesine intizaren şaka mı, hırsızlık mı, bır türlü ıııa· 
kezi Ankarada bulunacaktır. filsiz verilecektir. ikrazın müdde· bulunan Ahmet Rasım, lsmaıl Sa- m•k için açamıyor. Belediye, diğer hususlarda, hal- iyatronun kapısından girmek is • hiyetini tayin edemediği bu hare· 

Emniyet Umum Müdürlüğü ti bir aydan bir seneye kadardır. fa, Salih Zeki ve Sabri Toprağını istanbulda bu şekilde su- kın emniyetini, sağlık ve seli\meti- temişlerdir. Bu sırada kapıda bu· keti derhal polise haber vermiş • 
kadrosundan para alanlar ve em· Alınan para vaktinde ödenecek ve adlarını saygı ile anmıştır. suz ve berbat bir sokağın bu· ni temin eden bu gi':>i vaziyetler- lunan tiyatro biletçisi bunlardan tir. 
niyet teşkilatından tekaüt maaşı ya sandık heyeti karariyle temdit Hatip, Reisicümhur İsmet lnö- lunduğu şaşılacak bir haldir. rie lüzu:n görülen cezaların mikta- bilet istemiş fakat isterken de a - Kabil polisçe yakalanarak ad • 
aldığı halde sandığa mevduatta ettirilebilecektir. Aldığı parayı nünün Başvekil olduğu sıralarda Bu sokağa elli metre yakın • rını çogaltmağı derpiş etmekte · ~ır konuştuğu için Melkon ken • !iyeye teslim edilmiştir. Maznun 
bulunanlar sandığın azası olacak - vaktinde ödemiyenlerin maaşları- mektebi ziyaret ettiğini ve alaka dan suyun ana hath geçiyor. dir. Bu şekilde teşdit ve tezyidine disine hakaret etmiştir. Aradaki dün muhakeme sırasında: 
!ardır. Sandığın bir idare mecl'.s~ na haciz konulaca~~ır. .. gösterdiğini söylemiş ve Darüşşa· ı H•lkın susuzluktan kurtarıl- lüzum görülen cezahr hakkında münakaşa alevlenm.iş ve hadise _ Ben bunları şaka olsun, diye 
bulunacak ve sandık, sandık reısı Sandığın temettuunden yuzde !akanın bu alakaya layık olmuş masını ve sokag· ın tamirini Şehır Meclısıne teklifler yapıla • daha fazla büyümeden polise ve o- b t d ld p re • u arz a a ım. arasını ve 
tarafından temsil olunacaktır. 

1 
otuzu ihtiyat akçesi, yüzde 20 si olan o günden beri ç•lışmalarını 1 şehrimizin faal valisi olan caktır. radarı da Adliyeye intikal etmiş - cektirn. Fakat Hasan meydan bı • 

Sandığın veznedarlığını Ziraat !idare masrafı, yüzde beşi 35 lira- biraz daha hızlandırdığını söyli . , Lütfi Kırdardan derin say _ tir. Müşteki Muzaffer dün mah - rakmadı. Hemen polıse koştu· 
Bankası yapacaktır. '!er viliıyette ya kadar asli maaş alıp ta beşten yerek gelenlere teşekkür etmiştir. gılarla dilerim.• p OLIS kemede Melkon'u göstererek: Dini . bi· 

· enmış olan dört şahitten 
emniyet, müdür ve amirleri san· fazla çocuk sahibi bulunanlara, ge- Bundan sonra san'atkar Ekrem - Bu genç bana hakaret etti; ri: 
dık heyetinin tabii reisi olacak ve

1
ri kalan yüzde 45 ise sandık azala- Zeki ve eşi çok beğenilen bir pi- Haklı de§il mi? Küçük zortalar şöyle dedi, böyle dedi, diyerek suç Bu d . . 1 . ekeJ'İ 

. - a am ıncır erı ve ş 
2 •:n~de bir sandık heyetine aza lrına hisseleri nisbetinde tevzi olu· yano • keman konseri vermışler • • • Dün Karagümrükte Ahmed in l~dan davacı oldu~nu beyan e · hırsızlık için almıştır. 
seçımı yapılacaktır. nacaktır. dir. Konserden sonra mektebin ye- " """ " " kahvesine k" g· t k .. . dınce mahkeme re ısı maznuna bu Ü 

dık k k k, ··1· KU •. ÇÜK HABERLER a ı oynama uzer~ gı- çü· t.mniyet teşkilatında halen mev· ı San tan çı ma anca o iım, mekhanesine inilmiş ve burada en de 18 20 1 , F h • ıddianın doğru olup olmadığını · 
'h 1 1 • n • yaş arın,,a e mı ve Hayır Kabil bunlu paraSl" cut ve müesses .yardun sandıkları istifa, tek_a. üt v.e ı raç sureti e o a- eski Darüşşafakalılar.·a en gen~ • • • r·b h' d d "·' . . sormuştur. Melkon meseleyi yu - - • ın 

, ra ım a ın a "'ı genç kendilerı- ' . kt' B t d lı rk3" 
nın paraları yolis bakım ve yar • caktır. Mutekaıt memurlardan san Darüşşafakalılar birlikte yemek *Vali Lütfi Kırdarın rahatsız· • • . • karıda anlattığımız şekilde naklet- nı veıece ı. u arz a a şı a 

ne kagıt vermedığın1en mugber . .. . . daşına bir şaka yapmak içindlt· dun sandığına devrolunacaktır. dıkta aza bulunanlar istedikleri yemişlerdi!' Ml;afirlere Darüşşa· lığı devam etmekıedir. 1 k k h . 
1 

. mış ve şoyle demıştır: 
E · 1 lık gi dk il ,,,_ l k · * C"mh · t t · 0 ara a venın cam arını yere ın bilet ·ıjiddiasında bulunmuşıardır. . mnıyet mensup arı ay ve • zaman san ı e a""'a arını ese· fakanın an'anevi yemeai olan fa • u urıye vapuru amır • d' • k Ik 1 fak t 

1
. t _ Biz kapıdan girince, ç 

. .. . . . . . . (:"'" .. . ırmege a mış ar a po ıs a- N 1· ed h.k. h"d · cere 
rış olmak uzere ikı nevı aıdat ve- bıleceklerdır. sulye pilav ve hoşaf ikram olun. den çıkmıştır. Vapur uzerınde tet- 1 f d k 1 k Adi' bağırdı· e ıc e a ım a ısenın 

Onaltı mart şehitleri için 
büyük bir ihtifal yapılacak 

Parti merkezi ihtifal programı hazırladı 

, . .. .. ra ın an ya a anara ıyeye · kli · d ·· ·· ·· d b luO • mn• ve yemek sırasında bir çok kLkler yapılarak butun noksanla- ·1m· 1 d.ir N . . yan şe nı e gozonım e u 
~ t b't dil . 1. verı ış er . - ereye gırıyorsunuz, burası d k K bili' b . hük' • "'kt 1 1 kl b' rı es ı e mış ır urara a n eraetıne 

nu e er yapı mış, me e ın marşı * F tih . .1 ~d Atilc Dün cürmü meşhut dôrdüncü as· ahır mı? 
söylenmiş neş'eli saatler geçiril _ a mımar arı .. an . . . metmiştir. 
miştir. ' Sinanın eseri olan Kumrulu mes- lıye 1 mahlı:lemesınde duruşmaları Reıs sordu: Kömür çalarken yakalandı 

. . .. . cidin tamir edilmesine karar ve _ yapı mış o an genç zorbaların bu - Siz ne cevap verdiniz? 
Merasımın oğleden sonrakı prog ·1m· . fiili işledikleri sabit olmuş, fakat B d k d b'l tı · VB hapse mahkum oldU 

d k 
.. 1 1 1 b rı ıştır. - en e ar a aşın. ı e erı 

ramı a ço guze o muş ta e e • h 1 k" "k im dB 
1 t f d b . .. ' * Çanakakle müstahkem mev- em yaş arının uçu 0 ası ve gişeden almak üzere bulunduğunu Yeşildirekte Medrese sokağın 
er ara ın an ır musamere ve .. . • h d k dıkl h . . . k rer . . . kıınde Nara ve Umurbeyde askeri' em e ır arı camın e emmı · .. 1 d' oturan Bolvadınli Nusret Ha e 

konser verilmış, eskı mezunlar ha· . .. .. soy e ım.. . . . . si 
1 1 t 1 d 

tesisatın bulunduğu saha on birin- yetsız olması yuzunden cezaları B .. . h't 
1 

k Sırkecı ıstasyonundan bır çuv 
alk P tar t .. D' k .. 1 ..... d E . t tıra arım an a mış ar ır. . d' 'im k t'I .k. .. h unun uzerıne şa ı o ara ma- k" .. .. .. 51o Cümhuriyet H artisi a • ı ur ıre tor ugun en, mnıye ci memnu mm taka olarak ilan e _ ın ırı e sure ı e ı ışer gun ap- f k 'k D" b .. 

11 
.. il . t maden omuru çalarKen suç u 

tından 16 Mart şehitleri için bir I Direktörlüğünden, Merkez Ku • dilecek tir. se mahküm olmuşlardır. ruF th" omd'ı 
1 

duilm u Du.. eb~1

1Y1 .~ roc~ yakalanmış ve adliyeye veriJrııiŞ'. 
ılmış P d 1 • d .. d il k b' Yangın başlangıcı e ı ın en er.. um u u, reı- . D" "b . 1 iJ<in'' ihtifal programı yap tır. ro- man an ıgın an gon er ece ı • * General Frankonun Türkiye Fatihle küçük bir yangın sin: tır. un no etçı bu unan • 

gram aynen şöyledir: rer mümessil Beyoğlunda Kalyoncukulluğun· ajansı dün şehrimizd~ki İspanyol .. . . . . sulh ceza mahkemesinde Haker• 
1 - İhtifal 16 Mart Perşembe 5 - Merasim, umumi meclis d E b k • d 35 konsoloslug"unu ve H~hçte haciz Dun Fatıhte hır yangın çıkmış· - Bu genç, bıletıçye hakaret et- rin duruşması yapılmıştır HaJ<:ııtı a ezacı aşı so agın a numa- · K" 1 · · . . . · ··1 

günü saat 15 te Eyüpte yapılacak- namına konuşacak olan Meliha al t 'k' · k t d . altında duran .Magalanes> vapu - tır. ırmastı maha lesınde Şifa - tı mı? sualıne: Saliihattinin suallerine Nusret Ş" 
tır. w Avni Sözen'in söylevi ile başlıya· ~u:m:t~: ı:ı::ınYıa~~cıga: ~nca~ı~ı runu teslim almıştır. hane sokağında .. 7 numaralı evd~ - Etti.. le cevap vermiştir: .. 

2 - 16 Mart Perşembe gunu caktır. yakarken, yere gaz dökülmüş ve * Üsküdar · Kadıköy tramvay- oturan Hasan Goksel, odasındakı Cevabını vermiştir. Bunun üze- - Ben bu kömürlerin artık. do 
saat 13.15 te Köprünün Haliç is - 6 - Halkevleri namına Eyüp birdenbire alev almıştır. Yani, yan !arı umumi heyet içtlmaı bu ayın sobayı yakarken kurumlar a:eş _al- rine şu konuşma olmuştur: külrnüş ve sahipsiz zannettim. T0.P 
kelesinden kalkacak bir vopur as- Halkevi Başkanı Doktor Hulusi gını yatıştırmak için evdeki halı- son günü şiı'ketin Üsküdardaki mış ve yangın çıkmışsa da iftaıye _ Sen orada mıydın? ladım, eve götürüyordum. polı5 

keri kıtaları, saat 14 te de davet- Ertug·rul, Gençlik namına da ü - ları alevlerin üstüne atmış ve fil. merkezinde yarılacaktıı. gelmeden evdekilerin gayretile geldi yakaladı ve buraya getird1• 
- Oracıktaydım. 

lileri alarak hareket edecektir. niversiteden bir talebe söz söyli • hakika halılar yanmı•sa da ev kur * Üsküdar, Kanlıca, Rumelika- söndürülmüştür. Nusretin bu ifadesine rağıııen 
• - Peki hakaret olarak ne dedi? 

3 - Merasime askeri kıtalar, yeceklerdir. tutmuştur. vağı ve. _Cibali po.lis karakolları.nın Tramvay - otomobil dinlenen şahitlerin ifadelerinden, 
b d t b 1 ' - Andavallı!.. dedi. d ğ mektepler ve halk iştirak edecek· 7 _ Nutuklardan sonra Bando ___ u ay ıçın e tamıra ına aş anması Nusretin bu fiili bilerek işle ı 

tir. İştirak edecek heyetler sıra • Matem havası çalacak, Kolordu, Ü k. :d d k · kararlaşmıştır. Çarpışması Dinlenen şahitler biletçinin: neticesine varılmış ve on gün )lap· 
sile şöyle sıralanacaklardır. Ç iŞ en aya yemış Esaslı tamire muhtaç olan bu Şoför AU Akkaya idaresindeki - Burası ahır mı? hk. d'l . t' Belediye, C. H. Partisi şehitlere . . . . • se ma um e ı mış ır. 

a) Bir tölük asker, 1 k k kl Samatyada Sabunhane çıkma - karakolların ışı bıttıkten sonra ta- otomobil dün Tepeba~ından geçer- Sözüne karşı, maznunun: h Adi' 'idi 
b) Bando, ;e en oyaca ardır. zında 1 numarada oturan Sırrı, li derecede tamire muhtaç olan- ken kapıcı Mehmede çarpmamak s b d llı' Sar oş ıyeye verı 

8 - Bando susunca bir zabit !ar .1 kt" · - us e an ava ... 7 ı:ıU • 
c) Polis, . . Karanlık Yavuz sokağında Ahme- ı seçı ece ır. için birdenbire fren yapmaş,, ka- . . . . . 

1 
Beyazıtta Çökelek sokak 

R'umandasındakı bır manga asker * D · b k U M" d" .. B · Dedığını teyıt etmış o dukların- .. ev· 
d) Eyüp orta okulu !le Eyüp havaya ü defa ate edecektir din yazıhanesinde Asım. Yusuf ve en.ız an . mum .. u uru · pıcı Mehmet ezilmekten kurtul - dan mahkeme Melkon'u 3 gün marada oturan Celil Şengoren • 

çevresindeki ilk okullar. 

4 - Merasimi isimleri aşağıda 

yazılı zevat idare edecektir. Eyüp 
İlçebayı ve Parti Başkanı ile Kül-

ç ş · L"tf' afınd d" .. 1d.. ... .. . Yusuf Zıya Erzının bugun Anka· ak b' lk' İ t'kl'l dd . de re 
9 B d D u ı tar an ovu ugunu ıd - . . .. . muş, f at otomo ıl arkadan gel- hapse mahkıim etmiş fakat bu sö- ve ı gece s ı a ca esın 

- un an sonra - uruş sıra· . . . radan şehrımıze donmesı muhte • . . .. sarlıOf 
siyle • kıtalar ve mektepler geçit dıa ederek polıse şikay~tte bulan- meldir. Umum Müdürün Vekalet- mekte olan Harbıye - Fatih ara - zu: zalet çıkartacak dereced~ .,,e-
r~smi yapacaklar ve Eyüp iskele- muş ve maznundar polisçe yaka • le temaslarını dün bitirdiği haberi basının sademesıne maruz kalarak - Burası ahır mı? olarak yakalanmış ve Adliyeye 

sınde dağılacaklardır. lanmıştır. alınmıştır. hasara uğranııştır, Lafına karşı sarfetti~inden do- rilmiştir. 

===================================================================================================================='~ 
M 1 1 1 f R o m a n : Tefrika No. 1 
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Bir çocuk doğmazdan evvel o çı· saati gelmedilcçe o tenkinayı bil· deş getirdi. Köylü kadının ketle- o yaşta vahşi bir tecrübe ile anlı-,mek kafiydi. tarhana ile İstanbulu dönüp dola- bitiremiyor, payitahtı ancak ıııi~ 
rılçıplağı kabul için bazı tedarik katten dışarı çıkmamıştır. rinden sütü kaçtı. Ali Bekir, haya- yordu. Akşam güneş batar. Köyün etra· şarak gelen bir Güllü kadın vardı. peri masallarında işitilebilen fetıa 
görülür. Kundaklar hazırlanır, mi· Çocuk karnında oynadıkça, ka- tının ilk adımında kıtlığa uğradı. O soluk benzi, zayıf vücudile yedi fına kızıl bir sis çöker. Müezzin, İşte o, son gelişinde Adnan Şem'i kattabia memleketlerin de d• 

8 
nimini gömlekler, zızınlar, pamuk- dm vücudünün depreşen nahiyesi- Ananın kesreti meşguliyetinden yaşında rençperliğe başladı. Köyde tahta minareden Allah'ın ismini ! Paşanın konağından dokuz, on ya- üst tarafına uçuruyordu. o:•Y..~ 
lu bezler dikilir. Her aile vakit ve ni hiddetle yumruklıyarak: birer ot yastık gibi oraya, buraya adına mektep denilen süprüntülü- bağırır. Etraftan böğürerek davar- ışında bir oğlan ahretlik istedikleri beslemelikle giden oğlanlar bU~a 
haline göre, nereden geldiği ma- - Nereye geleceksin arsız? .. Se- bırakılan çocuklar, açlıktan ağlar- ğün ortasında harap bir dam var- lar gelir, bütün köylü alınları ter- haberini getirdi. Bu işde kadının mekteplerde okuyorlar, bey, Palı 
lüm olmıyan bu küçük yolcunun nin için sofrada yer yok... !ar, ağlarlar, nihayet yorularak su- dı. Orada çocuklar birkaç yaprak li, kafaları kederli, yorgun argın, hem köyden, hem konaktan kazan oluyorlar, kızlar vezirlere varar 
istirahatini temine çabalar... Fa- İstiskalile söylenirdi, ne garipte· sarlardı, Kız bu gıdasızlığa, bu ha .. kağıdın önünde mırıldanarak sal- mukassi, alçiık, siyah, harap evle· cı vardı. Kendine en büyük bedi- hanımefendi namını alıyorlardl~ti• 
kat zavallı Ali Bekir için keyfiyet celli idi. Bu hayat müsteskili da - kunsızlığa dayanamadı. Neresi ol- lanırlar, sallanırlar, nihayet birşey irine dönerler ... Bir saat sonra ışık- yeyi ikram edenin çocuğunu götü- Ali Bekir'in annesi ihtimalll eye 
hiç böyle olmamıştı. Çünkü tevlid· ha dünyaya gelmeden dayak yemi· duğu malum olrnıyan yine o gel- öğronmeden köyün bu akan, kokan !ar söner, sesler kesilir. Zavallı Ali recekti. İstanbulun beygirsiz yürü- ği her türlü kuyutlu tahaffuzıye bl' 
ele bir maltız keçisi bereketine ma ye başlamıştı. diği yere gitti. Fakat, oğlan ölmü. en kasvetli binasından kaçıp kur· Bekir zannederdi ki, her diyarda yen arabalarını, denizin üzerine rağmen onuncu çocuğu11a gets' 
Jile olan anası onu dünyaya, ölen, Anası, Kartal kazasına muzaf yor, hayatın bütün sefaletlerine o tulurlardı. Okumak bellemesi oka- hayat böyledir. Her memleketin kurulmuş kaldırımlı caddelerini, kalmıştı. Güllü kadının bu_ tathjet' 
kalan zürriyetleri arasında doku· köylerin birindendi. Dokuz çocuğu yaşta tahammül ediyor, inanılmaz dar zor, o kadar zordu ki, bunun insanları böyle yazın sıcağında, kı- yerin altından işliyen kara vapur- riflerini salyalı ağız, nemlı ~o~il!l' 
zuncu olarak, hem de bir hemşire beslemek için zevcile beraber tar- bir inatla yaşıyordu. künhüne hala hoca bile erememiş- şın soğuğunda çalışırlar. Bulgur !arını, karanlık bir yerde hayalii.t le dinledi, dinledi, karnındakı_ 1 urııı ile beraber ikiz getirmişti. Zaten la, harman işlerine ,rençperliğe gi· Üç, dört yaşına geldi. Silsilesinin ti. Çünkü bir gün şehirden gelen çorbası içip yatarlar. Birkaç gün- şeklinde çalgı ile gösterilen Ali yaya çıkmadan evvel son _og er· 
mevcudu be_sl.~y~'.11~yen bi.ç~re ka- diyordu .• Bi'. gün gün~elikçilikte eba. an ceddin çektikleri sıtmaya ~~ce yazılı bir mektubu koca sarı- de bir sıtma nöbetile t~treyip ya • Cengiz oyunlarını, eski. zamanın böy~e yağlı, baU~. bir ko~~g:k~ııı• 
dm, Alı Bekır ı duşurmck ıçın yap· bulundugu hır tarlada agrısı tuttu. varıs oldu. Esmer, ınce bacakları, gıle kekelemiş kekelemiş içinde ne narlar... Gıda olmadıgı vakitler iııce yaşmaklarını, şimdı baldırla· leştırerek onun ogrenecegı ars• 
madığı kocakarı ilacı, tutmadığı Yanındakiler onu en yakın bir a- şiş karnını taşıyaırurz, yalınayak, olduğunu anlayıp ta bir türlü söy- sızlanınca analarından, babaların- rına tutunan bir karış ökçeli yarı yazma sayesinde kaderinde v~ e• 
muharriş ot, yemediği keskin ecza hıra naklettiler. Ali Bekir, Hazreti başıkabak bir halde çirkefli kapı- liyememişti. Sarıklının sökemediği dan dayak yerler. Evet bahtsız 0ğ. çıplak -hanımlarını, oğlan, kız diz ahir ömründe paşa anası olına bil• 
bırakmamıştır. Allah bazan türlü İsa gibi üç inekle bir merkebin a- !arın önünde, fışkı yığınlarının a- birşeyi sarıksızlar nasıl öğrenebi- lan, fakir bir köylünün dokuzuncu kapaklarından yukarılara kadar meline düştü. Güllü kadı~a e;özii' 
tehlikeler içinde öldürmediği ku • rasında dünyaya geldi. Muzip oğ- rasında sürünüyor, elinde kemir- lirlerdi. ~kumak, dünya için değil çocuğu olarak dünyaya gelmek se- donsuz gezen yetişkin çocuklarını, yük ikramiyeyi vermek ıçı!l tillde, 
!unu öldürmediği ıtibi , Ali :JJekiri lan, anasının istiskaliJe istihza e- diği bir dilim kara ekmeğe hücum ahret içindi. Binaenaleyh, her kula faletini hayatın şekli umumisi zan- kuyumcu çarşısının elmaslarını, nü yumdu. Sandığında'. sepc kir' 
de cenin hayatının bütün ısrarile der gibi yalnız gelmedi, sanki elin- eden sineklerden bir lokma dünya müyesser olan bir devlet değildi. nederdi. giyecek, yiyecek, içilecek malların ıahireliğinde en iyi nesı varsa var) 
rahıni madere tutunarak vakit ve den tutarak beraber bir de kız k~r. rızkına ne kadar ortak üçüştüğünü ~zberden namaz sürelerini öğren- Köyde arada bil' birkaç torba bolluğunu, aliilığını söyliye söyliye dı. (Arkası 



u - Jılet ıı... 

Yeni Slovak kabinesi 
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h h k k 1 Tabiatte en çok sevdiğim şey, 

Y ı. b . Köseivanofun mi - u u ç u ar geceye güneşten sonra yağmurdur. Yağ-en ır mandan tayin edildi mur, yalnız düştüğü toprağa iyilik 

Yağmur 

• t • A k t t • ı değil, ayni zamanda akışını sey • 

T l t 
,. 1 ş 1 r a e ı e r reden göze zevk verir. Akı§ını sey-op an ı reden gözlerden ta içlere nüfuz 

Sl kl 
• h ••k A f • Evvelki gece Maksim salonların- !arına perde kurmak ımretile oy - ederek fikirlerimizi de, biJ;lerimizi OVa arzn genl U ume l Londra, 12 (A.A.) - Sundayl da yapılan .Hukuk gecesi• yalruz nadılar. Profesörlerin hususiyetle- de, bir müddet için, bir yarı ka -• • k J .

1
. DU;patch gazetesinin bildirdiğine bir baio olmaktan ziyade hukuki rine, ve karakteristik vasıflarına ranlık içinde, bir çatı altına çekip lgz arşzladzkları zanne l zgor göre Çemberlayn. Londrada bir esprilerle, kinayelerle dolu hakiki temas eden, lisan derslerine, ki - dinlendirmeği, korumağı öğretir. 

Brar . . . . .Sulh konferansı. toplamak tasav profesör ve talebe •toplantısı ol - tap fiatlerine çatan bu Asri Kara- Yağmur, göklerden daınJara, 
)' ~va, 12 (A.A.) - Slovak- Başvevil: Sıdor, Dahılıye Nazı- vurundadır. Konferansta Avrupa- muştur. göz cidden bir şaheserdi. sokaklara, camlara, yapraklara 

l!~ti.k:~t ~ü~üm ~ürillektedi~" rı: Sokol, Maarif Nazırı: Sidak, yı alakadar eden başlıca meseleler Gecede kimler bulun 'u? Haydar Çeçcn'in geeeyi neş'elen- diışerek çıkardığı gürültü ile şeh-
ıe1tıı Y nı hukumetı musaıt bır Nafıa Nazırı: Stano, tktısat ve Zı- le müstemleke ve silahları tahdit il • d:ren mısraları hakkında bir fikir rin bütün diğer gürültülerini din-

de kar<ıl "'""' d'lm kt Başta Üniversite Rektörü Cemıl verebı'lınek ı'çın· bı'rkaç mısraı su- d' · b' · k d' · dir. • a~o;• zanne ı e e- raat Nazırı: Zatko Maliye Nazırı' meseleleri görüşülecektir. Bilse! ve refi - ınp ızı en ımıze çeken bir 
I>r dli N ~ nuyoruz: kuvvettir 

ita ag, 12 (AA.) - Yeni Slovak Aleksandr Hrunkar, A ye azı- kalarile, Dekan (:.~ ',·:-., /,vı;i\' Açılır zarf dökülür öyle sııalle1' ki Yağmurdan sonra ağRÇ na,ıJ yı-
"''~nesı, §U suretle teşekkül et • rı: Gejza Fritz. "'" - • • • Ali Fuat Baş - aman kanır ve canlanırsa, insan da, içi-
_,,,lr: Je8Rf KÜÇÜK HABERLER gil, Profesörler- nin pa•ları silinip temlılenmm 

den Ebülüla Rağrı11a taf ba..<arak genı; yine çak- -. 
..,.. ........................ --.----.--·---~---- gibi berrakla ır. 

8 
· • t" .. * Belgrad, Pozarevatz - Kuçevo Mardin, Neu • maya döner. Yağmur hiçbir şe~·dir, fakat al-

tal l" ne go"'re du"nya vazıy6 1 şimendifer hattı, dün münakalat mark. Dabres - ................................................ nınız pencerenin camına dayalı, 
Nazırı Spaho tarafından açılınış • berger, İsaak, Elenir kaç kere bilmem kı· b•· k ~ onun muttarid, yeknasa akışı, 

(
B k 

1 
"th' b' buhran dev· tır. Doçentlerden: mahsulü hukuk bir tablodan daha derin bir zevk-

~lennı °'§tarafı 1 inci sayfada.) le et er,. mu il§ d.ır * Marsilya, Cap Varella vaptı- Ö İV Yavuz Abadan, Kemalettin, Refii Kaldı Ey!Ulde çocuk bir de Hazi- le, saatlerce seyredilir. 
l:>ft bu işe h,asreylemişlerdir. resine gırecek er ır.• . .. rıına bir Senegal avcı taburu bin. B. K SE ANOF Şükrü, Galip, Naili, eski bir hu - rona döner Yağmur, bir kitap gibi sizi dü-
'-u~ bütün büyük kapitalist. dev 1935 te. İtalya, Habeşıstan.a hu -,dirilmiştir. Vapur, Cibutiye ha • Ankara ıı _ Bulgar Başvekili kukçu olan Emniyet Miidür.ü Sad- .. d' "' •r d b Jeketı alınış .... .... .. .. .. .. .. . . .. . .. .... .. .. .. .... .. . .. .. .. şun iiriil', bir musiki parçası işiti-

dilıııı e, harp halinde organıze e- cum etmı§ ve u mem reket etmi•tir. Köseivanofun mihmandarlığına rettin Aka, birçok müddeiumumi-y b .., Dinlenir dertlerimiz yılda bir yormuşsunU'Z gibi ho unuza gider, 
lit e aşlarnışlardır. Bu demek tır. * Göring birkaç a.rkadaşile Hariciye VekAleti Ticaret ve iktı- ler ,adliyeciler, hakimler, avukat- afyon gibi &ahı u~uştunbilir ve 
~ôlll ki. kapitalizm, bugünkü buh - 1936 yazında, Almanya v~ ~!- birlikte üç o~omobille Fransaya sat dairesi memurlarından Fikret lar, hukuk fakültesi mensupları kez olsa bile gözünüzün önüne uzak, mev' .. t 

dan normal ette r kabllmek ya İspanyada askeri bir mud a- !d k M t C J d ıl ~e talebelerile onların aileleri... Rektörün çaylan Cemiyeti Akva-içiıı sur ,ı , .. aha! ıg ere on e - ar o a yap an tayin edildi. Fikret dost ve komşu cennetlerin hayalini getirir. 
d·~· evvelki buhranda olduğun - leye başlamışlardır. Bu mudI elçiçek muharebesmi seyretmiştir. mi k t B kilini' h d d Rektörün ı:en ve ma döenr. Yağmur, şehir<Y,, kırda, denİ7-
.... çok dah 1 malik d Almanya Şimali span- me e e ~ve u u u • T 

b~ı a az kaynak ara esnasın a, ' İ 1 Mumaileyh akşam San Remo'ya zd k lı kt manidar sözleri Diğer eğlenceler de, dağda seoıinin ve akışının dere· 
llnacaktır. yaya ve İspanyol Fasına ve ta ya hareket etmiştir. mu a arşı yaca ır. celerile nihayetsiz surettıe çeşitli 

liihayet, bugünkü buhranın bun- ~a Cenubi ispanyaya ve Ballear~s * Trablus'tan Stettin'e gitmek- . Ekselaı':' . K~seiva.nof, Ankarayı Bayan Meserret, birkaç kısa söz Kas.deler ve K. r,ıgö?l~rden başka tesirler yaratan bir maddedir. Şe-
~ evvelk' buhr d diğ b' adalarına ayak atmıştır. t 1 b. Alınan bombardıman zıyaretlerının ilk gıınu Etnograf - le toplantıyı açtıktan sonra: talebeden Müş- h. d . taı-kı ı an an er ır e o an ır .. . .d k At t .. kü . rr e sıze barınmak ihtiyacını his-
rııı da, bugünkü buhranın umu- Mançurayı alınış o.an Japo~ya, tayyaresi Dogalo civarında yere ya muzes'.'.'e .. gı '":. a ur n - Rektörümüz konuşsun dinle - tak güzel bir settirir. Kırlarda. geniş mesafeleri 
bu bir buhran olmayışıdır. Bugün 1937 de Şimali ve Merke~i Çı~ı ıs- düşmüş ve tayyarede bulunan altı 'tabutları onunde egılecektır. mek istiyoruz.. sesle cBenim i- gözünüzde büyülterek size hayat-

lı buhran, bilhass~, ekonomik tila etmiş ve Peiping •. T.ıentsın ve zabitten 5 i ölmüştür. 2 kişi para- .. Diyerek Cemil Bilseli oparlörün ın söyle• par - ta tek hakikat olan yıılnızhğınnı 
, altıtııdan kuvvetli olan ve henüz Şanghayi işgal eylemıştır. Japon- şiltle hayatlarını kurtarabilmişler- raat işçisi yakında 8 ay muddetle önüne davet etti. asını okumuş öğretir. Denizde, koca ummana 
b ıtrp ekonomisi yoluna girmemiş ya, işgal ettiği arazide yabancı ra- dir. ziraat işlerinde kullanılmak üzere Fakat hem Rektör, hem kuvvet- e ~ok alkışlan- bir katrenin akısındaki manasız -

g~Unan memleketlerde kendisini kiplerini izrara başl~mışt~r. . * Lavaro Fascista gazetesinın J'IUhteHf gru~lar halinde Alman- 1i bir diplomat, hem Devletler Hu- n~ r: b'l l lığı, ehemmiyetslzliği hatıra gcti-
<l!q lerınektedir .. Ekonomileri, şlın Almanya, 1938 b.uayetınde A bildirdiğine göre 37.000 İtalyan zı- yaya gıdecektır. kuku Profesörü ve bütün bunlarla h ni;eh~e. 1

• - rir. Dağda, dağa üstün, dağı ye • 
en harp k .. h 1. k t ryayı 1938 Sonbaharında da . . C assa u ıttının b' k 'b' h"k' Ilı e onomısı a ıne on- vus u • beraber çok 1) i bır ha tıp olan e- _ . _ . nen il' uvvet gı ı a ımdir. 

ta~ olan. Japonya, Almanya ve 1- Çeko-Slovakyan~ Südet mıntaka K• ı • h k ı• • mil Bilse! tak belerin alkışlarla >nonolog ve _taklıtler.ı çok begenıl- Yağmur, bilasebep size hüzün 
Ya gıbı m··t . l k ti ilhak etmıştır • ey e ını nıştır. Muglalı Suleymanın ve . h t • •1 b'I' te . u ecavız mem e e e- sını . . ım erın yaptıkları müteaddit israrlardan . verır, a ta ag ata 1 ır. 

ı"•fııgelinee, bunlar, harp endilstri- Japonya, 1938 sene.sı sonunda_ . 1. .. Mustafanın zeybek kıyafetı!e oy - H lb k' lı lb k' • . . ,, sonra ve oparlcire iızum goster - . • . . a u ı. a u ı yagmur hıçbır 
1 en . k K t 1939 senesı başlangıcın nadıkları mıllı rakıslar takdır edil- d' , · 

k· ' son gayretıne adar in - an onu, ı ? meksizin neş'eli bir üsl.pla şu ma- . t' G . . ğl 1 şey ır. 
b~llf. ettirmektedir. Bunlar, henüz da. d.a Hainan adasını ışgal eyle - d ı• k m e ı• y ı• z nidar sözleri söyledi: mış ır. ecenın en ıyı e ence e- A. N. KARACA 

Yüzden fazla istihsal buhranını mıştır. e rinden birini de Türkıyenın Şir - ---------------
~~rtrıeıni§lerdir. Fakat bu buhra • İşte bu suretledir ki, hissettir - •- Genç kızımız benım nezleli ıey'i olan yedı yaşındaki küçük ----
~' Yaklaşmaktadır. Bu suretle e - meden milletlere yaklaşan harp, (Arkası 3 üncü sayfada) Alipaşa No. 50 Refia Armağan, olduğumu biliyor ... Buna rağmen ulenin orijinal dansları teşkil et- Bir mukayese 
n 'noın.ik bakımdan kuvvetli bulu- 500 milyon insanı mihveri içine al 10 - MiLhat Paşa. 25 :-- Eczacı mektebi No. 529. Fev- kendisinin izhar ettiğı arzuya ım - "!iştir. 
~~Ve mütecaviz olmıyan memle- mış ve faaliyet sahasını, Tientisin, 11 - Gazi Osman Paşa. zi Öğüt, 26 - Eczacı mcktebı 3-M •isalcn kısa bir iki söz söyliye- Haydarın yazdığı ve talebeden (Başıarafı l ıncı sayfudn) 
~tler, buhran devresinden çık _ Şangha.ır ve Kantondan başlıya_ 12 _ Mareşal Fevzi Çakmak. Faruk Öncer, 27 - Galatasaray li- ceğım. Her şeyden en·el, Ünİ\ er- Yusuf Mardının derledığı .Gu _ Buna mukabil l'raru,ız lllaliye vc-

lııaya başlarken altın ve iptidai rak Habeşistan yolu ile Cebelüt - 13 - Tevfik Fikret. sesi 839 Raıf, 28 Kabataş erkek lı- sıtede nasıl çalıştıklarını, mem- uk. gazetesı de talebelenmiz.n kili Rayno'nun Fr"ııs:ının mali ve 
ltıadde kaynaklarını harp humma- \arığa kadar uzanan muazzam bir 14 - Sokul!u i<lımet Paşa. sesi :ı - A 554 Halt Sayman, 29 - !eket hesabına iıgunçle gördüğü- bu sahadakı olgunluğuna bir misal iktı"8di kalkınmn<ı hakkındaki son 
1\ ı in t 15 _ Yavuz .Sultan Selim. İsi. Bölge .Sanat okulu 5 - A. 923 müz hukukçuların eğlendığıni de olmu~. ur. nutkunu, okuyunuz .• 'azırın dedi· 

ç de tüketen mütecaviz mem- arazi üzerine yaymış ır.> l E '' · Bu liste aynen veva bu lıste - Muzaffer, 30 - Maçkada Ha Jt r görmekle biz profcsöderin gönül- B" "ki ; t h c:U I . ğıııe göre bugün Manque de Fran-

Papanın taç giyme merasimi 

l'apa11ın taç giymesi mllnase betile dlla ıehrimizde yapılan 
merasimden bir intiba 

pVatiJtan, 12 (A. A.) - 12 inci ı raslınle tes'it olunmuştur. Pangal
~enın taç giyme merasimi bu tı Katolik kiilsesinde yapılmış o

~~ah Yapılmıştır. Mutantan bir lan merasimde şehrimizde bulu • 
de '1de Yapılan merasim saat 8 nan birçok sefirler, konsoloslar, 

n 1aekd .. "til a ar surmuş r. ataşelerden başka, ecnebi meha -

Şehrimizdeki merasim file mensup birçok zevat ile İs -

l>a"a 12 · · · · · t b Jd kı· katoliklerin mühim ıne ". ıncı Pıe'nın taç gıyme an u a 
rasııni dün şehrimizde de me - bir kısmı hazır bulunmuştur. 

[ HADiSELERİN RESIML~ 

l:vvelki gün Ankarad!l Kızılay Merk""i umumi heyeti toplandı 

ye yakın mtihap yapmış _olan o - genekon, 31 - Fen Tatbıkat okulu leri ferahlanıyor.• UYU er,n a aSv S 8rl ce Avrupada ~·egiıne mali müe sese 
kuyucularıınızdan kazananlar ve Derniryolu takımından Ekrem Rektör, bu gece, birçok muzip Hukuk gecesi hakkında tahas - dir ki her tarafta kendisine doı;r.ı 
kazandıkları hediyeler sırasiyle Gökgücü, 32 - Halıcılık Türk Ltd. talebelerin yapmağa hazırlandık: süslerini sorduğumuz birçok gü - altın akıyor. Bankanın altın mılı _ 
aşağıya yazılıdır: Şti. 4 üncü Vakıf Han 58 Ali Mem- !arı sürprizleri ima ederek sözle_ zideler bize şu cevapları verdiler: tarı bir sene içinde on misli ol _ 

Büsl kazananlar duh. rine şöyle devam etti: Profesör Neumark: - Hukukçu mu tur!! Tasarrı>f sandıklarıı;a 

B·ırer ı:iı:e koloıya •- Ancak bir hukukçunun en ve iktısatçı arkadaşların bu akşam son bir ay zarfında iki milyar ya-
l _ Beşiktaşta Şenlikdede Hat- T T ·1 · 

t kazanan.ar büyük vasfı ölçülü söz söyle _ vesı l'sıle vanyana ve beraber eğ- tırılmışhr. İşsizlerin umum ye_ 
tat Tahsin sokağında No. 62 rfan mektir Bunun için ben de sözle - lenmelerinden büyük bir sevinç kiinu, dört yüz bini tecavüz etıri-
Özayman (Atatürk Büstü). 33 - Halıcılık Türk Ltd. Şti. 4 rimde ölçülü olmağa çalı<ıyorum. duyuyorum. yor. İskontonun mikbırı. yüzde 

2 _ Erkek füesinde 1525 İbra- ·· ·· V k f han 58 Sal' S s uncu a 1 ım araç, Ölçüsüz söz maksadı ka)·bettirir. .. adrettin A.ka. (Emnı;·et Müdü- yediden yüzde ikiye indirilmişlir. 
hım. Kaşlı (İsmet İnönü Büstü). 34 Ü ku· dar Azı'z Mahmut efen ) H d - s . . . - Davasını hakimin önünde kazanan ru : - er cıd 1 meı;zuda olduğu Geçen yaz Frnnsa~·ı ~ irmi beş 

Mürekkepli kalem di sokak 95 Seyfettın Gııney, k - 1. d .1 h' kadar bu pürneş'e eğlence gree - milyon se-ah u_varct evlemiş _ M k k k ço soy ı ·en egı amma ıç soz J>J 

kazıı.nanlar Bak_ . tupçu so ·a No .. 4 •Öylemiyen de değildir. (Alkışla.). sınde gençligin yüksek vakarlı tir. Frama bugün diinyanın en 

0 Kurşun kalem fabrikası tut- Halıme Sem.a, 36 Galatasaray h • 0 · d -t dd't d f ı · . varlığı müvacehesınde pek müte- ucuz yeridir. İşte size planlı dik-,,_ · f 7 o s 37 Ü k" d ersım e mu ea ı e a ar so} -
kal ustası Fevzi Kerinç, 4 - Be- sesı smı - . . s u ar lediğimi hatırlarım: Büvük devlet hassisim. Bı.; kaç satırla ifadeyi tatörlükle plansız ve serhest iki 

Yazıt Tıp Talebe Yurdu 1065 Cavid 1 ıncı orta okul son sınıftan 505 d 1 d. 1 ti · .. .. mümkün görmiıyorum memlekec,ıin iktısat faaliyetinin 
F k K "lt" ı 38 H d a am arı ve ıp oma ar, gunun . 

5 B ·ı p b kkal aru u ure • - ay arpaşa · · ı · Yavu .ı\ hadan (Hukuk fakül - neticeleri. 
Çağatay, - eyog u aşa a • 

1
. 

4 
K d 1615 0 h N . he:- vaktınde dıplomat olma ı. eg-

B 1 k ısesı - e r an aım · d tl A A 
No. 35 Yılmaz Yücel, 6 - a ı ·e- Haz:-ıedar. 39 ~ Boğaziçi lısesin- lenirken de diplomat olduklarını tesı oçen e - Ahmet AuAOuLU 
sir Gazi ilk okulu 5 - A. öğrenci-- de 

348 
Ertuğrul, 40 _ Ankara hatırlamalıdır. Çalışan gençliğin, rınden doktor): 

sinden 601 İhsan, 7 - Ankara Ge- eğlenmek te hakkıdır. Ben bu öl-j •. Gençliğin te- ~eker fatrikaları Anon:m 
Sönmez apartıman 8 Mukadder, 

dikli orta okul S. 8 No. 77 Hüsnü çü ile onlara samimi eğlencelerdi-, .. ı duygıılarla ı'rk8ll' UmUnll heyeti. 27 41 - Esk· ehir lise orta kısmı 2-0 
Kılavuz, 8 - Çanakkale 13 Mart Orhan lşıkman, 42 - Türk petrol liyoru".' .. ~· .. . ( ;ezenmiş ben- ll l 1 k 

k 1 S 5 No 116 Veci.he Gerçek Rekt ki Jk ı J k •;gı-·nin neş'e ile mar a Op anaca o u u . . • d _, ~ıar Tü' k . orun sure ı a ış ar a ar-. . 1 ve ma em ya5 r anonım > k dı" b' Ank 12 s ·n· 9 _ İst. Erkek lısesı 960 Kema . k . H F .t şılanan bu kısa hitabesinden sonra :a ı gı ır ge- ara - ·rmayesı ın ya-
.. c:ır etı asan erı . .. .. d h t d f la "- J t t af d Işıldak, 10 - Topane Bogazkesen • ' . . soz soylemeğe davet edilen Dekan re e, aya nnın rısın an az sı ı.n=V e ar m an 

caddesi, Bostaniçi Cami sokak Bırer şışe esans Ali Fuat Ilaşgil de kısa bir iki bütün mana ve ödenen iktisadi müesıııeselcrın 
No. 12 Hayati Pınar, 11 - İnhisar- kazananlar cümle söylemiştir. saadetini onlara hizmette, onlarla mürakabesi hakkındaki kamınnn 

!ar 
Paşabahçe rakı fabrikası ka - haşir ve neşir olmakta bulan bir tatbikatı neticesi olarak şeker fab 

43 - Mec ·•· e .:Savaş gemısl 
le

m kısmında daktilo M. Miigirli, Hitabelcrden anlaşılıyordu ki kimsenin tahassüsü dile ve ka • rikaları anonim şirketı idare mec-
Teğmen Haydar Aydın, 44 - Ulu-

12 _ İnhisarlar Pa~ahahçe ispir- hukukçu tal.ebeler bu akşam pek leme gelir mi? JU;i azasından B. Nurullah E' 
torlu Terıi N31bant oğlu ômer 

to fabrıkasında B. Apaydın. tarizli konuşacaklardır. Bu şen Refii Şükrü Suvla (İktısat do - Osman Nuri, Zıraat Bankası ıı 
Karaörs, 45 - Bomonti, İzzet paşa 

(jç aylık ikdam atonesl. tavsiyelere rağmen programda hiç çenti doktor). - Hukuk gecesini re meclisi reisi Sabit, banka u 
sokak İhsan Bey apart. H. Peri - bir değişiklık yapılmamıştır. Ne_ münevver gençlikle beraber yaşa- mum müdürü Nusret, lş Bankası 

k lar zat, 46 - Fatih orta okul 3 - D No. azanan ticede gördük ki ölçü ve •mizan. mak hakiki bir zevk teşkil ediyor. umum müdürü Muammer Eri• e 
ıı Kemal Erkan, 47 - Ankara, Ü İ 

13 _Kartal Cümhuriyet mahal- ve bilhassa •ÜSSÜ nın:an• zaten niversite talebemizin hem çalış- ş bankasından Fazıl jji f. '"i· 
Ah t N b 14 İççelebi Kutlugün sokak No. 39 ğl 

lesi No. 25 me ecAı tetrl'. -d A., 
48 

_ Şehrimiz Birinci Münec- gençlerin ta kalbine işlemiştir. mak hem de nezih ~ . e~m~k hu· lı:_rdir. Şirketin ekseriye 
Ankara· Samanpazarı ı a ca . . .. , G . h . ll . susuncia kemale erdığını g?rmek- sından dolayı tehir edilen umumt 
Gündüz. sokak No. 5 F. G. Özdeş, . cım sokak No. 2 Suheyla Kutluer, BC8nln USUSIJ8 eri le fahredıyoruz. Bugun Ünıversite heyet içtimaı 27 martta yapı • 

15 
Üsküdar 1 ıncı okul No. lJ 4~ - Pangaltt Ha.ık eczanesı K. Hukuk gecesinin en düşündürü- talebesi olmak büyük bir mazha • lacak:tır. 

Mukbil Abay, 16 - İsparta, Hükti Sargın, 5o - st.. iş Bankası me - cü tebessümü riyettir. Talebe ile beraber bulun-
met caddesi No. 23 Halis Ertan, 17 mı.eri arından İFahır Onger, 51 - Haydar Çeçen- mak bu mazhariyete iştirak etmek kuk• u tanıttıkları için teşekkür 
Bakırköy Koruyolu No. 5 Turhan Ba'at Hacı sa Bostan sokak 46 di. Henüz tale- demektir. Ne mutlu bize!.. ederim. 

Nesrin Todras, 52 - Konya Sey- be 1 ğ F ·d B İ * Göker, 18 - Kartal Cümhuriyet omasına ra erı un agana ( stanbul müd-
mahallesi No. 22 Cenap Bayrak - di§ehir Çetmi Kamun sekreteri men derin bir deiumuml muavini). _ Dokuz se- Bütün hukukçuları bir araya 

dd kızı Ulvi'. ·e Aboy. · h k b'lı'ye 1 k ·ı b. tar, 19 _Balat Hacıisa Yeni ca e mıza a ı - ne evvel ayrıldığım fakülte haya- top ama . nezı' ır aile toplantısı 
No. 17 tzak Namer, 20 - Aksaray Hediyelerin tevzii ti gösteren bu tımı bütün canlılığile tekrar yaşa- halinde saatlerce eğlenmek ve ni-
Mustafa Kemal Pasa caddesi Pa- Hediye kazananların bugünkü genç eski ede - dım. Talebelik tahassıislerlmin te- hayet profesörleri bir daha gör • 
şazade sokak Bürhan Işını. 21 - Pazartesi giıniınden itibaren h-ı,r biyata olan vu- tıaisine vesile olan bu geceyi ter • mek, fakülte, hak, hukuk mevzu-
OsmanbeY Afitap sokak No. 18 gün öğleden sonra saat 14 ten 18 e kufundan istifade ederek yazdığı tip edenlere yürekten teşkkürler lan üzerinde yüzlerce tarizler din
Füsun Üstel, 22 _ Bakırköy Şan- k\dar Nuruosmaniyede (İkdam ve okuduğu kas,deler ve nefesler- ederlın. lemek fırsatını veren .Hukuk ge-
lıasker sokak No. 5 Mehmet. İdarehanesi) ne müracaat etmele- le hukuk gecesinin adeta bülbülü Sabiha Erülgen (Hukukçuları - cesi> hakla konuşmak lazım gelir-

i k h ri rica olunur. idi. Kendisinin yazmış olduğu mızdan): - Bu akşamı bıze temin se çok güzel oldu. Profesörlerin 
Birer ay 1 a ona Taşrada olanlardan bize mek- .Asri Karagöz· senaryorsunu hu- eden hukukçu ahbaplara sade ne- .Hoş görıneklik husu"undakı to-

kazananlar tupla müracaat edenlerin hediye - kukun meşhur ve değerli aktörü fis bir eğlence verdikleri için de- leransına ve bılhassa t:ukuklu ta

23 - Samsun lisesi 6 - E 429 
4 - Fatih eski 

leri adreslerine posta ile ııönderi- ve .Karagöz, lakabile maruf Bay ğil bir kere de senelerdir fakülte !ebelerin olgunluğuna gıpta etme-
lecektir. -oeşat ve arkadaşı Maksim Aalon- ve adliyede öğrenemediğim .Hu- mek imkansızdır.. Aslan Tufan 



• 

llAD'A C 

Bir konuşmadan sonra 
Yazan: Peride CELAL 

Ev sahibesı durgun beyaz yilzlü, 1 ğumu bilirsin, dedi. 
kederli, koyu' siyah gözleri olan Öbürü gülümsiyerek içini çekti: 
bir kadındı. Siyahlar giyinmişti. - Asabileşme. Benimle daima a
Konuşurken asabi hareketlerle ye- çık konuştuğunu inkar etmiyorum. 
rınde kımıldayordu Öbür genç ka· Yalnız şu var ki, insan bazan ke.ı
dın sarışındı, zeki bakışlı mavi J di kendini b.il'.' aldatabi~r". . 
gözleri vardı. - Yani hala onu sevdı~ımı, onıı 
Odanın sokağa bakan b;!nce· j unutamadı~'.~· v~ b.~ yuzden. ız

resinin önünde karşılıklı oturmu1 tırap çektıgımı mı soylemek ıstı
konuşuyorhraı. Dışarıda yağmur yorsun? 
camlara vuruyor, rüzgar· uğuldu- - Belki de böyle düşünmekte 
yordu. İçeride, kö~edeki çini so- hak.sızım, fakat... .. .. ·~ 
bada odunların çıtırtıları duyulu. Sıyahlı, durgun yuzlu kadın, hı~-
yordu. detle doğrulmuş, ar)<adaşına bakı-

Durgun, beyaz yüzlü, ke~erli, yordu: . 
koyu siyah gözlü kadın, ellerini - Pekı, sana aksini nasıl ispat 
dizlerinde kavuşturarak: edebilirim? 

- İşte böyle .. diye, mırıldandı Öbürü: 
ve sustu. 

Sarışın mavi gözliı kadın: 
- Fena, diye. cevap verdi. Za

.:en sendeki değişikliği ben de fark 
etmiyor değildim. 

Siyahlı, durgun beyaz yüzlü ka
dın, gaıip bir şekilde gülümsedi: 

- Nem var? Bunu ben de pek i
yi bilmiyorum. 

Ellerini dizlerinden çekmiş, kı

rık kırık gülüyordu: 

- Biraz daha samimi olarak, de-
di, bilhassa biraz da gururundan 
fedakarlık ederek. Seni terketti,.;ı 

için ona kin duyuyorsun. Bu kin, 
ona olan aşkının üstünü kesi! si -
yah bir bulut halinde örtüyor. 

- Yanılıyorsun ..• 
- Peki, şimdi sana birşey so~-

sam, açık kalple bana cevap vere
bilir misin? 

Siyahlı kadın, heyecanlanmışa 

benziyordu. Sesi biraz titreyerek: 
- Sor, dedi. 
Sarışın, mavi gözlü arkadaşı ga

rip bir şekilde gülerek ve sesini al
çaltarak sordu: 

- Sana, onun öldüğünü haber 
versem müteessir olur musun? 

- Bulaşık biı hastalığa tutul
muş gibiyim. Nereye gitsem orası· 
nı da kendi hüznümle dolduruyo
rum. Kocam hasta olduğuma kani. 
Beni doktora götürdü; doktor bir 
çocuğum olursa sıhhatimin düze
leceğini söyledi. Saçma Adama a
deta kızdım. Siyahlı kadının dudakları kısıl

- Ned&n, sen çocukları sever- dı. Cevap vermedi. 
din... Öteki: 

- Şimdi onları da sevmiyorum. - Yahut. onun avdet ettiğini, sa-
Şimdi kimseyi sevmiyorum. Bil- ; na kendisine iltihak etmen ve bu
hassa kendi kendime karşı garip radan beraber gitmeniz için ricaya 
bir hiddet ve nefretle doluyum. b~ memur ettiğini söylersem 
Çocuklar beni kızdırıyor. Onlara memnun olur musun? dedi. 
başkalarının nasıl tahammül ettik- Bu sefer siyahlı kadının yüzü 
lerine hayret ediyorum. sapsarı oldu. 

- Ne kadar tuhaf konuşuyor- Arkada~ı onun gözlerine dikkat-
sun! le bakarak: 

- Yalnız çocuklar mı? Hayır. - Cevap vermiyorsun, dedi. 
Bana, herkes lüzumsuz, bütün ha- Siyahlı, durgun, beyaz yüzlü ka-
reketler manasız görünüyor. Kim- dm, ona doğru eğildi; gülümsemi
seye tahammülüm yok. Bütün söy- ye çalışarak oldukça sakin bir ses· 
!enen sözleri budalac~ buluyorum. le: 
Hayır, h•"ta da değilim. Vücudüm- - Artık her şey bitmi5tir, diye, 
de hiç birşcy yok. Yalnız, belki k:ı- mırıldandı. Aramızda ölümün u
famda, evet kafamda bir sıkıntı nutturamıyacağı, avdetin affettire
bir gölge var ve nihayet. hazan ga. miyeceği şeyler geçmiştir. 
rip bir boşalma .. Zam~•· ban-ı ar- Sarışın, mavi gözlü kadın, bu ce
tı)s: pek uzun geliyor. Eskiden böy- vap üzerine birdenbire ayağa kalk
le değildi. Şimdi geçen saati uzun mıştı. Çok asabi görünüyordu. Yü
ve sıkıcı buluyorum. Sankı bir şe- zünü buruşturarak: 
ye intizarda gibiyim. Fakat, bu he· - Ah ne kadar inatcısın, dedi. 
yecanlı, meraklı bir intizar değıl, kaç kere diyeyim, kocan için seni 
lakayt bekliyorum. terketmi~ti, ona acıyordu, ona fe-

- Kocan ne diyor? nalık yapmak istemiyordu. Ne ise . 
- Onun fikrince bir buhran ge- Sustu. Mantosunu, şapkasını a-

çiriyorum. Bana karşı ht>r zaman- ranır gibi etrafına bakındı. 
kinr!en mü•fUc İyi adamdır zaten. O, mantosı,µıu, şapkasını giyinci· 

Sarışın, mavi gözlü kadın, hafif ye kadar artık hiç konuşmadılar 
bir tereddütten sonra: Fakat, sarışın kadın kapıchın çı-

- Kızmıyacağını bilsem hfılil. ö- kacağı sırada birdenbire ev sah:
türünü sevdiğini söylerdim, dedi. besi onun elini tuttu. Çok hafif, 

- Haksızsın. Hayatımın o faslı- ürpertili bir sesle sordu. 
nı, en büyük saadetle, en büyük - Demin bana söylediğin şey
felaketi bir arada tadarak kapamış !erden birinden birinin hakikat ol-
bulunuyorum. ması ihtimali var mı? 

- Belki de onu unutamıyorsun~ O, bu suali sorar sormaz genç, 
- Bu da değil. Evet, onu bir za- sarışın kadın değişivermişti. Dön 

manlar sevdiğimi inkar edemeın. dü, gözleri sevinçle büyüyerek o
Fakat ne yapalım ki, sevmekte de- nu omuzlarından tuttu, h~fifçe 
vam etmeme meydan vermiyecek sarstı: 

kadar alçak çıktı. - Allahım, aı kalsın, demin ar-
- Onun, kocanı düşünerek, onu tık gerçekten her şeyin bittiği,ıd 

muztarip etmekten çekinerek ha. emin olacaktım. Demek sahte me
yatından ~ekildiğini unutma tanetinle beni bile az kalsın alda

- Bı.:, bir vesile idi. Hem şimdi tıyormuşsun! 

bu mesele münakaşaya değmez. Siyahlı, durgun yüzlü genç kadın 
Sustuğu zaman siyahlı kadınır. gözleri garip bir şekilde parlıya

yüzünden hafif bir ürperiş gelip rak, vücııdü titriyerek ayakta dim
ı:ec:mişti. Arkadaşı bunu derhal dik duruyor, sesini çıkarmıyordu. 
farketti. Fakat biqey belli etme- Sarışır arkadaşı: 
di. Bir an :fıkCıt ettiler. - Demek, diye, tekrar ettL Ben 
Şimdi, ynğmur damlaları kova i- ·haklı imişim. Sen onu hiç bir za

le dökülüyormuş gibi pençerelere man unutamadın, daima sevmekti! 
_kocaman damlalar halinde çarp:. devam ettin. Ondan nefret ediyo
yor, camdan aşağı doğru geniı; yol- rum, derken, onu unuttuğunu söy
lar çizerek akıyordu. Rüzgar da !erken, daima yalan söylüyordun. 
şiddetlenmişti. Odanın köşesindeki Kendi kendini bile aldatınıya çalı
ç~ni sobada odunlar daha gürülf!l- şıyordun. Ah kardeşim, zavallı 
lu çıtırdıyor, halıda alevlerin aksi kardeşim benim. Nekadar iztırap 
oynaşıyordu. çektin! Fakat artık her şey bitt\, 

İK.OAM 

Tefrilr.a Numara•ı. 12 Ali Naci KARA CAN 

ALTINA HÜCUM 
Şehrin merkezinde bir iş adamları ocağı var ki bunlar 
bürolarından, kendilerini işlerinin muhtelif dallarına 
bağlıyan telefonları ve transradyolarile, Arjantinin · 

adeta muhrik kuvvetini teşkil ediyorlar 
Dünyanın bir ucun<l.a, en yeni spekülasyonları içinde boğulmu~ tin Arjantinle kiyas edilemiyece • 

ve muazzam bir mikyas üzerinde görürsünüz. Bunlara bir de devlet ğini söylesem hakikati ifade et -
vücude getirilmiş olan bu şehir. idaresinin icap ettirdiği çalışma- miş olurum. Arjantinlinin her eli
daha şimdiden bütün ana caddele-ı !arı, bu kadar büyük bir ticaret ~e aldığı işi yal~ız büyük mikyas 
ri, parkları, stadyomları, yarış merkezinin ihracat ve ithaHi.t ha - uzerınde alıp mutalea etmesı ve 
meydanları, büyük binalarile mey• reketlerini ilave ederseniz, Bue • hep büyük projelerle büyük kar -
dana çıkmış ve bol elektrik ışığına nos • AirEs'in bir arı kovanı ha -1 lar kovalaması ise yine İspanyol 
boğulmuş olmasına rağmen, haia. !inde nasıl bir cehennemi çalışma! '<iı.şifin kanının Arjantin toprağı
daha müke!l'ımelleştirilmek ıçın ve kazanma hayatı y~şadığını an- nın imkanları ile iyi izdivacının 
boyuna hummalı bir inşa faaliyeti lıyabilirsiniz. Herkes, faaliyetini Jir neticesidir. 
sarfolunan geniş bir sahneyi an - bütün neticeleri evv~lden hesap Altına bu hücum, şehir,de iş ada
dırmaktadır. edilmiş muayyen bir nokta üzeri - mı olarak beynelmilel platformda 

Yeni tesislerin projeleri, eski bi- ne toplamakta ve herkes diğerin- yer almış mümtaz ve çok zengin 
naların yıkılması. açılan ve geniş- den daha iyi, daha iled, daha ye- bir sınıfın teşekkülüne sebebiyet 

• 

Buenos ... Aires belediye sarayı 

=~ ··ermiştir. Şehrin Jokey klübile 
Terakki adlı serkılı ve Florida ile 

~ Majo caddeleri arasındaki binalar, 

işte bu altına hücum ec!en ve \ıer 
gün milyonlarca liralık alış veriş
leri neticelendiren iş adamlarının 
[aaliyet merkezidır. Bunlar, Ar • 
;antinde satılmasında ve alınma-

·~ında fayda ve menfaat olan top -

raı<lan karış karış bilirler ve fır
satları evvelden sezerler. at yarış
larında hangi hayvanların kaza -
nacağını veya kazanması icap etti
ğini tayin ederle:. Borsada hangi 
eslıamın çıkacağıııı ve düşeceğini 
hemen daima isabetfo koklarlar, 

çıkacak mahsulü, yetişecek hay -
vanı hayret verici bir vukııfla 

evvelden anlarlar ve biitüıı Avru-
,pa fiatleri, transrady~nun şeritle

rine yazılı bir surette, her an el -
!erinde ve önlerindedir. Her biri 
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~NliYAl 
GRACE MOOR 
Artist bizzat kendisi çok obur 

olduğunu itiraf etti 

GRACE MOORE 

Paris'te filmini çevirdiği sırada 
bir Fransız gazeteci Grace Moo -
re'la enlere.an bir miiliikat yap -
mıştır. Mülakatı muharririn ağ

zından aşağıya naklediyoruz: 

•Üçümüz birlikte artistin muhte 
şem otomobilinde stüdyoya dvğru 
kayıp giderken o gülümsiyerek ko
nuşmıya ba§lamıştı: 

-'ilk' tercih ederim? Söyliyeylm: 1 

.>ek topuklu iskarpin giymem. ı:~: 
seriya orijinal, göriılmemis ınod• 
ler hoşuma gider. Amerik.'dakı e
vimde tam :ıoo çift iskarpinim v•1

· 

dır. Orada bilhassa kış i.n.~ı pıl' ı~· 
r:ne ehemmıyPC verirım. çuıık0• 

p~· k'i fa,Ja olur. Fakat burada, 
ristc kı.idık dPkolte iskarpinler~ 
tercih edıyorum. Onlarla kendirıtl 
hafıf, çok hafıI hissediyorum. 

Stüdyoya gelmişlik. Tekrar ~·· 

- Yıldız olmak iyi birşeydir, di· 
yordu Fakat mesleğini insan yal
nız çalışma saatlerind• düşünmelı. 
Ondan sonra her şe~ i unutmıya ç•-
lışmalı ve bütün başka kadınl:ır gi- nuşmıya b~şl~mıştır. dekolte 
bi olmıya bakmalı. İ•te bır yıldız 1 - Amerıka da gayet az 1 

' · · .. P k t b .• k" · · faz" için saadetin sırrı buradadır. gıyınmm. e a 11 ı, or ... a de 
. . Jdekolte elbiseler giydiğimiz 

Bence elbıselerın renklerinin di- ı d ~ k d · ·· · k"Ç~~ . . var ır. rı a at aıma uzerıne "6 

lı bıle vardır. Denırn tercih ettiğim b. , t b 
1 1 . . ır ceı<t , o ero a ırız. 

renkler şunlardır: Beyaz, mavı, sı- S k k lb' d ğ' t' · bB~ı· .. ı sı e ıse e ı~ ırmıye / 
yah. Genç kızlıgım sırasında ben 1 B k · ·· 

1 
d ı,o~' 

d b . ki ·b· f . ırım. a ın şu son gur. er e 
e ırço arı gı ı lort yaptım. Ge- dı "d b .. . . git•itn l' . . . • ·a a eş gun gerırmıye · 

5 !etilen sokaklar, nakiller ve şeh .ini bir şey yaparak daha çok ka - geniş bir büroya oturrr.uş, elleri· ~~ feç~~· aşk .. hıhyelerim oldu. Beraberiınde beş kürk ·manıo. 1 
ı·in her gün biraz daha etrafa dog· - zanmak hırsı ile çalışmaktadır. nin altında kendilerini işlerinin bü oy e ır serguzeştın başlangıcın- k t' d. H lk · k ııı.ı:ı 

r· k ı · da daima beyaz elbise giyerdim. şka~ d·afge ı~ .1.m. ka ba aynı. ·;
11 

S" ru büyümesi, birçok menfaatleri Her şeyin yalnız para ile yapılabi· un mer. ez .~rıne bağlıyan .tele • B k lb. . h .. b ı ı e a gorunme , enım ıç 
ve ihtirasları mütem~di bir hare- leceği ve maddi bir saadeti tam fonlar, hır gunde servetlerının sa- • u, ~ ımın İ en~z se~ e~t oldu- kıntılı birşevdir. Belki bu bir ~u· 

t t t k d • guna ışarettı. ş bıraz cıddı olmıya · ket içinde çalkalamaktadır. Onun tadabilmek için mümkün olduğu a saa ar ışını ve a şama ogru b 
1 

sur, amma ne yaparsınız ... 
bir kaç misline va t b"' d aş ayınca mavi elbise giymiye Sı'ze bı'r sır so··ylı'yevı'm mi? ııır içindir ki serkıllerde, bürolarda, kadar çok para kazanmak icap et- rışını a 11 a • b 

1 
d h , 

g- ,· bu memleketin müşterek ve u- dederler. aş a ım. Siya elbise ise sergü- kitap hazırlıyorum. Uayır, hnY'r; 
bankalarda, hükumet daırelerinde zeştin iyi ve ciddi bir şekilde ni- b' d _ .

1 
b' kital•l· 

birçok iş adamlarını hep şehre a- mumi mezhebi haline gelmiştir. · Şimali Amerikaya, İngiltereye, h tl d""' ır roman egı , ır aşçı 
Alm • aye en ıgıne işaretti. Ben, mu"thı"ş oburun1. Yazdıg·ırıı ~·· it bu faaliyetlerin doğurduğu alım Bütün tanıdığım memle.ketler için anyaya sogutulmuş ve dondu-

! 1 Sevimli yıldız ilave etti: tapta en lezzetıı·, nef'ıs yemekler' satım hesapları, münakaşaları, da- de iş hacmi ve işin tasavvur, tat - ru muş et satar ar, b:itün dünyaya 
vaları ve fiatleri günden güne i - bik ve intaç safhalarında sürat ham deri ve yün satarlar ve bü- - Spor elbiseleri ağır tuvaletle- tarif ediyorum. Paris'te bir Obur· 

1 t .. d" d h · · re tercih ederim. Çünkü ben golf, 1 lar Klı'ih\·ı· varmış, ~n"ı·u mu? j\.h• nanılmaz rakamlara varan arz bakımlarından hiç bir memlekc • un unya an er nevı sanayı ma- " ı:, 
muliı.t ithal ederler, aradaki mu • tenis oynamıya meraklıyım. At:ı 1 nasıl! Kadınları kabul etmi;·or181 

azzam döviz farklarile memleket- binmeyi de pek severim. Bu spor- mı? Ne felaket! .. 

Modern Buenos - Aires'in mimari incilerinden biri: Kolon 
operasının cepheden görünüşü 

gelmekten kaçındığım halde bugütı 1 şüncelere kapılarak yapması Ia
bilhassa bu bahsi kurcalar mıy- zımgelen şeyleri yapmaktan kendi 
dım? kendini meneder ve sonra dediğin 

Sarışın, mavi gözlü kadın, ark,. gibi ıztırap ç-eker. Fakat ben, bunu 
daşıru bırakmışt: ve öbürü halsi·! yapmıyacağım. 
bir hareketle arkasını kapıya d~ · Tekrar kendini yorgun bir tavır
yamı§tı. Yüzünde hiç bir hat k .. la arkaya bıraktı. Kapının pervazı. 

lerinde birçok tesisat yaparlar ve ların bilhassa vücut .güzcllığini Sevimli artist, kahkahalarla giİ.' 
Buenos - Aires'i baş döndürücü bir mı:hafaza i_çi~ büyük faydaları ol- itiyordu. Bird<'nb:rcşidrtetle bir ı~ 
lliks ve eğlence hayatına boğarlar duguna emnıım. • ı:;aldı ve artist derhal cıddileşere 
ve bu kaynaşmada ticaretin ve Ne ise,. biz bahsi.mize dönelim; benimle vedala~tı. "r• 
d .. . . t FransızJaı ın zarafenne h•yranım Biraz ·onra sahnede, proı'ekt0 ovızı-ı amamen serbest ve hiç • · "' 
hl .. b. t hd" k . Nefıs modelleriniz \'e ı;ok ince bır !erin alt .. n.dı filmini c.evirmiye b81 

1 

ç ır a ıt ve ta yıde maruz• k' · 
1 d • b 1 k · zev mu vaı. Nasıl iskarpinleri mi lamışıı. 

'ma ıgı u meme ette milyonlar ------.....:c-------''---------
kazanırlar. Hükumetin vereceği A r'tt 01: rest m lert 
orman işletme imtlyazları, yeni ----·----------------~ 
inşa edilecek fabrikalar, yapılacak 
me>.bahalaı·, frigerifikler, değır • 
r.,,enler. silolar, Elev~teuı"ler, şi • 

nıendiferlcr. limanlar ve bütün 

resmi ve hususi inşaat hep Bue • 

nos - Aires'in bu iş merkezinde 

görüşülür, hesap edilir, neticele • 

nir ve tatbik sahasına gelir. 

Bir taraftan Arjantinin iı; adam

ları kendi servetlerile çalışırken, 

diğer taraftan İngiliz, Şimali A • 

merikan, Alman, İtalyan, Fransız 

ve Belçika sermayeleri de, milyar

lara varan yekıllılarile, bu iş ba -

kımından feyiz ve bereket dolu 

topraktan istifade içilı, onlar da 

gelir, bu faaliyeti büsbütün şid -

detlendirirler. Bu sayededir ki bu-

mıldamıyordu. Yalnız gözleri ga- na dayandı: gı.in Arjantinde muhtelif resmi ve 
rip bir şekilde parlıyor ve daha d,· _ Bavullarımı hazırlıyacağım, husus! tesisat ile elli bin kilomet-

rin, daha büyük görünüyorlardı. diye ilave etti. reyi bulan şimendiferl~re konan 

İlk konuşan, biraz evvel başla- anlıyor musun, her ~ey bitti. GÖı· 
dıkları bahse yine avdet eden sa,- !erin büyüyor, hayretle bana bı
rışın mavi gözlü kadın oldu. kıyorsun .. h:ıhl anlamadın mı? Deli 

Sarışın kadının neşesi birdenbi- Ve arkadaşının dudaklarında be- yalnız İngiliz sermayesinin mik • 
re kayboldu. Yüzü endişe ile göl • liren muzaffer, memnun tebessü- darı 600 milyon İngiliz lirasını 
gelenerek reddedilmekten korkan mü görmek istemiyormuş gibi ya- bulmuştur! Buna 400 milyon Ame-
mütereddit bir sesle: vaşça gözlerini kapadı. rika dolarını ve her biri b~ 

0 
ka-

- Bavullarını hazırlamalısın. Biraz sonra, ayni odşda oturmuş d Alm İt 
1 

B 
1 

'k 

- Öbürünü tamamile unuttuğu- misin sen. Birinci söylediğim şey, 
na,. hayatının o faslını kapadığınt• ölüm haberi doğru olur mu hiç! t. 
emın olmak isterdim, dedi, sözle- kinci söylediğim doğru idi. Geldi, 
rinrl~ .. :; ıı ıııi misin? Emin .olabil-' seni alıp gitmek istiyor. Sensiz ya. 
sem.·· pamazmıs. Ah bilsen seni nasıl ÖZ· 

Siyahlı, bey:ız, durgun yüz!iı, !emiş za~allı .. Eğer böyle birşey 
k~C:ıııııı kE.z::ırı çatıldı. Asabi bir olmasa, öbür korkunç h,1be: doğru 
sc;le-: . olsa sana söy liyebilir miydim? N 

- 8eıHn!e daima açık konuştu- 1 zanıanc:janberi bu bahsin fu<eriıı, 

. . . k · ' ar , an, a yan, e çı a ser • 
dedı, başka çaren yok. Aksı takdır- . ocasına evi terkettiğini bildiren . . . • . 
de bütün hayatın böylece azap i- 'mektubu yazıyordu. Parmakların· mayelerını de ılave edersenız, nl -
çinde sürüp gidecek. Bir gün piş- da zayıf bir titreme vardı. Yüzü faz, Çin ve nasıl Buenos - Aires'ln otuz 
man olacaksın. la solgundu. Fakat durgun bakışlı kırk şehir içinde dünyanın, çok 

Siyahlı, durgun yüzlü kadın, gözleri çok daha parlak ve ateşli kimselerce meçhul, çünkü uzak, 
birdenbire silkinerek doğrulmuştu, idi. ' fakat en büyük metropolü olduğu-
kendikendine konuşur gibi gayet Dışarıda, yine yağmur şiddet'e 
hafif bir sesle·. nu anlanıqkta müşkülat çekmez • pençerelere çarpıyor, rüzga~ uğul-

- Hakkın var, diye, mırıldandı, 
insan hazan bir takım saçma dü-

duyor ve içeride çini sobada odu ... 
!ar çıtırdıyarak yanıyordu. 

sinizl 

(Arkası var) 

\ 
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Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanlan 
Dün yapılan şilt maçları A G ü c Ü 

Yazan: M. Sami Karayel No. 12 • 

Tekirdağ·lı Sarı Hafız VefaKasımpaşayıS-0 Perayı 6-2 
ve Hilal Beykozu 4-2 Mağlub etti Adalı Ha 1 il pehlivan, softanın 

kanbur Mustafa ile eş tuttuğunu 
görünce bir kahkaha koyuverdi 

.., ı A b e ı Ankara, 12 (İKDAM) - Şehrı-

m a g U et t J er 1 ~izde bulunan Pera bugün on .ik: 

r 
bıne yakın muazzam bır seyırcı 

Acaba, bu güreşler nasıl olmuş-\ bur Mustafa diye bidsi vardı ki; 
tu> Yetmiş beş okkalık softa. yüz bu adam baş p.ehlıv.ımlardandı. 
LkkaJık dev cüsse Adalıyı nasıl Fakat; Adalılar, Fılıbelı Kara Ah
blup ta nıağlüp etmişti? Hem de metler gibi pehlivanln.r olduğu i: 
koca Yu,ufun yenemediği bu a - çin başaltına güreşiyordu. Halta; 
damı !\Iümın nasıl yenmişti?. ben de başaltına soyunmuştuı;ı. • 

Afuraı, biraz nefeslendikten son- Çünkü; benden güreş geçmege 
ra; Sozlerine devam etti: lb~Jamıştı. 

- Dzatmıyalım ... Sabahısı gü- .Softaya çılgar tutmak aklımız
rt-ş kuı·uldu. Vezirler, paşalar, a - dan bile geçmedi. Mümin yağlan
Yan ve eşraf güreş meydanına na- mağa başladı, ayağındaki kisbet 
zır ağaçlıklı yerlere kurulan ça - te o kadar iyi değildi. . . 
dırJarında toplandı. Hilaf olmasın Cazgir. softanın ismini, cısmınl 
amma, seyircilerin adedi yirmi o - bilmedti:ii için sordu: 
tu, bin vardı. Rumeli viJayetinin - Pehlivan, senin adın ne? .. Ne-
bır Çok halkı Selaniğe inmişti. relisin?. 

kalabalığı karşısında Ankaragücü 
ile yaptıı ikinci karşılaıŞmasını 

. da 6/2 gibi büyük bir farkla kay
betti. 
Aralarında Bambino, Caponı, 

Angelides gibi futbolu hakikaten 
anlamış oyuncularda buluna11 Pe-
ralılar, bugün kendilerinden çok 

Pera takımı Ankara •tadında Cumartesi ~nü 2 - ı yenildiği 
Gençler birliği fulb olcülerile bir arada 

Beykoz - Hilôl 
4-2 

Fener-Beylerbeyi 
8-0 

Şilt maçlarına Fenerbahçe ata- Fener stadının son şilt maçını 
dında devam edildi. Beykoz ile Hi- Fenerbahçe - Beylerbeyi oynadı. 1 faık bir oyun çıkaran Ankaragı.icü 

karşısında gol çıkaramadıkları lal ilk karşılaşmayı yaptılar. Ve !ar. 

gibi muhtemel bir hezimetten kur- bu maç tahmınln hıliıfına Beyko- Beylerbeyi on kişi sa.haya çıktı. 
tulmak için olacak ki, hücumdan zun mağlübiyetile ve tasfiyeye Fenerliler de on kişi idıler. 

, ziyade müdafaa oyunu tatbikini uğramasile bitmiştir. j Fenerliler sıkı bir başlangıç yap 

1

, tercih etmiş bulunuyorlardı. İlk Hakem Şahabın idar<'slnde kuv-1 tılar Sahanın fazla çamur olma· 
devrede Ankaragücünün yaptığı 

vetli riızgim lehlerine alan oyuna sına rağmen topu iyi kontrol e -. ikı gole Peralılar ancak bir sayı ile 
ı Beykozlular başladılar. Daha dev- öerek Beylerbeyini hakimıyetleri •ı...::.:ı- 1 mukabele edebildiler. 

Maçın ikinci yarısı başlar baş _ renin ilk anlarında Bahadırın çok altına aldılar. Ve Yaş~r arka arka-Davuı zurna vuruyor... Pehli - Mümin, kısaca cevap verdi: 
~anlar hazan dibinde yağlanıyor, - Mümin, Serezliyim .. .' Fene~ • BeylerbPyi maç mda; SEMİH' in bir şütü lamaz Pera:nın en tehlikeli oyun - sıkı bir şütünü Hililliler kurtardı- ya dört gol yaptı ve bu netice ile 

cusu sayılan Bambino takımının !ar 4 - O birinci devrıı Fener lehine •zgır güreşeceklere e~ tutuyor - Cazgir, softaya ehemmıyet ver-
du. lmez bir nazarla baktı. Ve bıran 

_Deste güreşi bitti. Küçük orta evvel meydandan silinmesi . v.e 
~U.teşIEri başladı. Herkesin gözü başaltı güreşine ahenk vermesı ı
~4Umin hocada ... Halbuki, o, ol - çin Mümini meşhur Kambur Mus
Uğu Yerde kisbetini ayaklarının tafa ıle eş tutuyordu. 

~tasına almış otu.-uyor... i :tifini Adalı Halil pehlivan, softanın 
•le bozmuyordu. Acaba; hangi sı- Kar.ıbur Mustafa ıle ~ş tuttuğunu 

bıfa güreş tutacaktı? görünce yine gevrek kahkahasını 
Büyiik orta penl.vanları ortaya salıverdi. Ve Filibeliye dönerek: 

Çıktı. Kazan dibinde yağlanıyor - - Softa, hapı yuttu. Kambur 
lar ... Cazgır (1) kalın ve sıtma gör onu bir elde yener ... Ulan şu bi -
tııemiş sesile sesleniyor: zim cazgir yaman bir adamdır 
. - Duydum, duymadım deme - vesselam ... Ne de olsa eski bir 

~llıiz ... Büyük ortaya güreşecek - pehlivan, meydan görmüş herif! .. 
ler ·· k meydana gelsin... CagJr Başaltına gureşece 

Pehlivanlar gözlerini Mümin pehlivanların menkıbelerini kı-
hocaya çevirmişler heyecanlı, he- saca anlatıverdi. Sıra, Kambur 
;.ecanJı bakıyorlar .. Bizım başpeh- Mustafaya gelince; şu yolda hika
r'Vanların gözü de softada ... O, o- ye etti: 
alarda değil... Olduğu yerde kı - - Buna, kündeci meşhur Kam
~lrdamadan oturuyor. ÇaY1rdan bur Mustafa derler ... Hey! ... Softa. 
'r çöp koparmış, dişlerinin arası- aklını başına al... Kündesinden sa

na sıkıştırmış. asabi ve sinirli ha- kın ... 

Vefa - Kasımpaşa 
Dün havanın çok soğuk, rüzgar

lı ve yağmurlu olmasına rağmen 

şild maçlarına devam olunmuştur. 
Taksim stadında ilk şild maçını 

Vefa ile Kasımpaşa yaptılar. Ve-

ikinci devre beraberlik sayısını kaydettise de Bu golden sonra Hilalliin blribl- bitti. 

İkinci devre Vefanın Muhte _ Ankaragücü bir dakika kadar kı- rini takip eden hücumlarını Bey- İkinci devrede tamamile müda-
şemden noksan olan on kişilik ta- sa bir zaman zarfında yeni bir kozlular müşkülatla durdurdular .. faa oyunu oynıyan Beylerbeyine 
kımı rüzgarı da lehine alarak Ka- sayı kaydederek yine aradaki far- Ve H'l31 kalecisi !le ır.t.dafii ara-' karşı Fenerliler, Basrinin ayağile 

f h d O namağa kı muhafazaya muvaffak oldu. d k' b. 1 1 ki n ıs· sımpaşa nısı sa asın a y 
1 

. sın a ı ır an aşamamı;z ı a - 2, Semihin ve Yaşarın yaptıkları 
b !adı. Çok iddetle esen rüzgara Devre nıhayeller.'.ne .. doğru da - ff d d M.k ·ı,· . r· d 
aş ş l ha zıyade açılan Guçluler kısa fa- ı a e e en ı rop ı..ıncı go u e l rer golle 8 - O galip vaziyete geç-

sılalarla 3 sayı daha yaparak gol yaptı ve devre 2 - O bitti. tiler. Son dikalarda işi gevşeten 
adedini 6 ya iblağ etmiş bulunu- İKİNCİ DEVRE Fenerliler fazla sayı yapamadılar 
varlardı. Rüzgarla beraber oynıyan Hl - ve müsabakayı 8 - O kazanmış ol-

Fakat, inkar etmemeli ki, bu • . . . . . . . dular 
devrede misafir takım da ayni ta- lallıler beş dakıka ıçınde bırı frı - · 

1 

lıhsizlik içinde bocalamış bulunu- kikten biri şahsi bir hücumdan is

vordu. Daha, 60 ıncı dakikada b~~ tifade ile Salim iki gol yaptı. O-

••• 

layan ve gittikçe süratini arttıran yunun 2 - 2 berabere olması üze- kozlular HilaJin bu hücumları kar 
rüzgar, esasen hakim oynıyan An- rıne maç süratli bir hal aldı. Ye şısında adamakıllı bocaladılar ve 

• karagücünün hareketlerini bir kat daha hakim oynıyan Hilalliler )"ine Salim sürdiığü topla dördün. 
j -Jab kolaylaştırıvor ve kendileri- . ·· · k il · d" 

.... .. . · • . Beykozun sinirlenmesinden de ıs- cu sayıyı da yapara go erı or· 
'ne de hucum, ımkanı vermıyordu. d d b ti 

1 
Oyun, bu vaziyette sona kadar tifade ederek Hakkı vasıtasile ü- de çıkar. '.•.oyun . a u sure e 

, devam ettiğinden 6/2 Ankaragü _ çüncü golJerini yaplı!ar. 4 - 2 HıJalin lehıne ve Beykozun 

cünün galibiyetile n2ticelendi. Biribiri ardına üç gol yiyen Bey tasfiye edilmcsıle bitU. 

teketıerJe çiğniyor... Kimsesiz Mümin için de kısaca 
h ~d~Jı .. Halil; Mlimin hocanın bu şu yolda bağırdı: . .. . Beykoz - Hilill maçından bir intiba 

•lını gozünden kaçırmamıştı. Ya- - Buna da, Serezlı Mumın der- f 11 ru··zg"r altında olarak karşı müdafaaya çektlmeğe mec -nında . .. . 1 a ı ar a . 
kılere gulerek. !er... maça başladılar ve ilk dakıkada bur kalan Kasımpaşaya Vefanın 

~ - Ülen hele, şu softacaza ba - Seyirciler; softaya acımışlardı. bir iki kuvvetli hücum da yaptı - yaptığı hücumlarının birinde 14 
~;'· B~yük ortaya bile çıkmıyor .. Zavallı softa belasını buldu, diye !ar. Bu sıkı§tırmaya mukabil Vefa üncü dakikada soldan ilerliyen bir 

Ye gureşecek bu heri! be!.. Yok- üzülüyorlardı. muhacim hattı Kasımpaşaya bır hücumda Şükrü yerden bir plasa 
~a; bize mi göz koydu?.. Valiahi Şaka değil, Kambur Mustafa kaç tehlikeli hücumda bulundu ile Vefanın beşinci golünü yaptı . 
• ~:::~m 

8
kemiklerini. .• Pöstekiye belalı, azılı üste de usta bir pehli- lar. 

n ır ereze yollatırım babası - van idi. VEFANIN İLK GOJ,Ü 
~ ... 

Pehlivanlar, ve ahali Mümin ho
b_Hzatmıyalım Hafız... Nihayet; canın çolak olduğunu bilmiyor -
S Uyük orta güreşleri de bitti. k 

E> ıra başaltı müsaraasına geldi. duEğer, softanın çolak olduğunu 
n •hlivanlar soyunmuş kazan dibi- da bilmiş olsaydık bu biçare ada -
e geım· f 
B k ış '- . ma daha ziyade acınmış buluna -

y a tım; Mümin hoca olduğu kt k 
erden kalktı. Cübbesini, şalvarı- ca ı ... • b 

nı tıı K. b 1. . ğ . d' Davullar, zurnalar çalmaga aş-
" . ıs e ını aya. ına geçır ,ı... ·ıd· 
"-azan d.b. ld. Ad 1 H 1.1 b !adı. Ortalıkta ses kesı ı. v ı ıne ge ı. a ı a ı u 

1
. 

1 
e rev se 

aııyelı ·· . k hk h b t Yalnız, peh ıvan arın p ş · 
\re .~ 1 gorunce a a ayı as ı. si isitiliyordu. Kurnaz Adalı; sof-

~Y endı· ' · · 
- Ir . .' . . lanın çolak olduğunu sezmıştı. 

r a, şoyle ... Senın yerın bu- V ·· 1 di· 
ası da d •. 1 H d. Kahkahayı bastı. e soy en · 
~. Şimd. e~ı .. a~m~ .. · ay ığ n:y- - Ülen bu softa caz çolakmış ta 
lıp G .. ıkgorursun azın aya ı aç be' 
Jl ·.. o tc yıldız nedfr? .. Teneşir ... 
a~Iatan ne biçim şeydir? .. 

80, ~altına güreşecek pehlivanlar, 

(Arkası var) 

Devrenin 15 inci dakikasında 

Vefanın Abdüş ile yaptığı bir hü
cumda Hilmi güzel bir kafa ile ilk 
Vefa golünü yaptı. 

VEFANIN BİRİBİRİNİ TAKİP 
EDEN GOLLERİ 

20 inci dakikada yine Vefanın 
sağdan yaptığı bir hücumda Ab
düşün uzun bir vuruşunu sol açık 
Mehmet kuvvetli bir şütle tekrar 
Kasımpaşa kalesine soktu. 

Bu golü de takiben yine Hilmi 
yerden attığı bir şütle üçüncü go
lü de atmakta gecikmedi. 

VEFANIN 6 iNCi GOLÜ 

Şükrünün yaptığı beşinci sayı -

dan sonra çok uzakta bir serbest 

vuruş kazanan Vefalılar Vahidin 

bir vuruşile altıncı golü de yaptı. 

VEFANIN MÜTEAKİP 

GOLLERİ 

Oyun yine Vefanın hakimiyeti 

altında devam ederken Hilmi ta -

kımının yedinci golünü ve bunu 

müteakiben de Abdüş sekizinci 

Vefa golünü de yaptı. Artık ha • 

vanın çok soğuk ve dondurucu ol
masına ve sekiz gol yapmış bu -

Junmasına dayanamıyan Kasım -

l.;taya ehemmiyet bile vermiyor- (1) Yağ güreşinde meydan 
. dı. Iiele, bunların içinde Kam- kemine cazgir derler ... 

ha -

Vefalılar Hilmınin yeni bir hü
cumunda 4 üncü golü de kazana
rak birinci devreyi 4 - O galip bi-
tirdiler. 

paşalılar ikinci devrenin 35 inci 
dakikasında sahada 8 - O vaziyette 
iken çekiidiler. 

Ankara Pera kalecisinin büttin gayretine rafmen top kaleye giriyor, talebeler arasmda 
yBpılan koşudan bir intiba 

Emine Sultanın 1 

il 1 Sarayında Bir Hırsız 

- Kabahat bende mi?... Dün 
akşamki işleri ben mi çıkardım? 

- Hayır ... Dün akşam da senin 
yaptığın bir fedakarlıktı.. Bunu ne 
bizde, ne başka saraylarda hiçbir 
ağa, hiçbir kız için göze alamaz -
dı. Ben onu da bilirim, fakat lü -
zumsuz bir telaşın ve acele hemen 

}'; Tefrika No. 1 13 Nihat aleyhine verdiğin hüküm, a;ı:an : M. ihaan benim tatlı hayallerimi de yıktı ... 
lı; Bir daha onun yüzüne nasıl ba- dün mü? Sait ağa kendisini müdafaaya 
acağım?.. Beni biraz avunduran sen idin. lüzum gördü ve genç kızın kar gi-

ö .": İğneyi bulduğumuzu söyler, Her itediğimi yapan, nazlaruna oi bey:.z ve yumuşak ellerine ku-
'-Ur dileriz, olur biter... boyun eğen, beni bir çocuk gibi ru parmaklarile birkaç kere do -illi-; Ne vakit? İki ay sonra; değil teselli eden sensin. Her derdimi kunarak: 

sana söylüyorum. ~urada. kimse ~ _ Hele birkaç gün geçsin, sen 
;; .. Ne. zaman izin alırsak... nin aklından geçırmedığı .şeylerı yine bana teşekkür edeceksin. Ben 

Ye dUJgan, başını çevirdi; bahçe- ben sana söylemekten çekınme • sana fenalık etmedim, yine iyilik 
Va. algın dalgın bakıyordu; ya - dim. Dişçinin muavini hoşuma ettim. Hem biraz bilerek, biraz 
t / Yavaş gözleri nemlendi ve mı- gittiğini onu &evıneye başladı~ı- bilmiyerek iyilik ettim. 

ı danır gibi: mı söyleyince beni a~etA teşvık Müı'gan ne demek istediğini so-
- Benim t 1.. d d' ş · a·· l" .. ğl d" kalfacı-Ya . . - . a ıım, e ı. u sara- ~ttın: • on unu e en ~ . g'bi habeşin yüzüne baktl' o 
gırdıgım .. d b . • . G" l" .. d ğ 1 ben rar ı . ' S..k· gun en erı, yani ta ğım!• dedı. on umu e ı, . h d' ordu· 

· ız Yaşımd b · bi .. ·· 1 k ihnim. • ~ı.1 d. b·ı· ıza e ıy · d · · an erı r gun gu me- anca z ı ''i!i en ıre ı ıyor " .• . . . . .. .. . 
z 'tn. Dikkat edivorum her kız, va- dum. Yalnız yatağımda ve göz - - Tabıı, ıyılık eUım. Duşun bır 
,:Y~tini benims~iş, burada hep - lerimi kapadığım zaman tatlı bir kere, bu gençle sevışmenın sonu 
Yor.'r~ı· .eş bulmuş, eğlenip duru- kaç saat geçirebiliyordum En so- neye varacaktı? Böyle iki üç ayda 
n· ' gu!uyor. oynuyorlar. Sen be- nunda tali bana bunu da çok gör- bir kere görmekle ne çıkacaktı? 
ım güldüğümü. eğlendiğimi gör- dii - Orasını Allah bilir!. .. Kimbi-

lir, bir gün Allah bizi azad ed,,. -
se! ... 

- O zamana kadar bu şen çap -
ıcın seni bekliyecck mi sanıyorsun: 

Müjgan içini çekti ve sesim 
yükseltmlekten çekinEe·ek hiddet
le: 

- Beklemlyeceğini ne biliyor -
sun? Bana nekadar muhabbet 
gösterdiğini anlamadın mı? Seven 
adam ölünceye kadar bekler. Bizi 
dün akşam neden alıkoydu, neden 
o kadar külfetleri göze aldı? Beni 
gece yarısına kadar alıkoymaktan 
ne istifadesi olurdu ve ne istifade
si oldu ki!. .. 

tehlikeli bir macera değil mi? Ya
kalanırsak onu bırakırlar mı? 
Hapislerde, sürgünlerde çürüt -
mezler mi sanıyorsun? 

- Orası doğru ... 
- Ama Nihat her şeyi göze al-

mış olan ve benden hiçbir şey 
beklemeksizin beni seviyordu. 

- Canım ... Müjgan kalfa, sana 
bir kere daha söyledim, şehir u -
şaklarırun iç yüzü belll olmaz. 
Belki, ne bileyim, beliti gizlı bir 
fikri vardı ... 

Müjgan adam akıllı kızmıştı, 
Sait ağanın yüzüne hiddetle bak
tı: 

- Sen şehir çocuklarını bilmez- - Yine haksız ve isbalsız, de -
sin; onlar bir saraylı ile eğlenmek lilsiz şüphel<ırLe beni kızdırı,yor
ten çok zevk alırlar. sun ağa efendı... Ne niyeti vardı, 

_ Eğlenmekten belki zevk a _ mücevherleri çalmak mı? Beni 
lırlar ama Nihat benimle eğlen - soymak mı? 
iniyordu ki... Her geçen saat ona Sait ağa onun bu hiddetinden 
bir zehir oldu. Hele böyle bir aşk.. çekinerek başını çevirdi. 

Tehlikeli ve neticesi şüpheli bir - Yoksa beni kaçırmak mı ıs-
aşk... tiyordu? 

- Tehlike nerede onun için?.. - Kimbilir ... Belki ... 

için?... - Kaçırmak istiyordu ıse de • 
Bizim kadar onun ıçin de mek ki sevmişti. 

İkisi de sustular. Sait ağa onun 
sükı1n bulmasını bekliyordu. 

Müjgan birdenbire doğruldu, 
Sait ağanın gözlerine gözlerini di
kerek: 

- Bir şey söyliyeyim mi sana 
Sait ağa, dedi. Ben bu çocuğu 
şimdi eskisinden daha çok sevi -
yorum. Onu gidip bulacaksın; İğ
nenin ortaya çıktığını anlatacak
sın. Hem benim namıma, hem 
kendi namına ondan özür dıliye • 
ceksin. Aklımızdan ona karşı bir 
şey geçmediğini de, fakat şaşır _ 
dığımızı, kendimizden bile şüphe 
ettiğimizi eöyliyeoeksln. Velhasıl 
mutlaka onun gönlünü almalısın. 

- Ne zaman? 

- Hemen... Bugün, yahut ya-
nn ..• 

- Ben bugün, yarın saraydan 
ne bahane ile çıkarım? .. Görü -
yorsun, baş kadınefendi de hasta .. 

- İyi olursa sizin için bahane 
mi yok? Cuma namazına gidiyo -
rum, diye bir arabaya atlar, To • 
paneye kadar gider gelirsin ... 

MüjgAn bir lılhza durdu, aklına 

bir şey gelmiştı. Ayağa kalktı. 

Karşıdaki büyük yüke doğru gi
derken: 

- Dur, dedi. Ben bir mektup 
yazacağım ona... Her şeyi anla -
tırım. Senin söy !emene lüzum 
kalmaz. 

Sait ağa şaşırmış gibi yerinden 
kalktı, Müjgane doğru ilerliye -
rek: 

- Aman kalfacığım, ne yapı 
yorsun? Şaşırdın mı sen? Hiçbir 
şehirli gence saraydan mektııp 

gider mi? Sen kendini mi kaybet
tin? 

MüjgAn, bir an tereddüt geçir-
dL ' 

- Ne olur yazarsam? diye sor
du. 

- Ya birisinin eline geçerse! ... 
Hepimizi uçururlar. 

- Kimsenin eline geçmez. Hem 
ben her şeyi gözüme aldım, artık 
bu sarayda kalmak istemiyorum. 

- Evet, ama ya ben ne yapa -
rım? Seni belki azad etmekle bı
rakırlar, fakat beni ne yapacak -
larııu biliyor musun? 

rArkası var] 



• 

llAYTA 1 İllDA ll .1:1-Man td 

DiLBER ASPASYA EGEDEN RÖPORTAJLAR • 2 • 
DÜNKÜ BULMACAMIZIN 

TARiHIN BÜYÜK NAMLI KADINI 

~Rfcı~~ı;T:·ı~~. lzmirde yeni imar faaliyeti Yal:an: M. Raaim ÖZGEN Tefrika Numaraaı: 13 

Yüzündeki tebessümde bile bir hususiyet dalga 
lanan gencin gözlerinde alevli bakışlar yanıyordu 

1t!!~at!
1

i'!~ Yangın harabeleri üzerinde 
~ ~:~ ~

1

i,,: tı ~ 1~' şimdi villalar, köşkler yükseliyor Bu polislerin en büyük kısmın" 
Karadenizin şimalinde ki yer !erden 
gelmiş olan İskitler teşkil ediyor· 
du. Bunlar, belediyenin kendi a
ralarına kan~tırdığı Argoslu esir 
azatlılarıyla beraber vazife gör
düklerinden, halkın onları da cAr· 
goslu esir azatlıları. diye tahkir 
etmelerinden müteessir bulunu· 
yorlarclı. 

Halkın bağrışmasından iki polis 
sinirlendiler. Hükürnetin verdiği 
emri unutacak hale geldiler. Ka· 
dınlara, halka hadlerini bildirmek 
için göğüslerini gerdiler; ellerini 
kaldırdılar fakat bu anda halkın 
arasından genç, güzel bir adam i· 
!erledi. Gencin altın işlemeli man· 
tosunun üstünde kırmızı bir har
mani varc!ı. Alnındaki korc!eleye, 
böcek şeklinde bir iğneyle bir def· 
ne dalı tutturulmuştu. Saçlan ko
kulu sularla taranmış, sakalı Hile 
Jüle örü!milştü. Ayaklarındaki san
dalların kırmızı bağlan, baldırla

rına doianımştı. 

Genç adam, polislerle kadınların 
arasına girdi ve polislere: 

- Geriye günahkarlar! Güzelli
ğe karşı el uzatmayınız.! 

Diye bağırdı. 

Polisler, bir anda, apışıp kaldı· 
lar. 

Genç, sözüne devam ederek: 
- Bugün milli bayrarrumızdır. 

Herkes, istediğini yapmakta hür
dür. 

Deyince, Gziklis atıldı ve onun 
sözünü şöyle tamamladı: 

- Namuslu aile kadınlan müs
tesna ... 

Genç, bu sözü tasdik etti: 

- Evet, çok doğru! Milli bay· 
ramda herkes hürdür; fakat bilim 
cSolon• un koyduğu kanunt ka • 
yıtlara göre evli kadınlar bu hak
tan mahrumdurlar, Onlar, evleri
nin mahremiyeti içinde kalmıya, 
•evkten, eğlenceden sakınmıya 

mecburdurlar. Onlann yerine ko
calan bol bol eğlenebilirler. 

Halk, bu müstehziyane sözleri: 

- Yaşasın derin düşünceli So· 
lon! 

Diye alkışladı. 
Liknos, hey...:anlı bir 

ğırdı: 

sesle ba-

- Bugün zafer bizde .. polis em
rimize tabii!! 

Genç adam_ güzel kadının bu 
sözle!lini mağnah bir tebessümle 
karşıladı ve: 

- Çaresiz.. güzelliğin karşısınd4 
her kudret baş iğıniye mecburdur. 

RE l•M AIT·K-AP -
!._ 1: • K AL A Y il R \ A ""'" ...... ......,..,.~---~~.._.....-~-.... -
A. K E'NE vT1R. •. Ş", fzmi çok yakında 
B VA L T•A"TIE M_jl muh~"'şem binalarla 

BUGtiNKÜ BULMACAMIZ süslenmiş olacak 
1234567891011 

• ____ !!![11 __ ,_I _ • Üç, ~ört y~danberi İ:ın.e ~: 
•---~:_\ __ .~Jmemiş bulunan bir Ege'lınin göz· 

_/_m _ 1_1_ •-ı llerinı bağlayıp yeni açılmış olan _I_,_. • 1 bulvarların ortasına bırakın ve 
_l ___ .-.-1--,- gözündeki bağı çözün, sonra da: 
,. 1 • - - 1_j·-·, -. Neredeyız? 
f ------ . -- _ ___ Dıye sorun ... 
__ l ____ ll ___ _l_I Muhakkak ki, gözleri kama~a-

~
_l_ı_~_. _,_I caktır. Birdenbire nerede olduğu-
/_._ , • 1 nu anlıyamıyacaktır. Eğer Avnı· 
·-·-----,- · · - payı dolaşan biri ise: 

i ı -,-,--,- - Nis'teyiz ... 
Diye bağıracak, 

- Sağdan sola -

1-Geçmiş zaman müsaade 
verme. 

2 - Tazelik. 
3 - lİave, bir ,eyin mukabilinde 

emaneten bırakılan, hece. 
4-Tersi gümüş, tersi kutur, 

savmaktan emir. 

5 - Kimyada bir vahit, ek. 
6 - Maksat, ağırlık. 
7 - Çok yıyen, içki dağıtan. 
8-Almanyada bir nehir, moda 

ile giyinen, Adada çok meb
zul bir ağaç. 

9 - Bir ehli hayv&n, tuha.f, hece. 
hece. 

10 - Klefaret. 
ll - Geçmiş zaman, hamle. 

- Yukarıdan aşağı -

1 - Makine plaru, ot biçen bıçak. 
2 - Katiplik. 
3 -Atmaktan emir, asker ekme

ği, hece. 
4- Tavla oyunundaki kemikli 

mikap, hece, gezmekten emir. 
5 - Tersi peri, İslam dininde bir 

mezhep. 
6 - Başkası, yağlı tşhta. 

7 - Tersi çivi, icar bedeli. 
8-Kadın, matem alameti, fena. 
9 - Köpek, deri işleri yapan us-

- Eğer yalnız İstanbulu gör· 
mii§se: 

- Suadiye olacak amma, burası 
daha güzel! .. 

Diyecek ... 
Ve her halde İzmir'den başka b!r 

yerde olduğunu sanacaktır. 
• •• 

Biz, böyle bir sürprizle karşıla~
madık ... Çünkü mutad yollardan 
yürüdük... Temiz, tertemiz İzmir 
kordonundan, yani şimdiki Ata· 
türk caddesinden geçtik ... Ve gez.. 
diğimiz yerlerin İzmir olduğunu 
bile bile dolaştık ve buna rağmen 
gördüğümüz manzaralar, asfalt 
yollar, cici köşkler, modern vjllfılar 
bizim için hep sürpriz oldu.,, Mus-

V•sıf Çınar bulvarı 

işçisile, Türk zevkile bezenmiş 400 bin liralık kısmı bu yıl ihale e-
cTürk İzmir, olmuş... dilecek. Aynca kalorifer, frigo, t-

Kuru b
. mili tin be lektrik tesisatı için 100 biıı Jiralı• 

cu ır e ş on sene 
içinde yapmıya kadir olduğu iman havale bankada bekliyor.. . 
gösteren bu canlı levhalar, her zi- Se~el~rdenberi bir şirketin elin• 
yaretçinin hem hayretle, hem de de sürüncemede kalan Fevzi~ 
ibretle seyredeceği erler halinde- bulvarına, Belediye şimdi el ataııf 

y bulunuyor. İlk kazmalar da atıld• 
dir. İmal kabiliyetimizin ıaheser· Yakında d · 1 ıı d -'- ....ı.ı 
ı · · h · .. h . ki Ank , emıryo n e eııu 1v·
ennı ıç şup esız • ara da en kısa mesafeyi bulacak ve tzıııir· 
v~rd.ik: :akat sularıIJllZ~a ancak de, yeni bir bulvar daka kazanııııl 
bır, iki gun dolaşan yuzbınlerce ec- olacak ... 
nebiye henüz Türkiyenin kalbini 

gösterecek geniş tertibatımız ol
madığı için, o kalbin şiryanları o
lan İzmir ve İstanbul gibi pençe

relerimizi süslemiye ve Ankara'nın 
ilk işaretlerini vermiye mecburuz. 

İstanbul, belki bu işe yeni yeni 
başlıyor. Fakat İzmir, karınca, ka-

..... 
Bu seferki İzmir seyahati~• 

halktan bazı şikayetler i~ittirn. p.ı
niyor ki: 

- Belediye, bütün kuvvetiJIİ 
Kültürpark'a harcıyor. Sokakları• 
mız bakımsız kalıyor ... Eski tzaıit" 
in yolları bozuk. Belediye J<anllfl" 

lan çok sert tatbik ediliyor. Kal11" 

yaka, Belediye varidatının en tıel· 
libaşlı membalarmdan biri oldullıı 
halde ona layıkle bakılmıyor. fleıll 
bitaraf bir gezici, ve hem de bir g. 
geli olduğumuz için halkın bu şi· 
kfıyetlerini de uracığa yazmaktan 
-kendimizi alamadık. Bunları dill" 

!edikten sonra Beledive mehafili1'' 
de de bazı kimseleri dinledim··· 

AFRODİT eski Yunanlılann aşk i!Uı""I ta, hece. 
10 - Ahmaklık. Voroşn..f bulvarı 

- Bu sene 9 eylül bayramı J{ül· 
türparkın Basmahaneye, yani eski 
şehre bakan kapısında yapıla ' 
cakmış .. bunda: 

- Artık Kültürparkı bitirdilı• 
pmdi bütün kuvvetimizle ~hr'! 
dönüyoruz. Şimdi eski İzmir'i iJlllf 
edeceğiz. 

ASFASYA 

11 tııı~ M"' ı·· la meşhur heykeltraştı. O da, bütün 1 - " us uman nn duy • 
zevkperest ve hisli Atlnalılar gibi gusu. 
bayram çılgınlıklannı seyretmek 
için halkın arasına karışmıştı. 

Fidyas, muhteşem bir dini ayin 
yapılacak olan cMinerva. mabedi· 
ne doğru yürüdüğiı sırada bu ha· 

dıseyle karşılaşmış .. güzel kadın

ları tanıyarak onları polislerin hış· 
mından kurtarmış+: O, bu dilber 
kadırJann güzelliklerinden, nefis 
heykeller yaratmıştı. Fıdyas, ka

1 

1 
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! 

! 
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Giinr' Güorı 

tafa Bey caddesi, Vasıl Çınar bul- rarınca bu işi başarımı ve bafar· 
varı, Voroşilof bulvarı ve Kültür- maktadır. 

park civarındaki bütün yollar ve ••• 
caddeler hep yeni binalarla bezen- İzmir'deki inşaatın bir kısmı Manası varmış ... 
miş ... Bundan altı, yedi yıl evve!. halk, bir kısmı da Belediye tara- Bu habere muhakkak ki, her b· 
taş yığınl1rını andıran yangınlık fından yapılıyor. Yangının ilk se- mir'li sevinecektir. UnutmalTl

8b 
ortasındaki liseye giderken çek i- nelerinden itibaren iki koldan baş. ki, Belediye reisleri fanidir. Fak'

1 

ğimiz sıkıntıları düşündüm: Her lıyan inşaat, artık biribirine kavuş- eserler ebedidir. Bugün yap•'."
11 

an yıkılmıya müheyya bır duvar muş gibidir. Halk, iki cepheden ça- serzenişlere rağmen başlannı dıfl' 
her adımda ayağınıza çelme taka~ !ışıyordu. Bir kısmı Gazi Bulvarı l lendirmek, ve vakıtl:ırını 1 o ça 
yangından artakalmış sivri taşlar ... ıcivarından -ki buraları daha ziyade geçirmek için on binlerce vatand f 

Ş . d' · h t . dd 
1 

mağazaların bulunduğu yerdir- bir lhep Kültürparka doluyor, müzelt' 
ım ı ıse şe ır, emız ca e er, 

palmiyeler iç açıcı gönül ferahla- kısmı da Alsancaktan başlamıştır. ,ri dola~ıyor, havuzların etrafınd• 
- Güzellerim! Ben, ciliihl kadın tıcı mamu~elerle d~lmuş... ~]sancak tarafında yüzler~e hane- hava alıyor, çocuklarını asfaIUard~ 

U • h 
1 

•-- . __ . lik yem mahalleler teessus eder- ı gezdiriyor. Bizce ortada yapıl1T11~ 
dınlara hitaben: 

MART o ~6 12 16 
Oeı-. OCI• 
12 75 o 17 

ayini• ni seyretmek için Agoroya b tamuaflamı arptebnil evve ekızmırlli 'ın ken, Çarşı taraflarında da büyü'' muazzam bir eser varc!ır ki, bil~~ 
dog·ru gı·dı·yorum s· d l u r rı ecne er ve a yet-. • al b k l ... . ıze saa et er 

1 1 
d 

1 
ld ğu . . b • lmagaz ar, an a ar kuruldu. Bu Behçet Uz da dahil olduğu halw 

temenni ederim. er eİ 0 _u 0 ~ ıçın 
1 
ur~ya «?a· hrabeler üzerine milyonlar döküı bütün İzmirliler yapmışlardır. lı-

lkiarlı 13 ikin li 
ıs 40 9 32 
Akş•.,, Alışam 
18 06 12 00 

Dedi. Kadınlar gülüştüler. 
Yüzündeki tebessümde bile bir 

hususiyet dalgalanan gencin geniş, 
çok mütenasip, donuk renkli bir 
alnı vardı. Gözlerinde alevli bakış.. 
!ar yanıyorc!u, Duruşu mağruranf!, 
her hareketi asiylane idi. O, her
kesin büyük bir dikkat ve a!Aka i
le kendisini ııeyretliğini bilmiyor 
gibi davranıyorc!u. Oradakilerin 
hepsi, onun ismini mırıldanıyorlar

Ded
. G" 1 k d 1 vumahr zmll lır•. a venr erdi ... Türk ıdüğü halde şehrin iki ucundan mır· Belediyesı· de gun" den ,,;;ııt 
ı. uze a ın ar, onun bu a e erme nazaran daha kaba- ı b 1 . . .. . .,. 

- Fidyas! Fidyas! sözleri üzerine coşkun bir sevinçte . • . . . aş amış olan bu ınşaat bır türlu kuvvetlenmektedir. Havagazı Şif' 
Evet, bu genç adam, dehası Ö· el çırptılar: ca. bınalarla dolu oldu~ ıç':" bu ıs- 'kavuşamıyordu. Nihayet, Belediye keti şimdi Belediyenin elindefl'" 

YA t°' r. tıı 
IQ 37 1 30 
lmııal< Pazartesi lmııı11:C: 

nünde rakiplerine bile baş eğdiren [Arkası var] m~ alan edvvTüe'lkkı gunkü ·~avur.b. Reisi Doktor Behçet Uz, elinde ko· Eskiden 9,5 kuruşa olan Ha"88" 
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Genç kıı birdenbire sı;rayarak söyledi: 

yerinde doğruldu. Gmı,,ri hayret- - Çünkü seni seviyorum. 
le büyümüştü. Hemen ayağa kalk- Bu söz üzerine Ferdanın vücudu 
tı. Küçük mendıli ıle gözyaşlarını titremiş, dudaklarmdaki müstehzı 
kıırutmıya çalışıyordu. Gene derin tebessüm kaybolmuılu. Akil Ce
bir teessüre düşmüş, ressamın, onu mal başını ono doğru uzattı. Koyu 
görmekten hasıl olan sevinç yaş- mavi gözleri ateş gibi yanarak de
larına bu manayı vermesi, içine so- vam elti: 
ğuk bir ürpertinin dolmasına se· - Evet, seni, seni seviyorum. 
bep olmuştu.. Yavaş yavaş Akı Sus, kaşlarını kaldırma. Yüzün a
Cemalin yanından uzakla~tı. Kü- sabiyetle gerilmesin. Anlıyorum. 
çük demir parmaklık! nencerevc Hiiliı inanmıyorsun, haliı sana ya
arkasını yaslıyarak boğuk bir ses- lan söylediğimi sanıyorsun. Fakat 
le mırıldandı: Ferda düşün, vaziyetimizi düşün. 

- Sizi vuran, öidürmek istiven Sen şu odada mevkuf bulunur, a
hir kimseyi ziyarete gelmenizin zaplar içinde kıvı'anırken ben se 
sel:.ebini söyler mısıniz bana? Se- ni gene nasıl yalan sözlerle aldata 
sinde açık bir istihza vardı. bilirim? Ferda beni bu kadar alçak 

Akif Cemalin kaşlan çatıldı. O- bir adam yerine koyma. Biraz da
nun asabiyetle gerilmiş yüzüne dik ha iyi bak bana. Gözlerime bak, 
dik baktı. Sonra birkaç adım ata- nasıl sevdiğimi anlamıyor musun 
rak yanına yaklaştı ve bağırır gibi biila? Açı.k konuşuyorum. Belki 

ilk zamanlar düşüncelerin doğru 
idi. 

Benden kaçmakta haklı idin, iş
te itiraf ediyorum. Çünkü o za • 
manlar hıssettiğin şekilde seninle 
alakadardır. Her kadın gibi seni 
de elde etmek istiyordum. L'zak . 
laşmıya çalışıyordun benden. Bu 
bana daha kuvvetle senin üzerine 
düşmek arzusunu veriyordu. Se
nin de öburleri gibı bir gün mağ . 
lüp olmanı istiyordum. Ferda sa
na kaıbirnden geçenleri, her şeyi 
olduğu gibi anlatıyorum. Hlç bir 
şeyi saklamıyorum. Hatırla bir • 
gün Mecidiye köyünde sana karşı 
beskdigim bu geçici ar,uları açık
ça yüzüme vurmuştun. •Ben baş
kalarını benzemem; hayatınızdan 
gelip geçen öbür kadınların sevi -
yesıne dlişmek istemiyorum. Bu 

şekilde devam ederseniz bir daha 
beni görmıyeceksiniz derken dik

kat ettim ne~adar güzel ve şaha
ne idin. Bu dürüst açık hareketin 

beni şaşırttığı kadar da hayran 
bırakmıştı. Sen o anda başka bir 
Ferda idin. Benim için sanki seni 

yeni görüyordum. Gözlerimi ka
maştırmıştın. Çünkü kalbini keş

fetmıştim. Onun ne temiz ve dü • 
rüst bir genç kız kalbi olduğunu 
adamıştım. Güzel mağrur başı • 
nın önünde eridiğ;mi sanıyordum. 
•Ya dost kalalım ya düşman ola
lım• dediğin zaman •Dost kala . 
hm• dedim. Bu sözümde riya ) ok
tu ve o günden sonra dost oldum 
se,inle. Fakat bu dostluk gittikçe 
kalbimde büyüdü, manasını de • 
ği~tird;, bir gün kalb;me sığmaz 

oldu. Çok geceler uykusuz kaldım. 

Seni eşyadan, havadan, sudan kıs
kanıyordum. Sensiz hayat bir ce
hennemdi. Seni seviyordum, Fer
da .. 

Genç kız soluk bile almadan o
nu dinliyordu. Ressam durdu, eli
ni alnından geçirdi. Şakaklarında 
boncuklanan terleri sildi ve ya

vaşça geri çekilerek yorgun bir 
hareketle karyolanın ucuna otur
du. İnler gibi bir sesle: 

- Sen de b~ni seviyordun Fer
da dedi. 

Ferda bir şey söylemek, cevap 1 

- Aranızı ben bulacağım, dedi, 7,5 kuruşa verilmektedir. vaı.uıe 
vermek ister gibi dudaklarını oy- şuraya da bir Kültürpark kura- 850 bin liralık olan Belediye biil
natmıştı. Akif Cemal gözleri onun lım... çesi ıimdi 1.400.000 ıırahJıtıt• 
gözlerinde, dudaklarında acı bir Bu park, yedi senede kurulacak· Bu bütçe ile mütemadiyen eP 
tebessüm belirerek başını salla • tı. Halbuki, üç ııene içinde bitmiş borçlar da ödenmektedir. GatılJ 
dı; gibidir. Parkın bir kısmı İzmir En- santal ve Hal santral da Be!L'd;yc· 

- Beni seviyordun yavrucu ternasyonal F\ıar"ına tahsis edil- nin varidatını arttıracaktır. İsıııit 
ğum, fakat sanma.iti lı.unu bilmem di. Bu vesile il~ P'.'rkın mühim bir çeh{esini adeta değiştirmiştir. 
beni şimdi budalaca bir gurura kıadsmıd lelmadr .. edildimış oldu.: Aııfk 

1
a1'.. Demek ki, İzmir'de imar ve ;nŞI. 

. . .. c e r oşen ·· paraşut u esı at bakımından büyük hir JıalflıJI 
sevkedıyor. Zannetme ki o da o- kuruldu .. Sağlık Müzesi yapıldı • · · . ..ı 
b" 1 · ·b· ·1· ld d' · ına varclır. Eger Belediyenııı eP" 

ur erı gı ı mag up <> u ıye se- Hayvanat bahçesi faaliyete geçiril· t · · d · ~1ı1 · · H b .. 
1 

.. .. zmırı e ımar etmek hususu---
vınıyorum ayır oy e dUfllll • d ' b .. ük. h 1 •it .. · k ' ı_ uy avuz ar açıldı .. Zir• t vadi bu yıl başlarsa İzmir ideal "' 
muyorurn artı Ferda.. y k"l t' b' z· .. . ' ili .. .. . e a e ı ır de ıraat Muzesı yao- şehir haline gelmiye yüz tutJll . 

E.vet o duğün . ~ecesı~ .. kadar !ırıyor .. yeni çocuk hastanesi bit· demektir. Bu cihet, yalnıı fZJllirll· 
ser ı ~ benı sevdıgını duşunerek rnek üıere ... Bir taraftan da İnki· !eri değil, Akdenlzin incisini se
mesuttum. Seviniyordum. Bu se- lap Müzesi kuruluyor. Diğer taraf· ven, onun için kanını akıtan ve htr 

vjnç ·Sevgim kar.şılıksız değil 0 tan da İzmir'in bütün otobüs, ito • zamandı: akıtmıya mliheyya bll~u: 
da beni seviyor. diye, düşünmek- mobil ve kamyonlarını içerisine a- nan bütün yurt çocuklarını sevırı 
ten geliyordu. Fakat.. lacak üç katlı bir garaj santral ya- dirmektedir. 

A. 'I'· Sustu. Gözlerini gıenç , kızın pılıyor. Bir kısmında faaliyet bile 
gözlerinden ayırdı, odanın bir kö- başlanmış olan bu muazzam eser, 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~-!!"~~ 
şesine dikti: kamyonları, pis ve dar hanlardan 

- Fakat, sen bu sevjnci balta· 
!adın Ferda. Beni kıskanıyordun, 

kıskançlıkla öldürmiye kalktın. 

Genç kız inledi: 
- Susun, susun istemiyorum. 

[Arkası var] 

kurtarmış olacak .•. Hareket ve mu
vasalat saatleri tanzim edilecek, ta
rifeler sıkı kontroldan geçecek ... 
Şimdi de, parkın Basmahaney, 

yakın olan kısmında 30 bin metro! 
murabbalık bir saha üzerinde bir 
cHal santra!. yapılacak ... Bunu.ı 

(Z3 Nisan Çocuk Bayranı•) 
Esnaf ve tüccarianmıza· 
Çocuk Bayramı yaklaşıyor. 

Vitrinlerinizi çocukları a!B • 
kandıracak surette süsleme • 
ğe şimdiden hazırlanını:&! 
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Tayyare Piyangosu -Bas ipek mi, sun'i ipek mi? nasıl anlamalı 
Hepimiz biliriz ki, her şe• 

Yin hası, halisi, safı daha çok 
faydalıdır. Daha ziyade da • 
Yıtnır. 

Şüphe yoktur ki halis ipek· 
ten Yapılan çamaşırlar, göm· 
leklcr, roplar, çoraplar kolay 
kolay erimezler. Çabuk çiirü-
11ıeıler, 

Saf ipekten yapılmış ku • 
11ıaşlardan ne yapars8nız ya· 
Pınız, yıkayınız, ütüleyiniz, 
Senelerce giyiyiniz! Vaktile 
alınıp giyilen Bur>anın, Ha
lebin, Şamın halis ipeklerini 
hepimiz hatırlarız. Zengin, 
~. batta fukara evlerinde bi 
le o zamanın ipek kumaşla • 
tından yaptırılmış kombine
zonlar, çarşaflar, yeldirmeler, 
llt.•şlablar, iç eteklikleri ve 
duv•rJara kontılan süslü sec· 
••deler gibi şeylerin bazdan 
bala sağlam duruyorlar. 

• •• 
llfeıleniyet ilerledikçe ihti· 

Yaç artmıştır. İnsanların vll· 
•Utlerine verdikleri çeki, dü
••11 değişmiştir. Saatten, sa • 
•te lıaşka kalıba giden, mo -
dacılık almq yürümüştür. 
l<:n zengininden, en fukarası-
11a kadar ipekten yapılmış 
toplar, libaslar, yelekler, 
tnantolar, yatak takımları, 
hatta çay takınıları, (truva
kar) ve çeşit çeşit kostümler 
giyiyorlar. Bu cihetle hali> 
İpekten yapılmıı kumaşlar 
lı;iifi gelmemeğe, yetmemeye 
haşlıunıştır. 

• •• 
. İşte o zaman, medeniyetin, 
~'."in, marifetin, hünerlerin 
ılekarlık sahnesi açılmıştır. 

S~n'i ipekçilik doğmuştur. 
ftrııdi her memlekette olanca 

Uvvetile inkişaf etmekte 
bulunmuştur. 

Fl<>ş adı verilen sun'i ipek· 
1
' 11 nıamul olan, yapılan ku
;aştar nekadar çoğalmıştır. 

ıpk_ı, halis ipek gibi parlı • 
Yn,, kızların, kadınlann, 
l:ençlerin haris gözlerini ka • 
tnaştırıyor. 
. İtiraf etmeliyiz ki sun't 
'P•klerden yapılan şeylerle 
~bütçeleri •arsılıyor. Ke • 

lı .. 
-...!... atrolar : 

Şı;:ıiİR TİYATROSU 

~ \) 'ıll E D 1 K 1 S MI 
ta 13/939 Pazartesi günü akşamı 

at 20 • 30 da 
rr 
la l\tuııAsiP ARANIYOR 

~ 4 perde 

ijJııııııııııııııııııııııııııııııın 

seler boşanıyor. Züğürtlük 

hastalığı artıyor. Dolayısile 

umumi sağlığa bile dokanı • 
yor. 

Bilirsiniz ki vücudümüzil 
en çok ısıtan kumaşlardan 

birincisi yünlülerdcndir. İkin
cisi de halis ipekten ynpıl -
mış kumaşlardaııdır. Sun'i 
ipeklerden yapılmış çamaşır
lar, elbiseler kumaşlar bede -
nimizi halis ipekler gibi ısı • 
tamıyor, dayanınıyar. ÇaLuk 

bozuluyor. 
Sıcak suya girip çamaşır 

gibi kaynarsa pürüzleniyor, 
açılıyor, yıpranıyor. Birkaç 
defa giyildikten sonra da ya· 
nıyor, parçalanıyor, atılıyar. 

Eğer çamaşır gibi ovulmaz. 
sa, hafifçe yıkanıp sıkılmaz • 
sa, bir müddet dayPnabilir. 
Fakat hakkile temizlenemez. 
Nekadar dikkat olunur>a o -
!unsun, halis ipek gibi uzun 
zaman dayanamaz, ömrü u -
zatılamaz. 

• •• 
İşte bu oebcplerden ötürü-

dür ki alacağınız kumaşın 

halis ipek nıi, yoksa· sun'i ipek 
mi olup olmadığını anlarsa
nız kiırlı çıkarsınız. Hem ke
senize yardım edersiniz hem 
de sıhhatinize ve hatta evi • 
nizin içinde vukua gelecek 
zırılhya, kavgaya. 

Satın alacağınız kumaşt8n 

nümunelik olmak üzere bir 
parçacık alınız. Bir kibrit 
alevine tutarak yakınız. Eğer 
kumaş parçosı yavaş yııvaş 

bükülerek yanarsa, yanık saç 
kokusu gibi bir koku yapar
sa, ve kömür haline gelirse 
hakiki, halis ipektir. Eğer 

yaktığınız kumaş parça;ı ka
ğıt gibi parlıyarak çabuk ya
narsa, kokusuz ve külsüz O· 

lursa baş belası olan sun'i i
pektir. Floştur. Yahut ku • 
maşı ıslatınız. Parmakları -
nızla biraz sağa, sola kuvvet· 
lice çekiniz. Sun'i ipek ise bü
zülür, çatJar. Halbuki halis 
ipek, biç bir şey olmaz. Bil • 
zülmez, yırtılmaz. 

l cıkman HEKiM 

Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

Kırk Yılda Bir 

Fas sultanlarının çılgın ve 
kanlı ihtirasları n~ler yaptı 

18682 numaralı bilet 50,000 
kazandı liralık ikramiyeyi 

Tayyare piyangosunun ikinci 118337 
kısmı dün Asri sinemada çekildi., 36870 
Kazanan numaraların tam lhtesi- 12059 
ni yazıyoruz. 8446 

27048 25318 788 12886 

1 Yazan: M. R AS i M O Z GEN j 
Dünkü nüshamızda ki yazının akdettiği anlaşmaları tanımıya, 1 üstünde gezdirilen kıvmetli büyük 

sonu; hatta 1911 senesi Nisanında, Fas' şemsiyeyi kendi elle;ile pcrçaladı. 
Bu hadiseyi müteakip, evvelce şehrini muhasara eden Be: berile - ,Saltanat tahtırevanı. parça parça 

sarayda katip iken oradan kovu - re karşı Fransadan istimdat etmi- edilerek ate~e atıldı -,e iki sandık 
lan biraz şeriyata vakıf bulunan ye mecbur kaldı. mukaddes kıtap ta yakıldı. 
Cillali isminde bir adam, şimalde, Müliıy Haf;d, hadislerin tesiri ı Abdülaziz. İspanyaya ve Umu • 
Riflileri isyana teşvik etmiye baş- altında milli şahsiyetini büsbütün /mi harpten sonra da Fransaya geç 
ladı. Daima dişi bir me: kebe bin- kaybetti ve 1912 senPsi 30 Martın - ti. Orada, Frans~nın atıfetine maz
diği için, Ebu H imara (eşek baba- da, Fas'ın Fransız himayesine gir- har olarak, hayatının sonuna ka -
sı) diye şöhret bulan bu adam, ça- mesine boyun eğdi. Öyle iken, dar Angiyeu köşkünde kaldı. 

50000 
Lira kazanan numara 

18682 
Bu numaranın son ik! rakamı i

le nihayet bulan bütün biletler 20 
lira, yani 1/10 biletler 2 lira amor
ti kazanmıştır. 

12000 
Lira kazanan numara 

bucak nüfuzunu arttırdı. Ve niha- tahtında rahat yaşamıya imkan Mulay Hafid,e gelince, uzun bir 32232 
yet. kabileler arasında kuclsi bir bulamadı. Halk, memleketi istik -J zaman yalnız mütalea ile vakit ge-

18224 19313 9090 
34459 23141 20237 

3900 
19655 
13900 
36186 
4920 

8821 
32543 15894 
10600 33243 
23496 26176 

71 31742 
6319 28525 

14604 34671 
8948 2204 

29717 13632 
2089 19177 
9960 15221 

32262 8462 
39531 23021 

9347 376 
7405 12172 
7149 18856 

12461 2~388 34348 
25213 17582 11571 
37813 1404 7217 
7446 20533 18158 
1897 

11691 
4607 

33276 
19586 

12913 30160 

6651 

19179 
26307 
94008 
38026 
7555 

46ö7 
21663 
31516 
3766 

6628 2453 24483 4343 
38142 22085 32376 34947 

32600 
3983 
5207 

20313 17782 2908 26106 2081 
29721 9450 26599 11657 21219 

şahsiyet olarak tanıldı. Ialinden mahrum ettiği için ondan çirdi. Umumi harpten sonra, İs - 10000 
Ciföli, etrafına epeyce adam yüz çevirdi. Fransa da. onun karar· liım memleketlerinde uyanan yeni 3 0 ı:ra kazanan ar 

topladıktan sonra, bu defa, kendi- sız hareketlerinden hoşnut kalma- ruhi haletten istifade ~derek pek Lira kazanan numara 136501 9223 28370 3.5530 39910 
sinin Muliıy Hasanın büyük oğlu dı. Muliıy Hafid, iki ateş arasında müh im bir hareket yaratmıya te-

397 
121624 19378 13, 19 ~910 1 l oo·~ 

olduğunu, en küı;ük kardeşi olan kalınca, 1912 senesi Ağustosun 12 şebbüs etmek üzere iken 1937 se- 35057 1633 25625 17307 7622 
Sultan Abdülazizin s1!Lanat hak - inci günü saltanatından ferağat et- nesi Nısanının ilk günler inde ve-

3000 
15281 39839 39352 2c085 U8tl{ 

kını gasbettiğini iddia ederek ti. fat ;tti. 29164 3604 8611 17414 34152 
hükümdarlığını ilim etti. Bir kı • Mulay Hafid, Fasın milli tari - İşte .. Fas'ın tarH·' '· - i ası budur. Lira kazanan 15156 8433 16692 23205 23472 
sım kabileler bu iddiaya inanarak, hinde, Fasın istiklaline kıyan son Bu yazımız, bu n . ,. • l ülkenin, 30856 12476 32181 1641 5 39131 
bir kısmı da inanmış görünerek müstakil sultandır. O, saltanatın. 'hükümdarların ~ veı' 'r1erinin ih- 23268 31965 21718 13461 13465 24695 
kendisine biyat ettiler. dan ferağat ettiği günden bir ge- tirasları yüzünden nasıl uçurumo J 14804 1662 17852 21'042 27612 

Sultan Abdülaziz, kanlı bir ci • ce evvel, Fas sultanlarının saray _ yuvarlandığını gösteren çok acı 1000 16031 14157 35249 23563 3276 

dal neticesinde bu kiyamı bastır- daki bütün tarihi metrukatını tah· ve hazin bir tablodur. Lira kazananlar 608 39699 4624 H717 2213 
maya muvaffak olduysa da, bir rip elti. Resmi merasımde, başının M. Rasim ÖZGEN 7903 38287 6390 3C.634 14837 
daha paytahtına dönemedi; '!Ünkü 13955 24479 33435 8607 36925 1~969 255~1 
Merakeşin halife olarak bıraktığı 1533 31614 32586 9551 2l911 

ortanca kardeşi Hafid. küçük Tunustakı" Harp Hazırlıg"' ı 500 7598 14378 12861 34595 4911 
kardeşi Sultanın har!'tc bulunma- 13886 713 20770 1889 31608 
sından istifade ederek kendini hü- Roma'dan yazılıyur: 1 Bunlar olup biterk~n. şehir var Lira kazananlar 27089 36090 35895 13648 34121 

kümdar ilan etmişti. Tunus civarındaki askeri hazır- hızla müdafaa hazırlıkları yap - 35467 9720 4355 30834 16024 
26
5
6
°
7
6
8
4 28459 27852 2fi76l 1334 

- 7154 1656 26542 Abdülaziz firar etti ve Rahat lıklara ait, Roma gazetelerinde, maktadır. 2774 19529 2339 32627 19112 
18757 ta bulunan Fransız kuvvetlerinin . Tunusta harp hazırlıkları• diye 1 Limana, yepyeni tayyare dafi 1485 21567 22122 21472 9749 
12630 

32587 2465 4582 l048 
1 22962 27012 ~165 16166 himayesine iltica etti. Bu su:etle sütunlar dolusu yazlıaı· çıkmakta, topları yerleştirilmektedir. De · 10629 28574 

34881 35717 13391 28556 37830 Mulay Hafit bütün Fas'ın hüküm - ardı arkası kesilmiyen cepane ve 1miryolu köprüler, benzin tankları 200 lira kazanan'ar ,
24569 7501 14014 15293 39581 darı oldu. asker nakliyatı tebarüz ettirilmek 

1 

askeri nezaret altına alınmakta, · 1
3678 10308 19666 4942 28336 M ı· H ft F it t d tedir. siperler kazılmakta ve hava hü - 20300 23802 15279 15361 3968; 

u ay a 
1 

• as sa ana ın a . . , _ . 21350 25919 31721 27214 39958:38460 20781 31521 25714 37441 
yalnız kalınca Ebu Himara'nın Ü- .Mesaıero. gazetesın.n Tunus cumlarına karşı sıgınaklar tesıs l ,

15364 24293 4290 6336 . ' h b. · d b. kt 1 dilin kt d" B" d b" · b" J16677 7493 16770 35313 2337 . k t .. d d" mu a ırı, yaz ıgı ır me upta, e e e ır. ır en ıre genış ı r •
33306 27996 10091 13866 zenne uvve gon er ı ve onu e - 11531 18878 12081 18361 22252 

. . . . Tunusta günlerdenberi yalnız ce - ı ölçüde yapılmağa başlanan hazır-
29504 1

.w
30 

11656 
24879 

sır ettı. Sonra, onu dar bır _demı~ pane ve asker nakliyatın<la'l baş· lıklar, halk arasında bir panik ha- l3116 2966~ 17433 · 3070 6209 1020~ 

5144 34136 8038 kafese koydu ve Fas şehrındekı ı ka bir şey görülmemektedir, diyor. vası yarattığından, ticaret ve en - 100 lıra kazananlar 8903 1866S 
sarayınd_a, sefirleri kabul eHiği sa- Hatta, Tunusta hemen hemen hiç ldüstride hissedilir bir durgunluk 11705 35670 32507 27972 21776 !~;~: 2~~~~ 3474 38610 3741 lond_a _gunler~e t~şhır eyledı. 1dam kalmamış, hepsi Libya hududuna l vardır. 25982 537 15969 16253 22423 

12926 28411 21625 31398 30868 emrını verdıgı gu~, saray_ meyda - nakledilmiştir. Popolo d.i Roma muhabirinin bil 29056 1612 1653 22760 22811 
4175 4502 14700 nın_a. aslan dolu bır clemı; kafes Her gece, asker, harp malzemesi, dirdiğine göre, Tunus, harp gün • 24461 7687 l9977 32615 15202 

33703 
4''

4 get.ırıldı. Sultanla devfot rıcalı ka- at ve katır yüklü bir çok vapurlar !erindeki büyük bir askeri meı·ke- 8912 27527 16319 25622 23845 
26166 32714 fesın etrafını sardı. Tı;raçalardan limana gelerek yüklerini boşalt · ; zi andırmaktadır. Vapur ve tren-

4722 
20249 39943 10148 3613 

33560 34893 da saray kadın !arı bakıyorlardı. makta, yine asker ve levazım yük !er mütemadiyen asker ve harp !
2 9 16458 2329

3 8311 20016 
37439 31811 

34194 
5873 

28173 
38587 

3~208 

26128 
20653 

12122 
33469 
31642 

12457 37334 
3958 20821 Köleler, mahkümu getirdiler ve lü trenl er Cezayirden gelip geç -

1
malzemesi taşımaktadır. 77 

34385 15893 aslanların kafesine attılar. Zavallı mektedir. (Folkişe Beobahter) 9772 10119 32655 
30913 7938 35142 22714 17944 

adam, korkusundan bir köşeye bü- =========================== 
27576 27372 20161 27206 33041 

züldü. Aslanlar, kim bilir neden, Ye;ıi neŞ!'_iyat f Toplantılar 
4446 ona saldırmadı. Yalnız bir aslan, 

20000 liralık 
mükôfat 

bir kolunu yakahyar•k kopardı. Y enigün Haydarpaşalıların çayı 50 lira kazananlar 
3 perde l tablo Halk, bu hali Ebu Himara'nın Matbuat alemimize yeni karışan Halen Üniversitede okuyan Hay 26491 

Çarşamba akşamı kudsiyetine atfetti. Sultan . . tehev- haftalık. (Yenigün) refikimizin ilkjdarpaşa li~esi mezunları ~vvelki 1807 
1548 35551 34203 
968 16297 3903 

En son çekilen ve kırk kişi ara-
5055 sında taksim edilen 20 bin liralık 

17473 mükafatı aşağıdaki 40 numara ka-
20~/0 zanmıştır. Z D 1 ı t s ı vüre gelerek bavgın bir halde bu- sayısı hır çok tanınmış ımzaların gün Maksım salonlarında hır top- 14021 

ozo a mas a em ı · zıları ve biribirinden gü- L ı d 
Iunan zavallı adamı kafesten çı - seçme ya .. .. antı yapmış ar ır. 37000 

el canlı resimlerle suslu olarak İd h t· d C ı·ı Ö ·· t 12798 1 111 karttı ve kölelerine a•tırdığı kur - z ' . . . . are eye ın en e a zsu op 
lllllllllllllllllllll!Uıllllllll u şunlarla öldürttü; sonra da cesedi- cidden nefis bır şekılde ıntışar et- tantıyı açmış ve bundan sonra 32270 

ni yaktırdı, ve küllerini savurttu. miştir. gençler hocaları şerefine bir dans- 32180 
Ebu Himara faciası §.si Fas ka - -----· lı çay vermışlerdır. 23790 

HALKEVLERIN1>E Toplantıda Haydarpaşa lisesi 63 hilelerine bir ibret dersi gibi tesir 
etmedi. Bilakis, kabile kıyamlarını Beşiktaş Halkevinden: ledris heyetine dahil bôrçok mu - 18939 
alevlendirdi. Bölgemiz yoksullarından kadın allimlerle mezun ve müdavim ta· 34560 

7693 1 6812 29749 16085 11614 33831 
24942 34158 18110 25831 27064 38521 24574 12766 35332 
12054 27675 10443 28538 10230 14242 11054 28149 19083 
30197 20798 28331 14416 8861 23281 26767 17691 30972 
19992 17757 916 32730 26631 13414 35756 21224 24322 

32738 19640 32578 
33224 30822 911 

23614 30502 64 11283 2508 26192 2536 36064 33947 

5447 
37773 

4155 38882 2630 16327 18341 2314 
34568 16212 16428 26991 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~evralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
~mın icabında günde 3 kaşe alınabilir. mıııııııııuımııım 

M 1• H f"t t b ' t ve çocukların diş göz, boğaz, ku· !ebeler ve aileleri hazır bulunmuş 4889 u ay a ı , e aasının evec • ' 1 dı 

cühünü kazanmak için Avrupalı- lak ve ayı·ıca kadın hastalıkları ar r. 11422 
!arı Fastan tardetmiye kalkıştıysa mütehassıs doktorlar tarafından su! hastaların her gün oğıecıeıı sun )29714 
da, bu gayesinde de muvaffak ola- evimiz delaletile ~arasız o!arak ra Evimiz işyarlarına müracaat e-,21767 
madıktan başka Muliıy Abdülazi • muayene ve tedavı edılecektır. derek tedavi vesikalarını alınala· 5583 
zin Fransızlar ve İspanyollarla Bölgemizde kadın ve çocuk yok rı lıizımdır. 34366 

11659 
14714 

38155 
5403 

2882 
26554 

19450 
29277 

25245 2037 
17679 23158 

20499 20449 24408 8440 
34160 27074 13339 35732 
28066 23106 22564 24232 
31744 30142 24848 1534 

10000 liralık 
mükôfat 
12670 

yapmıştım; daha doğrusu, o, b~a, mızl_ığı, __ hüznü mü duyarlar? diyejkıyor. ~a~ıra yemek p_işiriy~r. Fa .. Fe~.ide~e'.. bir yandan kızıyorum; fa. hanım, geldi. Sizi göreceği gel· 
hemen hemen zorla bütün dedık • duşundum. , kat o, bu tun yemeklerı, benun l - çunku, sozunde durmadı; Nazlıyı mış. 

!erini yaptırmıştı. Doldurduğum kadehe elimi do - çin değil, sanki kendisi için pişi - bulmadı. Onu, seviyorum, çünkü, İçim sızladı: 
Mutfakta, hiçbir eksik yoktu. kundurmadan sofradan kalktım; riyor. Benim zevklerimi bilemez, beni ele vermedi, Behiceleri apar- - Bir daha gelirse. adresini al, 

-.c..ı~uU~~~lt:!!ı6ı!d!::lıı ~l!l&illli ._.._.ıı:;1ı1011•.,.w !Fakat. iki elim böğrümde. rafa, 1giyindim, hapisten kaçan bir mah- anlıyamaz ki... ltımana musallat etmedi. ben, gider; onu görürüm. 
_ 48 _ tel dolaba. büyüklü küçüklü tene- küm gibi sokağa fırladım. * * _ Peki, Beyefendi. 

ç . kelere. kutulara, sepetlere hazin O gece, bir çok meyhPnelere, ga· Çamaşırım kirlendi. Sürpik Ha· U k "d' 

--
enleme küçük bir fiske vurdu: Onun arkadaşlığının bır faydası hazin bakıvordum. zinolara girdim, çıktım. Eve nasıl mm·. Uşağım geldi, bir mektup ge - şa gı ınce, zarfı açtım. Mek-

çı ı ' tup Zeki Mahirdendi: leı:ıı.c . ne korku gelmesin. Buraya, dokunmuştu; ye~i evime, biraz o~ Biraz içersem. acaba açılır mı~·- löndüğümü bilmiyorum.. . _ Kolacıya gönderirız, dedi. tirdi: 
.l'tt! ~h Yerleşeceğim, sanma. Ha- s~n, alışabılmıştım. Bu da, b dım? Yine Feridenın yardımile Ertesı s~bah. kırg'.~· bıtı~, ha - Çamaşırlar, kolacıdan geldiği _ Beyefendi, sizi telefondan a- •Aziz arkadeşım, 
~ittı. dırkaç gün için ... Çünkü, be- kardı. O, gıdınce... k ıcı ile de karısı ile de dost ol- raptım. Mıdemde, muthış hır bu • zaman gayri ihtivari kok! d rayıp duruyorlar. •Nerelerdesin? Kayıplara ka • 

e kend· ·· h 1 Ak d · b lk" li ··mi ap ' B d 1 k t 1 ' · a ım. t T l f d d f' ti ar dırn. '-'•r. ' ıme gore esap arını . şama . ogru, e ı ge r; u • muştum. Kapıcıyı çağırdım, hem : antı vardı. un an nası ur u a- Nerede o. mis gibi sabun, lavanta Zarfın üstü, erkek yazısıydı; faz. rış ın. e e on a, e a e.. a . 
dıle bekl~dım. Onun: .. h rakı, hem de biraz meyva aldırt- caktım? çiçeği kokan. tertemiz yıkanmış la merak etmediğim için hemen aç Bulmak kabı! olınıyor. MuTthlışfbır * - Benım de kendıme gore e • Başucumda bir su verenim yok- 1 dun d . muamma karşısındayım. e e on-/\. . tım. • çamaşır ar ma ; sor um. _ 

P•rtrnan h · ı ı 0 d k "k ·r ·· d"" ·· d"" B . da cevap veren uşagın olacak. 0-CeJi d ayatı, hıç te eğlen- sap arım var. Kapıcının karısı Sürpik Hanım tu. a ı a. o umu uşun um. u Kolacıdan gelen çamaşırları. bir - Arıyan kunler? . 
eguı F ·d b. ·· D · · g rurumu incitmişti O- ' d ··ı·· b · ·· ı .. .. nun sözlerınden, kuşkullandım. llıış b : erı e, ırkaç gun kal- · eyışı, U . . • • mutfağa girdi; tabii keneli zevkin- ra a o uversem, em, gun erce a- başkasının çamaşırlarını giyiyor· Uşak, bon bon bakıyordu: .. .. k be 

1 
tilin· "b" 

' enı oya! t o · "kt t elli yerleşmesını ıstemı • _ . 1 kt b lk" . . .. .. .. . . . . Çunkü, pe ez re ış gı ı ko· Sonr amış ı. , gıttı en nun em ce güzel nefis buldugu mezelerı rıyan o mıyaca- ı e ı. ·· muşum gıbı vucudumde urpertı • - Bır ikı defasında 'cadın sesiy-
'• a, Yalnızlık gel · · t ·1 · •ordum bundan ürküvordum. Gel ' .. ' . . ' . . l . ı1<l dı d" b" ik" - . nuşuyor. 
' en, f k • mesı ıs em mı- ) • ·. . yemekleri hazırladı. Masayı da du- · * !er gezındı, sınır erım gıc an · ı, ır ı defasında da erkek sesL . . 
!ir a at kovulamıy.ın bir misa _ gelelim onun, ehemmıyet vermı • ltt" ' * İsimi . . .. 

1 
d"l i 7 cBunda, hır muamma var, azı. 

gibi k ' h ··ı ze ı: Köşke dönmeli miyim• Yemek· - erını soy eme ı er m · . B h" 1 ğ 
" · apımı çalmıştı. yor gibi davranmasına ta ammu . . . · F "d h ftal d .. .. .. H 1 y Inı . d • Ne zını. e ıce ere u ramıyormuşsun. 
->aatte . . .. .. . . kl" • _ Başka bır emrınız var mı, ten içmekten kesildim. erı e, a ar ır gorunmu • - ayır. a z, nere e. . . 

Jıy0 . r geçtıkçe, odalar dara- edemıyor, donup gelmesını be ı t di? ' ki . b" t·· 1 .. yor Neden• Hala Nazlıdan da zan· an• Nereye gitti? diye hepsi Onlar da merak talar. Ferıdeyı, 
ı, apart h • k k 1 gı- Beye en . Lokanta yeme erme ır uru · · • • · ·· d"" . d . . .. d... . .. ~ıvo .. __ ımanın av ası agırla • yordum. Daha a şam aran ı . . . E kib ık bir haber getirmedi. de sıkı sıkı sordular. gor um, o a, sızı gorme ıgını soy 

- r, gogsu ·· .. .. . b b··ı·· Avucuna bır !ıra sıkıştırdım. alışamıyordum. n ar, en ş , 1 eli p k" d .. 
7 deı~ · mun ııstune ağır hır astırmadan apartımanın u un . · .. . .. . . .. h 1 1 k Bir boşluk içinde gibiyun· Se ne cevap verdin? e . e ı, nere esınız. 

"
1t kül · k . . . . . . nlık Teşekkür ederım Surpik ha- gosterışı goz aldatan, pa a ı o an- · - n, . B . . k h vak·ı çesı onmuş gıbı, vakıt C:,!ektrıklerını ya.ktım; aydı , - ki ind b"l 1 t Ara sıra Behiceleri düşu·· dük" Tenbih ettiğiniz gibı; nereye • enım de. sıze verılece ava-

l soluk! k . . k . g" m taların yeme er en ı e ezze ' n çe, - d•. l . h. 
1 

N lı H 
S k _ arım esılıyordu. sı ıntımı gıderecek sandım. nımcı ı · ğ" .. .. "T" K" bT b . 

1 
·tr-· i ne zaman geleceğini söy- ıs erım var. Be ıce er, az •· 

tı-~ aga çıkarsam; ne yapacak - Fakat içimin karanlığı ışıkları Yalnız kalınca, masa başına 0 • duymıyordum. Ev yeme ı, gozum- gu uyolrumd · 
7 

Aun ı ır, e~ nası lgı ıgdi~ 'dedim nımı getirecekler. Bir gün buluşa-
"'· Ne · ' 1· · · k f daha arttı de tütüyor arıyor ar ır. partımanı oğren • eme , · '-'ark reye gıdecektim? Feride da karartmıştı sanki... turdum. çımın asve ı • · · . . _ Başka ne havadis var? maz mıyız?• 

laŞtn en, gece gündüz, gezmiş, do • Avunmak nlyetile mutfağa gir • Acaba, tecrit edilmiş ma(ıkumlar Apar.~ım~nda yemek !em:k, bır mış olsalar ,her halde, kokusu çı-j - Bu hafta içinde idi; dadı kal. (Arkası var) 
ış, eve or un ö mü tük. dim. Feridenln, bütün dediklerini da, benim duyduğum korkunç yal· dert. Surpik hanım, ev ışlerıne ba- kardı. 

I 



SAYFA 1 

Terkibinde İYOD 

TA E 

GLİSERO 

FOSFAT 
Tiyatro 

vardır . 
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MAKASOAR 1

1 SELAM 1 
Dalra Uınınlufu kar cLemi. nin 70 inci doğum yılı B •• ••k j • fJ 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. münasebetile eserlerinden mürek- ı UYU tına e 

T. A. Q. 19,H m. 15195 Kes. 20 Kw. 'kep progral". Çalanlar: Vecihe Seçilen Kupon 
T. A. P. 31,70 m. 9455 Ka. 20 Kw. D d'J R t E R f'k F K J 
Türkiy• Radyodifüzyon Postaları .erya ı' eşa rer, e ı ve a- 1 umaş arını 1 
...,,_,_, Rad • _,___ Rad hıre Fersan, Ruşen Kam, Cevdet G.. d 
.. u.u.ıye yosu ıuuuu-a yosu K Ce d t Ç •1 K l N' 1 orme en ozan, v e ag a. ema ı -

Pazartesi yazi seyhun. okuyanlar: Ankara 1 Elbise yapmaya 
_Saat 12.30 Program. Radyosu küme okuyucuları (Ko - ı 1 

Saat 12,35 Türk müziği - Pi. ro). İdare eden: Mes·uı Cemil. k ' ' 1 
.Saat 13.00 me~leket saat ayan, 1 - Karcığar şarkı· Hüsnüne. et· ·ı arar vermeyınız 1 

aıans, meteoroloıı ha~rlerı. yarına. 2 - Uşşak ~arkı · Sıyah B A H Ç E K A p 1 1 
Saat 13.15 - 14 Muzık (KarJiık ebruler!n. 3 - Bayatıaraban - şar- ................. - .. . 

program - Pi.) kı - Bakasız hüsnün. 4 - Karcı -
Saat 18.30 Program. ğar şarkı - Çeşmanı o mehveşın Saat 21.30 Müzık (Küçük orkes-
Saat 18.35 Müzik (Daruı müziği eladır. 5 - Hicaz şarkı - Sorulma- tra - Şef Necip Aşkın) 1 - Gent-

·l.) sın bana ye'sim. 6 - Ferahfeza ner - Bana daima söyle (ağır 
Saat 19.00 Konuşma (Doktorun . . 

şarkı - Dınlendı başım dun gece . vals) 2 - Paul Lincke - Olur. O-

İKDAM 13 - Mart 1939 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, 
ROMATiZMA, SIRACA 

KEMiK, SiNiR 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, di~ çı

karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol

gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET 
SURUB'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, 

içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruptur • . Küçük, 

büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Çektiğı baş ağrısı değil, 

inadcılığının cezasıdır. 

Eğer verııen nasınatıerı dinleyip te 

tırapları keser Nezleye, kırıklığa, 

romatizmaya çok faydalıdır. 

İKDAM 
t.lone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ --
12011 Kr 2300 Kr . 

600 Kr. lti50 Kr . 
3110 Kr. 8UO Kr. 

T:ı.:K SÜTUN 
SANTiMi 

Pirinci Sahife 400 kıu·uş 
ikinrı Sahife 250 kuruş 
iç sahifeler 50 kuruş 

7 - 8 incı Sahifeler 30 kuruş 

Bütün bir sahıfe veya ya
rını sahife ilan içın İdare ile 
görüşülür 

DiKKAT 

Gazetemize ilin ' 'ermek Is· 
tiyenler rerek doğrudan doi:· 
ruya gazetemiz idar~hanesi

ne veya hana! şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cildiye 
zühreııiye mutahauıaı 

Aldanmayw12. RağhPt gören her Pazardan maada bergün a den 
sonra baatalarını kabul eder şeyin taklidi ve benz~ri vardır. 1 
Adreı: Babıali Caddesi Ca~o· 

GRiPİN yerine başka bir marka 1 olr,lu yokuıu köşebaıı No . 43 

verirlerse şiddetle reddediniz. lliılm•T•e•l•P•fn•n•:m23•' 8•'•)9 __ _ 

Yağmurdan, Rüzgardan, Grip
ten, Nezleden Pervası Yok. En 

fena havalarda bile: 

c oJt\ -ese -
~:!cüN .. . 

• 1 
.lfi'"" 

r--·-------------.. INf OKORIN. Baş, Diş, Romatizma ğrıları içir.rle birebirdi 
1 Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 kuruştur. 

Vapurların haffallk hareket tarifesi 
13 Marttan 20 Marta kadar 

Kalkacak vapurların isimlerl, kalkıt gUn 
ve saatler! va kalkacakları rıhtımları 

hradenl• hattına _ Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 

de (Ege), Pazar 16 da (Cümhııriyet). 
Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı. Perşembe ve Pazar saat 9.30 da 
(Uğur) . Topane rıhtımından. 

Mudanya hatt•na - Her gün saat 9 da (Sus) sistemi va • 
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
rla (Trak). Topane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 de (An • 
talya) ve Cumartesi 20 de (Ülge)l). 
Topane rıhtımından. 

hrabfVa hettın• - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Topane 
rıhtımından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Topane rıhtı· 

mından. 

Av .. lık •atıına - ÇB'l'şamba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te <Bartın). Sirkeci nbtımından. 

İzmir sarat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtı • 
mm dan. 

- Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da 
(Dumlupınar). Sirkeci nhtımwdan. 

Not: Vapur seferlPri hakkında her türlü malftmat aşağıda te
lefon numaraları yaııh acenteden ötreııifu, 

Karaköy acentalığı 

Galata acentalıtı 

Sirkeci acentalığı 

Köprübaşı 4%362. 
Deniz Ticareti Milel binası 

altmde «0133 
- Yolcu salonu !2740 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

A L T 1 N C 1 K E Ş 1 DE 

11 - Nisan - 1939 c'adır. 

Büyük ikramiye 200 ıOOO Liradırı 
B d 40,000 

un an 25,000Liralık 
Başka 20,000 lk . 1 15,000 ramıyeler e 

10,000 

200,000 ve 50,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat: Bilet alan berke• 7 NiHJ> 9fl9 ırODü •kfamıaa kod., 
biletini de~iştirmiş olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ıbmal 
etmeyiniz. Siz de piyanronun mes'ul ve bahtiyarlar 1 

arasına rirmİf olursunuz. 

Dolmabahçe Hava Gazı 

Kok Kömürünü 
Tercih ediniz. 

Sahip YO BBI Muharriri: Ali Naci .KA
RACAN. Umumi Ne,rl18tı İbre Eden 
Yuı 1'Jerı MQdQrO: 14. ftuİ1n ÖZGEN 
Buılcblı 'YWı loıı Tlolıraf BuunevL 

Zayi Taksi otomobil num.r8514JI 
11/3/939 Cumıı.rtesı giınil 21 

ııı· 
numaralı takııı otomobıllmın P 

d9. 
kasınl zayi ettim. Bulan .. şa~ı ı.ıO 
ki adrese getirdiğındo ınenıı' 
edilecektir 

Ktunil zan 
dd••' KarakcSy Rıhtım ca 

Geyildı )ı:ahV8 


