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)Milli Şef dün 

Mekteplerde 

İş .Bankasının Ankara' tlaıu 
merkez binası 

spor teşkilatı 

'1>ün toplanan lise ve orta mektep beden terbiyesi muallimleri 
- Yazısı 2 inci sayfarnı:dadır -

reyini kullandı 
Ankara, 17 (A.A.) - Reis• 

~ÜınhUJ" İsmet lnônü ve Ba . 
yan İnönu. beraberlerinde 
Başvekil Doktor Refik Say -
dam olduğu halde buj!'iin sa
at J7 de BPlt""diyt> ctairt'~intt 

ge-JcrPk n1ünfelıihisani1t~r ıçio 

reylerini istimal t•1mişlerdiT. 

Ankara. 17 (İkdam) - Ya· 
rın C. Halk Parti!'ı llmunıi 

Reis Vekili Başv•kil Dok · 
tor Refik Saydam'ıİı rıyn ·• 
seti altında Parti merkP -

zinde bir toplantı yapılacak · 
tır Bu toplantıda muhtelif 
vilayetlerde konferanslar ve
recek olan yirrn ı ;:,ekiz mebu .. 
C. H. P. Umumi Reis Vekili 
Beşvekil Doktor Refik Say • 
damdan yeni direktifler ala \ 

, caklardır. • 
L~---· -- ~ -,6 

SECİ 

Ukranyada Rumen 
işgali dün başladı 
Ukrangalılar, 
muharebe 

t Prag'da 5000 
kişi tevkif edildi 
• . . " 

Bükreş, 17 (A.A.) Havas: 
' Rumen kıt'aları, Karpatlaraltı 

•Ukranyasının Rumenlerle ınes • 
1 kfuı aşağıda gösterılen kasabala 
rını işgal etmek üzere harekete 
geçmişlerdir: 

Biserica-alba 3.200 nüfuslu, Ap· 
; sa de Jos 8.300 nüfuslu, Apsa de 
Mijloe 6.000 nüfuslu, Slatina Oena 
3.000 nüfuslu. 

Rumen kıt'aları daha bazı ufak 
kasabaları da işgal edeceklerdir. 

1 Öğrenildiğine göre, Romanya, bu 

1 mıntakada karışıklıklar çıktı-gına 
1 

dair gelen haberler üzerine lıu ka· 
rarı vermişj;ir. 

(A,.kası 3 iindi sayfada) 

Macarlarla 
ediyorlar 

Maear Erkanı Harbiye Reisi 

General EGUEN RATZ 

• · Yanan· binanın düııktl hall 

~ahçekapı yangınındaki sır 

Depoyu yakmak içiıa 
Aliye kim para verdi 
Bina ve depo 250 bin liraya 
sigortalı.Kundakçı ne diyor? 

Yanan depodan kaçarken yakalanan kundakçı ALİ ile bu işi 
kendisine para ile yaptırdığını iddia ettiği MUSTAFA 

Mektep dışındaki tahsil 
Mektepte çocuğun tahsil ve terbiyesi ile meşgul olurken, hatta 

ona muaşeret adabı öğretmeyi düşüniiTken mektebin dışında bütün 
bunlara muhtaç olanları da düşünmek lazımdır. Nekadar çok mek
tep açarsak açalım, Türk nüfusunun hepsini mektepte yetiştirme· 
ğe muktedir olaınıyacağu. Mektep çağını geçmiş olanların yetiş
mesi, hatta kamil insan olması hile müınlriin olduğuna delil çok
tur. Edison, mektebe gitmeye vakit bulamamıştı. Çocukken haya· 
tını kazanmaya mecburdu. Bu onun alim ve mucid olmasına mani 
olamadı. Lincoln de mektebe gitmemiş, faht CümhUireisi olmuş
tur. Edebiyat ve politika ricalimiz arasında da kendi kendilerini 
yetiştirenler eksik değildir. 

Bunlar dahiler ve istisnalardır. Biz bir kapıcı tanıyoruz ki, 
kendi kendine okuma yazma öğrenmişti ve bunların sayısı pek 
çoktur. Ancak kapıcı seneler geçtiği halde ilim dağarcığına hiçbir 
şey ilave edememiştir. Çünkii beın parası kafi gelmiyor, hem hevesi .. 

Geçen gün dediğimiz gibi kitap ve gazele pahalıdır. Kiigıl Üs· 

tündeki gümrük yükünii kaldırarak hunları ucuzlatmamo çaresini 
bulursak memlekette okumak aşkını uyandırmak için ilk adımı 
atmış olacağız. 

KEMALiST 

mak iste · iği takdirde bunun Ellişer bin frank ikramive ka- batalar hazırlanmağa başlanmış • göre dün bir muhbır taraıınaan ısunun omun auvarıarı yııaıaıgı ı·ıreınıı:eııen uu•uyı ""'""""'~ ~v 
Müddeiumumili- çin bunlar temizlenip kaldırıldık· olsun deriz. 



SAYFA! 

Musa - lsa - Muhammet : 56 

Musanın Hayalı 
Mekteplerde 
spor teşkilatı 

IKDAl\1 

Haklı değil '!'i ? 

Sirkeci yolcu salo
nunda para alınma-

Boğaz dışında 

bir gemi enkazı 

18 - J\fart ! 
~ 

A ıiye koridorlarında 
24 SAAT 

• 

Çocuğu araba altın a 
can veren bir baba 

Nı.Jde.n çıkarılan mermer tabut, Nisandan itibaren Si doğru mudur? Son fırtına boğulma-
Denizbankın Sirkecide bu· l d b ld 

Y f P b . b "d. faaliyet başlıyor luıı.an yolcu salonundan ge - ara a se ep o u Dün mahkemede tazminat talebinden 
vazgeçti ve davacı olmadığını söyledi 1 USU eygam enn ta UtU ı ı Yeni çıkmış olan Bed•n Terbi- çen halktan para 2lınnı.ai:a Birkaç gun evvel Karadeniz ve 

Musa Peygamber, Firavunu bu 1 Yusuf Peygamberin bu vasiyeti - r:~i ~anı:unun mekbteplere taal- Laşlarunası şikiıyetlcrc sebep Akdenızde hüküm süren büyük Geçenlerde Fatihte Kovacılarda kararının istinat ettiği fiilıniıı it' 
suretle de yola getiremiyeceg."ini dir. 

1
u e en. ısmMının .tfaty:kka_tı1na baş- olmaktadır. fırtınanın sebep olduğu tahrıbat fecı bir kaza olmuş ve Denizbank- kevvünü ıçın muhatap oıarfl 
anması ıçın aarı ~ a etınden Denizhan!< burası için bir hakkında alakadarlara malumat '"""' anlayınca amk kendı kavmınin Musa Peygamber bunun üzeri- . .. . .. ta çalışan Razinin ikı yaşındaki korkması icap ettiği, halbuki .,., 

. . . . d .Maarıf Mudurlükl~rıne tamımler forife vapmı• ve .,ıonun alt "Clmeğc başlamı•tır '"' zuıümden ve tazyıkten kurtarıl ne ihtıyarlara ve bılgınlere sor u. .. . . . - ' 0 Y • kızı Feriha Halil adında birinln le bir korku mevcut olmaması "" 
ması esbabını duşünmeğe başla - - Yusuf Peygamberin kabri ne- g<>nderı~ıştır. . katındaki sıralarda oturan Aı~nya lima?.ın.da de.mirli bulu- idare ettiği yük arabası altında layısile fiilin kanuni tar;fler da' 
d redectir? Mek,eplerımızde bu kanunun yolculardan lırşer kuruş, üst nan inanç motoru dem,rını kopar- kalarak ölmüştü. hilinde tekemmül etmemış oid!Y 1

Hakikaten Firavun, Hamanın İhtiyarlar: t~tbikatına geçilmek için almmıı::ı katında otu•anl rdan da onar mış ve kaya.ıklara çarparak par - Asli,·e Dorcıüncü Ceza ınahke - ğu noktasından kararı bozmu, ~· 
teşvikı ile ve bu sefer ne olursa - Bilınıyoruz .. cevab•nı verdi - ıazımgel~n tcdbtrle~ etrafında go- kuruş almağa ba~lamıştır. )çalanmıştı... mesmde dün bu d~vaya devam e- Temyiz kararı okunduktan sor.11 

olsun Mısırdaki bütün Beni İsrail !er. Belki Kıptılerden bırı bunu ruşmek. uzer~ dun fatanbul kız ve ı Bize yolhdığı bir mckıuıı - Fırtına Ayvalık limanını da al - dilmiştir. Ferihanır biıbası Razi davacı müessese vekı'.ı, korkJllı;j 
halkını öldürmeğe karar vermişti. bilir diye ve maksatlarını açığa erkek lısele.ınde bır de beden ter ta bu vazl~·eti nıcvzııu bah - ıtüst etm.ştr. Burada bir tonluk geçen celsede mes't • ı.lmal sıfa- olduklarını çünkü evvele~ de bO 

Firavunun artık saltanat ve is- vurmadan araştırmalara başladı - biyesi öğretmenliği yapanlar Maa- scdm bir okuyucumuz ·öyle Yıldız ve yıne bır tonlu!: polis san- tile arabanın sahibı Kiryakodan le bir hadise dolayıslie üç sene ııt 
!ar. rif Müdürluğünde bır toplantı yap bir su~! •orm ktadır: dalları batmıştır. İçinıiekıler kur- 10 bin lira tazminat isted.ği halde raşmak ve bu kadar müddet t'cı· yan günlerinin sayılı olınası mu -

kadderdL Beni İsrail kavmini ha
mamen kılıcından geçirıneğe ha
zırlanması onun akıbetini tacil e
decek mahiyette idi. 

•Kur'an• diyor ki: 
•Tanrıdan Musaya hitap vaki 

oldu. Tanrı Musaya kavmini al ve 
bir gece ansızın Mısırdan çık.. biz 

· mışlardır •Umumun nl<>nfaa1inc has· t • -.<l işte bu sırada idi ki Musa Pey- · arı.''·ııtır. dunku celsede kızının uğradığı bu rethanenin zan altınJa kalıı..-
Kanun liselerde spor yurtları rrdilmesi 15zım~rft"n bir yn· eut gamberin evıne ve yanına Kıpti ' ' " Batumdan gazöl yü 1<ile Samsuna feci kazadan dolayı ne KJ-yako- gibi nahoş ve zararlı bır vaziY 

ba- kadın girdi. l,iselerlıı birınci devres!le orta m~k d•n ve hem de halkın nıuh - gelmekte olan İmdat motörü yolda dan, ne de arabacı Halil.elen şah - karşılaşmış bulunduklarını ioY ' 
_ Ya Musa .. dedi.. ben sizin ne, teplerde spor yuvaları kurulması- telif i ı,,..; dolayısilc oturup ·müthiş bir fırtınaya tutulmuş ve san davacı olmadığını ve tazmınat liyerek nakza uyulmasını istedi 

aradığınızı ve nıçın aradığınızı ını amirdir. Bundan b3şka mtktep- Lcklemei';~ adeta mecbur bu- 55 fıçı hamulesini deniLe atarak istemediğini ~öylemiştir. Ömer Lutfinin vekili buna ce'1' 
biliyorum. !erimizde mecburi ve ihtiyari ola- lunduğu bir yo)cu salonundan güçlükle batmaktan kurtulmuş, Bunun üzerine davaya huku - vermek için istimhal ettiğ ndell 

Musa, hayretle bu kadının yü - rak yaµılacak sporlar da tefrık e - da ticaret ve pora teminine ı baştan kara etmiştir. ku umumıye namına devam edil - ı muhakeme bir başka güne bır' 
züne baktı. Belki ne aradıklarını dilmiştir. kolkı~ıl,,,,.sı doğru mud,,r?• j Fıc tına yüzünden İzmir limanı- miş ve müddeiumumi iddiasını kıldı. 
duymuştu. Fakat nı.çı·n aradıkıa - Erkek liselerinde rr.ecburi spor- Ha''ll cieg~ ı"l mi? K 1 "d d k ki M dd • Firavuna ve ona tabi olanlara is- - • 'nın a e geÇ! .n : ı "' ı şaman- ı;erdetm.5tir. " eıumumı, ara- Eskı'"ı"r ı"dam mahkomu 

yanlarının cezasını vereceğiz.• rını nereden biliyordu. !ar şunlardır: Atletizm hentbol, dıralardan iskele tarafında olan bacı Haiilin hadisede tedbirsizlik ı.; 
Kadın ·. • voleybol, kasket bol, yü7me, yürü- -------------- 1 u · H · d k · dır Musa Peygamber bunun üzeri- ycşi renklisi zincirini koparıp de- ve dikkatsizliği sabit olduğunu mumı arp ıçin e i i ıan 

ne el altından bütün Beni İsrail - Size dedL Yusuf Peygambe- yüş, izcilik, müsait iklimlerde dağ- __ ,,.. __ """'"--.~~~-....,.--~-....... -....,......,..: nize açılmıştır. Seyrıi<efere tehli- söyliyerek 455 inci maddeye göre mayı öldürmüş, şekavet yapmışı• 
rl·n kabrın.' ı· bulmak ve onun tabu- cılık ve kayakçılık, ı·imnastik. İh -

1 

KUÇUK HABERLER L -zd d alık. 1~ıııo halkına haber gönderdi: keli olan bu vaziyet gemilere bil - cezalandırılmasını istemiştir. Mu- ... u yu tn i ama m um o'" 
- Mısırı terkedeceğiz. Buradan tunu alarak buradan bütün kav- tiyari sporlar: Futbol, güreş, boks, • """" • " dirilmiştir. hakeme karar için talik edilmiştir. fakat cezası 15 seneye indir.ııııil 

. 1 k . k . . bisiklet, motosiklet, tenis, eskrim, * Kuled;binde insasına karar b d t ı ol'' 
hicret edeceğiz. Tanrı bu ülkeye mınız e çı ıp gı:me ıstıyorsunuz. • Diğrr taraftan dün Kösteııcoden Lir tE.hriit davası neden ve u cezayı a amam amış 
ve bu u·· ıkede as" ı· olarak yaşıyan - Musanın hayreti büsbütün art - yelken ve kürek, paralel, barfıks verllmiş olan yeni malıye şubesı- Mustafa Ördek adında bir ada; 

b. ·· fkl d' 1 manımıza gelmekte elan Fele - ı. d·ır;> 
lara layık oldukları cezayı vere - mıştı. gı ı ıtmnas ı er ır. nın planları şehir planına uygun . . nar.ze ııl. dün sabah yeni bir suçtan dolB> 
cek. Hazır olunuz ve size ışaret Kurdukları pliının böyle ve bir Kız talebeler için mecburi spor- olduğundan tasdik edilmistir. Bi - menk bandıralı Apolonya gemısı Orozdihak müesseseslııden ver- yakalanmıştır. 

. K .1 d" Kıpıı· ag"zında olması 0 pla"nın Fı·- !ar: Voleybol, koşu, va atıştır. İh - na 81 bin liraya çıkac.aktır'. :;ularla boğaza doğru sürüklenen _,,... 
verır vermez ıptı ere sez ırme- gi kaçakçilığı ihbarı tehdid.ile 2500 Ayvansaraydak.ı Loncada '!""' 
den turadan gideceğiz. Tanrı bi- ravun ve taraftarları tarafından tiyari olanlar: Tenis, eskrim, kü- * Eminönü Halkevine. ilave e - bir yelkenlı enkazına rastlanuştır. lira istemekle maznun olarak mu- lanmış olan Mustafa Ördek Ii•Y; 
ze deniz yolunu gösteriyor. Bu yol anlaşılmış olma>faı göstermez rek ve kayak sporlarıdır. dilmekte olan kapalı spor ve top- Tamamen alabura olmuş vaziyet- hakemesi yapılan Ömer Lutfi reboluda Hasan adında birini ağıl 
bizim için saadet ve necat yolu - mıydi? Beden Terbiyesi Kanununun lantı salonu için verilmiş olan 57 te bulunan yelkenlinin içindeki hakkındaki b~aet kararını tem- yaralamaktan suçludur. Dün bi' 
dur. Kadın, Musanın bu endişesini hükümlerini yerine getırmek üze- bin liralık tahsisat bitmiştir. İn - tayfa.1mn boğuldukları anlaşıl - yiz nakzetmişti. rinci sulh ceza mahkemesınde ı;IJf' 

Beni İsrail halkı sevindiler. Giz- sezdi. re Nisan iptidasından itibaren ge · şaata devam olunabllmek için Par- maktadır. Dün bu muhakemeye Dördün - guya çekilerek tevkif edilen ?J# 
liden gizliye hazırlığa başladılar. 
İhtiyarlar, yatalaklar için sedye
ler yaptırdılar. Mısırdan çıkarken 
onlar yüzünden geç kalmamak is
tiyorlardı. 

Artık her şey hazırdı. 

- Merak etme .. dedi, bu söyle- ,rek erkek liseleri ve gerekse kız ti merkezinden yeru tahsisat isten- Deniz Ticareti Müdürlüğü yel - cü Asliye ceza mahkemesinde tek ı tafa Ördek Hayreboluya sevkedr 
diklerimi Kıpti halktan kimse bil-J liseleri arasın~a karşılıklı mü - miştir. kenlinin araprılması için Boğaz rar bakılmıştır. Temyiz, beraet lecektir. 
mıyor. Ben de bılmezdim. Fakat ,sabakalar tertıp oluMcaktır .. Er - * Alman bandıralı General Von dışına kontroller göndermiştir. 
dün gece bir rüya gördüm. Rüyam kek talebeler, k~r koşuları, voley-· Ştoyben vapurile limanımıza 400 Karadenizde sefere çıkacak vapur- BELEDiYE 1 EKONOMi 
da bana bir hitap vaki oldu. Yu - bol ve futbol musabakatarı, kızlar: kadar İngiliz, Alman ve İtalyan tarın kaptanlarına da vaziyet bil - • j 
sufun kabri Nil ıçinde fil.in yerde- Atış, voleybol ve bavrak koşusu seyyahı gelmiştir. Sevyahlar dün dırile:ek ihtiyatlı bulunmaları tav-ı Eeledıye memurlarının fe- Fuarda ecnebi firmalar 

Musa .. hareket işaretini 

cekti. 

dı_r. Onu Musaya haber ver, yerini m~sabakaları yap~cakllrdır. B.u şehri gezmişler ve akşam Al<deni- siye edilmiştir. . . • . • . • - • 
vere - goster .. dedi. Ben de sana geldim. '1lUSabakaların ıntızam ve tam bır ze hareket etmişlerdir kaüdıyelerı iÇ n bır layıha için döviz verildi 

Ya Musa .. ben sana çok yardım- disiplin altında icrası için muallim * H b ald ğı · _ t )ıY 
Fakat her defasında bir engel 

çıkmağa başladı. 

Kah o gece Firavunun zaptiye 
kolları hep Beni İsrail mahallele
rinde dolaşıyordu, kah Mısırın 

sur kapıları mutad hil.ifına o ge
ce kapanıyordu. 

Musa Peygamber: 
- Çok şey .. dedi. Biz hazırız. 

Hak Tealanın emrine uyarak bu 
diyardan göç etmeğe müheyyayız. 
Halbuki her defasında onumuze 
bir güçlük çıkıyor. Muhakkak bun 
da bir iş var. 

Ve, böyle düşündükten sonra 
, Beni lırail ihtiyarlarını, gün gör -
müşlcrini, bilginlerini ve kahinle
rini çağırdı. Keyfiyet! onlara an -
!attı. 

Bunlar dediler ki: 
- Ya Musa .. Yusuf Peygamber 

Jurada vefat etmezden evvel Beni 
lsrail kavmine vasiyet etmiştir. 
Eğer herhangi bir sebeple bu di
yarı terkedecek olursanız beni tu
rada bırakmayın, mezarımı açın. 
tabutumu beraber alın ve Kudü
se götürün.. orada Yakup, İbrahim 
ve İshak Peygamberlerin kabirle
rının yanına gömün .. demiştir. 

Muhakkak ki yolumuzu kesen 

1 d .. h ti 11m· a er ı mıza gore, oto - ViLAYET Belediye memurlarının tekaüdi- zmir enternasyona! fuarına . 
l~rda bulunmuş ve nıhayet.senin , 1 ~:. arasın a şu eye er seç ış -,mobil, radyo, Frigidaire ve bazı -----· ye meselesi hakkındı! izahat ver - riçten iştirak edecek olan eeııe!Jl 
dınıne gmnış olması yuzundcn ı· K. k M ham maddelerin gümrük resimle - Ecnebi dil ti len memur- mek üzere Ankaraya çağırılmış o- firmalar içın 100 bin lıraltk ser, 
Fıravunun elinde t:an vermış olan ır oşusu: uhtar (Işık, Hay- . d 1 ak t .1• b" .. d lan b 1 d" z· t-1 · M"·d·· ·· r 

d ) · rın e yapı ac er,ı •t ır mu - . e e .~ye at.: erı .. ~ ".'u best döviz verilmesi hakkında ~e' Nacarın karıs•yım. Ben de giıli o- 1 arpa~a · Fazıl (Pt!rtevnıhal), d t · b k ı 1 ların imtihaı 1 Samih dun şehrımıze donmuştur. ~• 
V hb. (İsi b l) M h · (D ·· e gen ıra 1 mış ır. k"ll H t" tar fı. d b. kar" !arak senin taptıi;m Aliaha tapa .

1 

e ı an u • • u sın aruş- . . . . Barem kanunu mucibince ecne- Öğrendiğimize göre. Dahiliye ı er eye ı a ı ar. ır . . , 
rım. Fakat kGrkumdan bunu aşi- şafaka, İstiklal), Hayri Ragıp (Bo- .. * Beledıye ıstışare komısyonu V k. 1 · • ed be verllmiştir Yalnız momleketıJll1 
.. , ı ·· d c .. ğazid) dun tekrar toplantılarına başlamış bi dil bilen devlet memurlarının e a etı, umumı muvazen en - · - ııl 
"-"r ey emem. uyanı a ... ana gos- ' ··· . . . . . • . d d h t rr· .. ki . Iediyeye ve belediyeden umumi ze ithali memnu eşyalardan s3 
terdikleri Nil noktasını size gö;stc- Vole~·bol: Hamdi (K~bataş). Ne- tır. Komısyon şımdı h!lt<Sız yag sa- bır erece a a e ı gorece erı ti• 

tılması !çın· alınması icap eden ted h kk dak" h-k·· t tbik k"" muvazeneye geçen memurların yapılamıyacak. sadec~ teşhirle ririm. Yalnız b;r şartla catı (Vefa), Ferhat (Erkek mual - · a ın ı u um a mev ıı-
. b" ı · k k dır • • terfi ve kidem haklarını kaybetme .. . . N . tl ? lım) ır erı onuşma ta · ne konmustur. Vekalet yaptıgı ta-

1 
. . . b. k _ . ~e musaade edılecektır. 

- e şar a · · . . . · . . . me erı ıçın ır an un layihası ha- . . .. . . W 
- Beni de beraber götürün.. Fütbol İbrahim HaY!<ı (Galata- * Bazı beledıye tahsıl şubelerı- mimde ecnebi dılden ımtıhan ver- lamı t B tl k' k 100 bın lıralık dovl:!ın tevzii 

. . zır ş ır. u sure e es ı anu... . . eb' 
burada .. bu .isi .aJ< arasında bı _ saray), Nuri (İstanbul), Ziya (San nın radyolu kahvelerdPn •Çalgılı mek istiyenlere İstanbulda edebı- b h lif ı hük. ·· ı · ar komıtesı taraiındrn ect1 

k h ·b· · ı k · d"k nun una mu a o an um erı • rakmayln at Ticaret) a ve. gı ı resım a ma ıste ı - .. . b •1 b d"l fir la · t" ak · b · d ,,0 p1 
•• ' • 1 • .• •• •• b . . 

1 
biyat fakultesıne ag ı ya ancı ı ll.aldırılacaktır. ma ra ış ır nıs etın P , • 

Kadının Lu d"I •· · ~·ı p Kız talebelerin müsabakalarını erı gorulmuş ve u gıbı kahve e -
'"' ı egını " usa ey- !er mektebine, Ankarada tarih cog· - B f d' d k" f f k"k 1 lacaktır . 

b d h l -d d k ı b " t b. · · ı ı dd ı - e e ıye E ı e ı er gam er er a kabul eyledı. ı are e ece o an eum er ıyesı rın ça gı ı a o unamıyacagıru a - f ve dil fakültesine müracaat 
Nacarın karısı, rüyada kendisine muallimleri de şunlardır: lfilı:adarlara bildirilmistir ra yal . . bild" . t" İ tih Belediyenin on senelık hesapla-

- · etme erını ırm1Ş ır, m an . O ·-
gosterilen Nil noktasını Beni İsra- Atış müsabakaları: $ehime (İn- * Erenköy _ Şaşkınbakkal ilti- 1 ihl . .1• 1 kt rını tetkık etmekte bulunan altı G MRUK . . .. _ ar erı ayrıca ı an o unaca ır. 
ıle gclsterdi. onu) Ş2diye (Cümhuriyet) Medi- ak . . t .. d.. 3200 1. mülkiye müfettişinden mürekkep ld 

s şoses!nın amırı un ı- oo-- K d d f f 1 1 Nehre adamlar indirdiler ve o ha (Çamlıca) Voleybol müsaba - b teftiş heyeti dün lağvedilmiş olan a rO a asarrU yap 
k . k 1 . . . . raya Sil.ihdarağa - Kemer urgaz DENiZ k k · 1 · h la no tadan beyaz mermerden bır a arı: iffet (Kanrlıllı), Hıdayet ' es i o trova resım er•nin esap - iiJll 

tabut çıkardılar. (Ercnköy), Semiha (İstanbul), yolunun tamiri de 7000 liraya iha- D . t k k nnı da incelerr.eğe bnslamışlardır. Ankarada bulunan İstanbul g 
Bu tabut .. Yusuf Peygamberin !Bayrak koşuları: Mübeccel (İstan- le olunmuştur. enız an tan açı ta Müfettişler İktısat Müdürlüğüne rükleri Başmüdürü Methi dün şı:~ 

tabutu idi. ıbul), Aliye (Kadıkov. Üsküdar, * Dahiliye Vekaleti köy ihtiyar kalanlar bağlı bütün şubelerin ve bu ara- rimize dönmüştür. 
Onu hemen buldukları yerde Selçuk enstitüleri), SJ!:ıiha (Ş!şli heyetlerinin köylerine ait işler Denizbanktan kadro harici edi - da mezbaha ve hiılin hesaplarını Münhal bulunan Ltanbul itb_a; 

bir mahalle sakladılar. Terakki).. hakkında avukatlarla mukavele len 43 memurdan yirmisinin muh- da gözden g~mektedirler. İstan- Lit gümrüğü müdür muavini.il 
Gıderken buradan geçecekler Bu heyetler Pazartesi gününden bil ki . . b"ld" . f telif iktısad.i dairelere tayinleri'. bulun muhtelıf iskelel.ecindek.I tasarrufa tAbi tutulmu• ve bul")" 

ve vasiyeti mucibince tabutu da k di yapa ece erını. ı ırmıs ır. ı ı · h !la · İkt t M"'diir" 1 .. ,... Y .,. itibaren en · aralarında toplan - .. . • karar aşmıştır. Bun ara ait tayın ama ra aıt ısa u u,.u - h" k" . t . d"l esi •· 
alarak Kudüse g0··tu··receklerdı·. tıl ak m·· b k 1 t * Mustakıl ressamlar ve hey - . 1 . b .. 1 d k dil . .. di dek" lis 1 . d ele ıç ımsenın ayın e ı mem ar yapar usa ı a arın er- emır erı ugun er e en erme nun nez n ı e erı e evv e Jtltİf 

Ar!tk gitmelerine, hicretlerine tip ve icrasına ait programı hazırlı keltraşlar birliğinin yirmi ikinci tebliğ edilecektir. Yalnız diğer 23 vaki bir çok şikayetler yüzünden rarlalllllŞ~. Bu arada 7 - 8 ı~· 
bir mani kalmamıştı. yacaklar ve Maarif Müdürlüğüne sergisi bugün saat 3 te Dağcılık memur hakkında henüz bir karar tetkikata mevzu ittihaz e~ lik te aynı tasarrufa uyularal< 

[Arkası var] vereceklerdir. Klübüııde açılacaktır. yoktur. bulunmaktadır . edilmiştir. 

=-=====~==================~==================~========~============================~=======-,;::::;' 
M i 1 1 i R o m a n : Tefrika No. 6 

nııııııııııuııuıııınııııınnın•ın 111111111111 ııı11111111ınııııu11uııı1111111rn11111111n lrD~SDMD 
lır~:zaman biçare hiımil sıkıştırı- sattığı b~ fincan iliıcile mayna o- şanın bu hususta taa>subu ziyade neşte açılan rengin bir çiçek gibi desine tahsisen büyo;.dülüyordu. şahit olmuş bir ihtiy~rdı. Emek - izahiyesini arttırarak tekrar et~ .. 

!ur, yanı ya çocuk du.~er, yahut idi. Kızmış erkek kedi:ıi bile oda- kokusile, Jetafetile aşk mevsimi Lepiska saçlı, ince sırma kaşlı, pe- tarlığına mağruren k;mseden çe - - Oğlum artık sen b!Uğa erd , 
- Söyle kimden?. valdesile birlikte ikisi birden me- lıklarına ateşli bakar korkusilc mukaddemesine erme'i konak için ri gözlü pembe beyaz, şuh yara - kinmez, çenesi durmaz, her şeye Ali anladı. Kızardı. Önüne b,ıı 
Suçlu kadın, sıhh:ıtinin bu nazl\t zara gider, iş biterdi. Ilazan kur - harem dairesine sokmak istemez ;.e konağın içini doldı.ran bir alay maz on iki on üç kararlarında, git- itiraz eder. Vara yoğa karışır, her tı ... Lala devam etti: 

devresinde ağlar ağlar inanılmaz şuncu kadının halaskar ilacı b: - k ık! k ki . k kt ' kocasız genç kızlar b•ı delikanlı i- tikçe .ifetleşen bir kız idi. Ali Be - rast geldiğine münasehetli müna- O"lum hayat mevsim ınevsiJll 
bl·r vefaka" rlıkl d b. t·· ı·· t . kal . L • ·ı k - ya ış ı, genç er e nı ona a . . . . . . . . . . . . . . . - " eV' 

asır a~ını ır uru esır ıroa ııamı, c-nagın azatlı ... . çın mukabıl ikı tehlıke teşkıl e - kirın sınırlerını tambura gıbı ge- sebetsız nasihat vermeğe kalkışır- 1 dir. İnsan durmak daima bir J1l , 
ele vermek iStemczdi. çıraklarından Kesmek•vada ze · gozdelerınden çok kıskanırdı. Ha - ı ·k .. al k" f. dı • -si 

. - '.. . . nc_ı . . . diyordu. ren genç ı ruy arına a ır şey - . simden ötekine geçer .. Her ıne' ·• 
Hanımefendi ökçeli terliğini teh- Ferah kadının ev;~e gonderılı:dı. nımefendı genç kızlarııı hasmı ıdi, . ~~i Bekirin harem dairesine ~u- tan ~ütün şuh endamı ~e.cazibe le- İç_erid.e türlü dalavere ~önü~ te min vazifeleri vardır. Allah şer~ 

diden elinde ters çevirip te: Orası Adnan ~em ı Pa a konagı - paşa da delıkanliların... nulu memnudu amma orada bu - tafetıle hep bu kızı getırıyordu. hakıkatı ondan saklamak ıstedik - atinde öyle buyurmuştur. sen ç 
- Kız niçin söylemiyorsun fahi- nın -~elıltha?esıydi.. Fer~ . kadın Ali Bekir, o sıtmalı, şiş karın yüyüp yetiştiği için i';f'rinin ona Oğlanın henüz aşk kevserinden !eri vakıt muhatabının yüzüne is- cuk idin şimdi 

1 
kek oldun· Ct' 

şe?.. . . .. . tecrube geçıre geçıre bu ışın us - hırtlamba köylü çocuğu gelişti, gayrimekşuf hiç bir sırrı kalına - tatmamış gönlü onda bin türlü ha- tihza ile bakarak: nahı Hakkın emtrlerini yeriııe ı;e-
. Tahkir ile uzerıne saldırdı~ı va- tası olmuştu. Konaktan gelen ge- serpildi, renklendi. Blüğundan mıştı. !faremin genç, ihtiyar bü - yali lezzetler tasavvur ederek yut - Ben bu sakalı değirmende a- tiriyor musun? 

kıt .. kızcağız, ha_rır .. kadınc_agız bır l>el:r şiş karınlarile beraber bu sonra kaşlar'.nın kavisleri kudretin tün kadınlarını en ince hututu kunup duruyordu. Lçkin heniz ğartmadını. . . . Ali Bekir bu emlderden cebi! 
cevap vermek ıztırarile kıvrana- fakır evceğıze bereket getırırlerdi. mahir fırçasıle karardı. Gözlerinin vechelerile tekmil tercümei hal _ yırtılmamış. mahcup çocuklar gibi Cevabını verirdi. Ali Bekrr bu ve gafletini anlatır ınabcuban 
rak: Evinin velad.i vak'alarile şenlen - kestane rengi hadekalarında birer 1 .1 h 1'a e rep'Pri ve zevk bu memnu meyvadan isterim de - Lala İshak ağayı baba gibi sever bır" su""kiltla yı·ne o··nu .. ~e baktı··il•: 

B · d.. d.. ··ıd·· ·· ·· ·· medi"i se 1 F ah bla ğ la y ak erı e, uy rı, m ş · ·· ·· ·· · ı ı ·· ·· s • • - em ove ove o urursunuz, " ne er er a u ur cazibe l.em'ası par dı. an !arın . . . . . . meğe sıkılıyordu. odasını supurur, iŞ n gorur, ure- Lala yın· e ağır ve nafız· sad"" ..• 
eli k k d .. le . saymazdı. .. . b 1. . lerıle bır bır tanıyordu. Şımdilik . Ali .. .. d kmazdı 

ye or um an soy mıyorum... da korpe şeftalı kızartısı e ırdL .. .. .. . Haremdekı kadınlardan da ta sozun en çı . . . . gece rıı 
Cümlei manidarile hanımefen · - 6 - Taze kiraz turfandaliğile ateşlenen gonlunde bu guzel kadınlardan hı- Bekir için içi titriyenler yok değil- 11'.r gün İshak ağa onu bir kena- - Senın gıbı gençl~rı . 

8 
etli' 

eliyi büsbütiin küplere bindırirdi. Temizlendi. GiyindL Kuşandı. dudaklarının üzerinde doğacak bı- rine tahsis olunmuş ber ateş yoktu. di amma onun çocukluğuna emni - ra çekerek! yada şeytan aldatır. Su lktız lif"" 
Ken~ı t~vlit feyzindP.n kesilmiş YedL İçti. Ali Bekiriıı hödüklüğü yıkların şüphelerini verecek göl - Ta Paşanın baş gözdesi Gülizar - yet edip te henüz açılamıyorlardı. - Ali Bekir, artık sen kendini rir. Ertesi sabah gü ül .1~~~:=r·ifl 
oldugu ıçın me ru geyrımeşru çabuk gitti. Herkese kendini sev - geler gözüktü. Hayat baharının l:lan Pervine kadar hepsini de bi - Selamlıkta konağın emeklilerin- bildin .. dedi.. Sen h'"r duş azışında ıc 
gebe kalana. doğurana pek kızar - diriyor. küçük beyler ile beraber bütün sahir güzellikleri, bütün ribirinden ayırmadan alesseviye den bir Lala İshak nğ11 vardı. Paşa Çocuk bu sözlerden bir ııey an- yapıyor musun? ı.,al• 
dı. bira.z ders te görüyordu. On altı dii feyizleri bakışl.ıırında, söy - seviyor gibiydi. Bu Pervin, bir zi- ile yaşıttı. O ailenin çok kahrını, lıyamıyarak taacdple ihtivarın AU Bekir l>dncar kesildi. 

Bütün bu patırdılar, ekseriya 1on yedi yaşına geldL Hareme du -
1 

·ıişlerinde, tavırlarında tecem - yafet için gevrek otlar ile besle- çekmiş, sururlapna, kederlerine, yüzüne bakınca Lald fii inin söylüyordu: )ıall yar] 
'kl•rşuncu kadının pek pahalıya hulu menedildL Adnaıı Şem'i Pa- ye basladı. Ali Bekirın böyle gü - nen bir kuzu gibi bir doşek mai - ahliıksızlıklarına, mürüvvetlerine derin ~üzüşile sadaliııııı ,uvvai (.ı\I 

İir. Böyle bir bedel elde edilmezse ımaksızın memuriyetimızce alıcı 
üıale yapılmaz ve ıatl§ \alebi dil - dan tahsil olunur. M~dde (133) 

-1 şartnamesi dairesinde s&tılacağı i-j 
lıan olunur. 

3 - 000 çift beton armeden 1,25 metrelik boru. 
4 500 çift beton ermeden 1,50 metrelik boru 1 

n.a" "' '"n uıı uuno\IOI\ nı J 1110 1111 

lerine ikrazatta bulunabilir. 
I o U U l)I l\ClUQI 
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iŞARETLER 

Harita yine değişti Dost Bulgar Başvekili 
İlkbaharla sonbaharda Alman-

yaya muhakkak bir şeyler kazan- Ko"" seı·vanof A k d dırmak istiyen Hit1er, bu halıarı n ara a Bir ziyaret münasebetile 

M ht M • f • • • da boş geçirmedi, Birkaç gün için- Go d" K. · r 
U erem ısa iri ıfe Çek meselesi daha çıkardı v~ s mlz L b 

(Bil§ tarafı 1 inic sayfada) dışını dolduran kalabalık bir halk spo ın oseıvano un mem -

e runun Errmiyet direktörü karşıljımışlar- kütlesinin sam.imi tezahüratı ve leketimizi ziyareti, bana ofyada 
evvelki gece sabaha karşı Çek dev h 1 

f 
Ieti ile bir mukavele imzalıyarırk dır. alkışları arasında gardan ayrıla - geçirdiğim &eneleri atır attı ve 

Şerefi.ne ver"ılen zı"ya et l L o n d r a ertesi gün bu zavallı memleketi Ekselans Köseivanof ve bayanı rak ika.ıni!tlerine hususi daıreler zamanın nek1ıdar çabuk geçtiğini 
trenden indikten sonra Başvekil a~rılmış olan Ankara palas oteline bir daha öğrendim. 

işgal etti. , 
Refik Saydam ile Hariciye Vekili gitmişlerdir. Hafızamın karanlıkları içinde 

S h 
Bu işgalin geçen seneki Avus- Şükrü Saracoğlu ve bayanı ken _ Ekselans Ko··seı'vanofun bütün bir şehir, birdenbire ay -l::'k l A K .. . '" B ey a atı· turya ve Südet ilbaklarından bü- dilerine hoş geldiniz demişler ve dınlanarak' bir fotoğraf negatifi 

C, Se anS OSelVanOJ ve aş- yük bir farkı var: Almanya iki iki Ba,;vekil \refakatlerindeki ze- ziyaretleri gibi, caddeleri, evleri, bahçeleri, 

S d 
memleket için keneli ırkdaşlarm - t b operaları ko sa) nJ ali 

k D R fı
•k Londra, 17 (A. A.) _ Daily va ı iribirlerine takdim etmiş - Ankara, 17 (A.A.) _Muhterem ' nser o an, ın tle ilimiz r. e l ay am ld' d'"' dan bahsediyordu; davayı öyle ler ve bu arada bayan Köseivano- l B kT kubbeli kiliseleri, yeşil kırları, 

'l'elegraph gazetesinin bi ır ıgıne kazandı. Avusturya da, Südetler misafirimiz Bu gar aşve ı ı ve L lı 1 

d l h · fa müteaddit buketler verı'lmı·ştı'r. D kt .. ar çam orman an, atlı ve kır • ••h kl •• l • göre Lebrunün Londra seya atı d b b 1 1 1 Hariciye Nazırı Ekselans o or PhU l•m nutu ar SOY e l er e, aştan aşa Aman ara mes - Bu merasimi takiben muzika Bul- K"" . f b .. t mızı yakalı polisleri, berelerini 
• ı ı esnasında mühim diplomatik gö- kundu·, onlar da büyük Alman T" k ·ıı· oseıvano ugun saa 11.15 te yana atını• J-ıın· naz kı ı 

h ıd . gar ve ur nu ı marşlarını çal- 'R" t' .. h k" k. gı'derek • z an, coş -. . . rüşmeler yapılması mu teme ır. "!hak 
Ankara, 17 (A.A.) - Başvekil but bulunan ve menfaatler __ ının_ ış_- yaya ı mı cana minnet bili - mış ve dost Bulgar milletinin muh ıyase ıcum ur oş une kun üniversitelileri, yanlarında 

!) b Daladyenin Reisicümhura refakat ld ft · h · al \ardır 
oktor Refik Saydam bu akşam tirakim ve halisane ve musmır u· yorlar; ·birleşmemize nasıl ma terem mümessili rasimei ihtiramı eEkerı 1 ~a susu ımz amış k.be· çoban köpeklerile dolaşan polifi _ 

•- dr'k etmesi veya mumaileyhten biraz - ı· · e · f' t 1 n 
'"llkarapalasta Eksela'ns Ko"seiva - teşriki mesai lüzumunu mü ı o- ni olabi ırsıniz?• diyorlaTdı. Al ifa etmekte olan askeri kıtayı tef- s ans mısa ır mu eıı kacılan, her gün bir tarafta patlı-

sonra hareket etmesi ihtimali de H · · V kT Ş"k .. s ·1 llof şerefine bir ziyafet vermiştir. lan ikj mHlet arasında çok mes'ut manyanın o davalarda hakkı yok tiş etmiştir. arıcıye e ı ı u ru aracog u- yan tabanca ve bomba sesleri, bı-
Ziyafetın· sonlarına doğru dok • bir surette esasen mevcut dostlu - mevcuttur. değildi. Fakat bu sefer iş bir akis- K f nu, Başvekil Doktor Refik Sayda- )eklen· kayışlı komilacılan, hu • 

öseivano askerleri •merhaba 
~ Refik Saydam aşağıdaki nutku ğunu daha itimat~ver ve daha ~a- tir. Çeklerin memleketindeki Al- asker. hitatile selamlamış ve as- ~~;~lhB~~üRk Mdil;eı Meclisi Reisi Jasa kabına sığamıyan kc;if ha • 
&öylenıiştir: mimi bir hale getırmek arzusu ıle manlar, İtalyadaki Almanlardan u a ı en ayı ziyaret etmiş t" n b"tü s ty g" le · · 

U k r a n Y a d a kerlerimiz •Sağ oJ. mukabelesin - ve bu ziyaretler iade olunmuştur. ya ıye ı e u n o a oz nmın 
Bay Başkan, ısamimi bir surette mütehassis bu- daha azdır. d b 1 1 dı öniine geldi. 

e u unmuş ar r. Atatürkün tahutu o-·nunde Bu akşam burada Ekselansını - lunmaktadır. R 
1
. Mesele şudur: İktısadi memba- Bulgar Ba~vekili ve refikası Sofyada üç seneye yakın kaldım 

2~n Şahsında komşu ve dost Bulga- Bulgar milleti, Türkiye Cümhu- Uffiell işga l ları geçen sene elinden alınmış, gardan ayrılmadan önce mera -I '.'nka.ra, 17 (A.A.) - Muhterem ve bn müddet zarfında Bulgarla-
rıstanın güzide mümessilini ve riyetinin büyük Alatürkün. Baş - üç tarafından Almanya tarafından sim salonunda bır müddet tevak- .mısafırımız Bulgar B1şvekili Ek - rın ve Bulgari,tanın her ne\'i ha -
Bulgar hüküınetinin Reisini selam kanlığı zamanında, Tıirk mılletı - du•• 0 başladı ilin" 1 Ç k 1 ak se13ns Köseivanof öğleden sonra yat, duynş ve düşünce tarzlarını 
la ı k k t e çevr ış 0 an e os ov ya en kuf ederek istikballerinde başta . k d 
ınak benim için çok büyük bir nin kahramanı ' mu aveme v : küçük tazyika tahammül edecek .. .. . . . saat 16.10 da beraberkrınde Bul- ya ın an tanımağa çalıştım. 

lneınnuniyettir. vatanperverliğinin yardımile kay- 1 (Bn.• tarafı ı inic sayfada) h ld d • "ld' . . 

1 

Romanya buyuk elçısı olduğu gar elc;isi ve ataşemiliteri ve sefa- Samimi olarak söylemeliyim li 
• k .. ı .. 1 ..,. a e egı '- Almanya, Jngıltere 

Aramızdaki bu ikametiniz, Türk dettiği siyasi, iktısadı ve u ture Bu mıntakada tethişçiler, Ru - il Frans f - ti . d • halde hazır bulunmakta olan Bal- ret erkanı ile Sofya elçimiz oldu- bu küçük, çalı kan millet~ öri, 
tnuı d t b" h e anın men aa erıne og .. "'d d 
. etinin ve Cümhuriyet hüküıne hamleyi tamamen os ane ır ay- men halkının hayalını tehlikeye rudan dogru· d k . kan devletleri elçileri, Mısır elçici ğu halde Etnogrnfya müzesine gı· _ a et, uyuş, düşünüş gibi birçok 

tın. k t . t. K B 1 ya o unmayan emrı kt 1 d k 
.. ın Bulgar milletine ve Bulgar ranlıkla ta ip e mış ır eza, u - ,koymaktadırlar. vakileri kabul edeceklerini bili _ v~- bu elçilikler erkanı ile görüş - dPrek Alatürk'i.in tabutu önünde no a ar a o adar bize yakm 

hukfıınetine karşı beslediği hara- garistan, Türkiyenin ölen ~aşka ~ 1 1 LJk J 1 M yordu ve büyük bir mali sıkıntı muş~erdır: - eğilmiş ve bir çelenk koymuştur. buldum ki, kendimi orada ve ara-
tetJj sempati ve dostluk hislerinin nın en yakın ve en samımı mesaı ranya 1 ar a- Muteakıben ekselass Köseivanof Bu merasimdP. bir polis ihtiram larında asla yadırgamadım. Der 
n 1 - I içine düşmiiştü. Müstemlekeler B ı : kadar derin olduğu hakkında si arkadaşlarından bu unan ~e . onu carlar a çarpışıyor Başvekil Doktor Refik Saydam ile müfrezesi de hazır bulunmakta i- u gar, ayn ayn Türkü sever, 
ıı hiç şüphesiz tenvir etmiş ola _ istihWa ittüakla davet edilml§ o- B"k 17 (AA) _Macar kıta davasının bir çıkmazda olduğunu otomobile binerek istasyon iç ve di. Türkü sayar. Bu sevgi ve saygı 
Caktır lan ve misline nadir IPsadüf edilir 

1 
u reş,T · hr. • . • 1 tmı'ş İngiltere ile Fransanm bir karış asırlardan mevnıs ve cihilliılir. 

· a ı, gece eceu şe mı ışga e -
'tarihin müteselsil devreleri i . ~eziyetlerini, tec~be v: kiyasetı- !erdir. Slatina'da şiddetli bir mu- topraklan için bile ufak harbi gö- • Her Bulgar, mutlaka birkaç türk-

e iki memleket biribirine kar- k 1.1 C" h . ı· .. 1 harebe cereyan etmektedir-Çiııd • nı memleketının hızmetıne hasret- ze alabileceklarini gördü ve onla- I ş Bankası umu m "'ı çe kelime bilir ve bu bilgisini gôs-
§ı . .. .. . . mP. sure ı e um urı:"<e ın mu e- •V• rın akıbetini Iakaydane seyrede _ termekte zevk ve iftihar duyar 

8 
daıma hurmet gosı~rm1şıerdır. zayit terakkisini temin edecek o - Ukranyalıların seferberlıgı bilecekıeri bir memleket kalmış _ gibidir. 

lt;,~. yılların hadiseleri ve iki hü • lan yeni milli Şefini de samimi bir Bratislava, 17 (A.A.) _ Ha _ tı: Çeklerin memleketi. Burasını heyetı• du•• n toplandı Yalnız, benim orada geçirdiğim 
"'iletin biribirine karşı ittihaz et- sevinçle karşılamıştır. vas: da aldı. Bu yeni adım, Fransa ile senelerd .. , hayatm bütün ihtiras-

~i~Ien balisan~ hattı hareket bu Bay Başkan, . . . . . . , Burada öğrenildiğine göre Ma - İngiltereden çok İtalyayı b•yret larile dolu bu genç milleti fena 
Urmet ve riayeti, söylemekte te - İki komşu mılletın .. bmb_ırlerı carlar la Ukranyalılar arasında ve hiddete düşürse gerektir. Ber- • (Bil§ tarafı 1 inıc sayfada) hur Umumi Katibi Kemal Gede • çobanlar idare etmekte idi ve in-

teddüt etmiyorum. H~ldki ve sağ- hakkında her zaman, ~oslerdıklerı bilhassa İrsava mıntakasında mü- lin - Roma mihvrri Almanyaya des ve ara tasnüine de eıı fazla lcç, Parti Genel Sekreteri Fikri san Bulgar halkının candan dost-
laın bir dostluğa çevirmiştir. karşılıklı hürmet ve rrn.yet arala - cadele devam etmektPdir. her sene bir şeyler kazand1Ttyor. hisseyi temsil etmekte olan Anka- Tüzer ve Maliye Vekaleti Müste- luğile resmi makamlarda mesnd 

18 Te · · ı 1925 1 kd-~'I _ rındaki halisane ve 'adıkane dost- Fakat İtalya Habeşistan gibi he- ra Mebusu Mümtaz Ö~men ve Ma- şarı Cemal Yeşil taraf,,ıdan veri - bulan komitaların düşmanlığı >Ta-
şrınıevve e a "'" · 1 · · · k · af Leh - Macar m üsterek d h iniş olduğu için daha şimdiden u _ luk mtinasebet erının ın 'li mı , nüz ve gal!ba daha çok zaman ağır !iye Müsteşarı Cemal Yeşil seçiı- 1 len ve inhilal etmiş bulunan idare sın a angisine inanmak lazım 

ıuıı sayılabilecek bir müddetten _ kolaylaştırmış ve ,bu dostluk on hududu bir yükten bşka bir şey kazandır - mis1ir. Umumi he)•et ve mtirakip- meclisi azalıklarına Merkez Ban- geldiğini bir türlü tayin edcmez-
beri biz' b ğl b d' d t1 k beş yıl evvel ebcdı dostluk paktı - mamıştır. İtalya ne diyecek? ler raporlarını, bilanço ve kar ve kası sabık Umumi Müdürü Sala - eli. Onun içindiı ki. Sofya)ı ter -
llıuahedeısı· aveay6anMaret e19,29 toasrı'hulı· nın imzasile temhir Pdilmişlir. Varşova, _17 (A.A.) .- Dün öğle- l kettiğim zaman o komita~ılarm 
01>~ . . . • . . Bu paktın ruhuna sadık bulu _ den sonra ayan meclısı. başta Baş Kan dökülmeden Avrupanın or- zarar hesap arının okunması takip hattin Çam, İstanbul Belediye 
~·ve temdıt edilmış oldugu ıçın k·ı ld • h ld b"t" hük' • t d d •. h "t 1 . eylemiştir. M 1. . b k 1 d F 'd barut kokan politika atmösfer -r:n.u . . . . nan Türkiye Balkan milletlerinin ye ı o ugu a e u un u - asın a egışen arı a arın yınc ec ısı sa ı aza arın an erı un ]erinden kurtulduğunıa n<'kador 

et nasebetlerımızı ~anzıme devam Nöyyi muah~desinin askeri tahdi- met erkanının huzurilc Polonya- kan döki.ilm<•dcn tekrar değişmesi İdari:' mC'clisinin. i_b~asınd~ son~ ııanyas, Devlet Dcmir)•olfarı sa ... 
llıekte bulunan bıtaraflık ve ha- M . t d ti ., de pek mu"mku'"nd•'ı'r. ra .. da ıdare. .mcclısını.n aşag:ıdakı bık "u··au·· ı·u·· Umum ıs· ı· Rı'f•t ı· ıgar, •eviodi isem, o küçıik, fakat şirin k . .. . . datından vazgeçmek suretilc Bul- acarıs an os ugunun muazzam J.'oı ... Sofyayı ve Sofyada şimdi ht""r bi-
~ın muahedesı, mımasebetlerımı- gar"ıstana tesl'ıhat sahasında müsa- bir tezahürüne şahit olmuştur. 1 K DA M C 1 muşterek ı.stıfanamesı okunmuş - esbak Haııciye Nazırlaıından Ah-

ıın 1 tıır rini ayn ayn hatırladı;•ım Bulı!ar 
samimiliğine bariz işaret er • r · mel Ncsım~ emekli General Ke - a ~ <lir · va! hakkını tanıdıkla•ı son Se a - * İdare meclisi reisi Fuat Bulca_ dostlarımı artık göremiyeceğiın • 

· 1 kd' k e • mal Koçer, Belediyebr Bankası i-
B nik an aşmasının a ıne pe - V 17 (AA) - Du"n o··g· - s E ç 1 M nm imzasını taşıyan bu istifana - den dolayı da derin bir hüzün his-

u münasebetle, imzanızı taşı- hemmı,,etlı' bı' r surette hadim ol _ arşova, · · dare meclisi azasından Avni Ok -
Ilı.ak , 1 • 1 d mede şöyle denilmekte idi. t 1 setmiştim. 
,., Şerefini haiz olan ve imzasile 1 eden sonra şarkı Karpat ar a oygar i e K0nya Belediye Reisi Hakikaten de 
0 alkan · · ı k muş ur. · · .. · •Mebuslukla idare meclisi aza- Ş k' E • .. ı · l'kl d böyledir. Kim 
d . mılletlerınm Bu gar ar - Çetin imtihanlar ge~iren Bulgar Klımıeo mevkıınde Polonya ıle ev ı rgon un mura.:·p ı ere e Sofyanm o iyi suyunu içnıi~se '°"-
:.§lerıne bütün sahalarda t~ milleti barışın nimetlerini takdir Macaristan arasındaki müşterek (Bil§ tarafı 1 inic sayfada) lığının birleşmiyeceği hakkında Ziraat Bankası Kooperatifler Şu • radan nostaljisini du:vmaktan 
lll~vat hakkını _tanıdıkları Se~~ - etmektedir ve gayretlerini, bilhas- hududun 166 sene inkıtadan sonra !arda reylerini kullananların adc- mensup olduğumuz Cümhuriyet besı Mıidüru Hakkı Nuri ile Mer- nefsini meoedemeıniştir. Naonl ki 
ille a~Iaşmasına ışaret etme_klıgı - sa, Ekselanlarının da tebariız bu - yeniden teessüs etmesi münasebe- ele şöyle tesbit edilm;ştir: Beyoğ- Halk Partisi Ytiksek Başkanlığı kez Bankası sabık mür;:ıkiplerin - o tarihten sonra Sofyadıın çok 
d _musaade buyurmAnızı rıca e- yurtlukları gibi, bütün Balkan mil tile Polonya_ Macar kardeşliğinin ıu 17.199, Fatih 12.323, Üsküdar tarafından alınan bir karar neti -

1
<1en Emin Zincirkıranın intihapla- daha büyük, çok daha mamur, çok 

y:~ıını· . ~u kar~.eşç~- jeste Türk'.. - !etleri arasında mümkün_. oldu.ğıı heyecanlı bir nümayişi yaeılmış - 7313, Kadıköy 7078, Eminönü 6462, ~esinde hepsi mebus bulunan ida-lrını teklif eden takrirleri okun - daha kalabalık, çok daha zengin 
n gosterdıgı musareatı tebaruz . 1 1 Beşiktaş 6144, Şile 2475, Be , köy re meclisinizin bugün yüksek hu- muştur. 

ettirUın kte .. _ . dd ,ı;ı., kadar tam bır samımı ıgın ve ı ı- tır. şehirler gördüm. Fakat Sofyada 
ruın e n mustagnı a e....,o- madın teessüsünü i~tilzam eden 

2 
H I p d 2297, Sarıyer 2007, Eyüp 1948, Ya- zurunuzda müçtemian istifa ettik- Her İki takrir heyet; umumiye- soğuğun tahteı.sıfır on, on b~te 

. bu beynelmilel gergınlık zamanın- it er rag an !ova 1922, Adalar 669, Silivride iki lerinı arzile istifalarıııın kabulünü nın ittifakiyle tasvip edilmiş ve i- dolaştığı akı;nmlar, troikalar 

Bay Başkan, bizim için neş'e ve da barışın muhafaza ve tarsinine - V ı' Yana ya gitti günde 4143.. rica ederim.> 1dare meclisi Reisi ve azalariyle içinde yapılan gezintileri, bu or -
lıle""-u · t k - ı · . B .. C t · ld • d 'Hev_ eti umumiye idare meclisi - murakiplere vcrilecPk tahsisat 
1. :·u• nıye aynagı o an zıyare- sarfedecektir. ugun umar esı o ı,;gun an ve todoks milletin Aleksaııdr Nevski 
hlJ\ıze, beynelmilel vaZ:yetin bil - Zevcemin ve bana refakat eden Berlin, 17 (A.A.) - Havas: öğleden sonra resmi daireler ve nin, bu suretle istifasına ittila - mikdarları tayin olunduktan son - kilisesinde seyrettiğim ayin gt'> 
~s~a nazik olduğu bir zamana te- !erin de iştirak ellikleri minnettar Hitler, dün öğleden sonra ha - mektepler tatil bulunduğundan kesbettikten sonra, Riyaseticiim - ra toplantıya nihayet verilmiştir. celerini, biı konser salonunda Bul-

b· düf ~tı~e~i ~ebebile daha _büyük lığımı bir ker: dah.~ arze.der~e~, reket etmiştir. . intihabın daha hararc\lı olacağı gar gençlerinin en ileri bir mu _ 
it mana ıktısap etmektedır. kadehimi Türkıye Cumhurıyetının Mumaıleyh bundan sonra bır rnnnedilmektedir. sikiyi heyecan içinde dinleyişle _ 

b·llu vaziyet, bizden daha büyük yüksek Başkanı Ekselans . İsmet Alman. şehri addedilen Bruno'a gı Bugün KadıköyündP saat 10 - 12 Bahçekapı yangrnındakı" sır rini ve o kiiçük Sofyanın çok bü-
ır teyakkuz istemektedir. Bu hu- İnönünün sıhhat ve saadetıne, a- decektır. arasında şehir bandosu. Taksimde yiik şehirlerde bulunmıyan eanlı 

~sta ise, mukadderatın yanyana sil Türk miletinin refah ve itim- Viyana, 17 (A.A) - Hitler saat saat 18 de Doçent K5zım İsmail fikir, san'at ve içtimai harcketle-
0Yduğu Balkan milletleri arasın- !asına ve sıhhatinizle saadetinize 17 de Brunodan buraya gelmiştir. Gürkan tarafından hitabe, Bakır- (Baş tarafı 1 inic sayfada) ge bir ihbar yapılmış ve bazı şa- rini unutamam. 

bd~ mümkün olduğu derecede tam içiyorum. * .. .. lk . b d rak depodaki işini bırakmıştır. hit isimleri bildirilmıııtir. İhbarda o zamanlar politika ve sirah 
1t koyunde Ha evı an osu tara • M r . . 

1
.. samimilik ve itimadın teessü- usta a, Hasan tarafıPdan ımza - Deponun yanındakı Ticaret Ban- gürültüleri arasında bile 0 derece 
u kadar hiçbir şey t2sirli olamaz. • • Brno, 17 (A.A.) - Havas ajan - {ından sandık başında müzik _ve lanmış olan bu işi ve iyi hal ka - kasının memurlarındar. olduğu bil sıcak bir tesir hasıl eden bu ha -

İşte Ekselansınızla çok zarif Ba- KÜÇÜK HABERLER ıından: 12 - 14 arasında kamyAoksnet.. Emın- ğıdını polise ibraz etmiştir. Niha - dirilen bu şahitlerin yangın etra - yat, kimbilir şimcli, Kösekanofun 
hn .,. • • . . . Hıtler, Olmutz'a uğradıktan son· önünde saat 17.30 da aray Va!- yet Mustafanın Aliye beş yüz lira fında bazı malumatları bulundu • 

• ~öseivanof'un ve maiyetiniz • • • • • daha yumuşak, daha munh, daha 
~rkaıu h ra saat 11.10 da buraya gelmiştiı. de camiinde kamyonet, saat 18 de değil, beş lira verebilr.·cek hilli ta- ğu iddia edilmiştir. m" sanl ı·daresı· alhnda daha neka _ 

nın bu akşam buradaki u - * T J'h t tt ak ve Fran B t d d k t -
turla . . d - es ı a ı ar ırm - 3 Pragda 5000 k"ışı' eyaz~ mey anın a . amyone '. katle bir genç olmadı.~ı anlaşılmış Diğer taraftan yangın hakkında 
t rında daıma daha zıya e ar .. d f a sistemini inkişafa , H lk d N k dar mlikemmel bir hal almıştı.-! 

k3:r~ğıne l'.ği~bd.uğum ~u. d~_stlukktve ~:z:; ::mek suretilP Fransanın - tevkif edildi ~a:z~l "~;~~:dana ko:~:;s·, B: ~ tır~ig"er taraftan ma!(i:nalına mü- sig~~ad şirkeDtleri Midellit.ahkRikat yap- A. N. KARACA rı 
. ş ı n ır remzını gorme e - . . . • altına alması i- ma a ır. un essürans 

Yıın. emnıyetını zaman. . • . Londra, 17 (A.A.) - Prağ'da ya-ı•iktaşta Mümtaz tarafından söylev racaat edilen Depo sahibi Hasan Umum Müdürlüğünden aldığımız Asılsız bir haber 
~adehi . B 

1 
K 

1 
M . çin hükumete vası salahıyetler pılan tevkiflerin adedi beş bini ~e Halkevi gösteril kolu tarafın - yangından mütevellit zararının si- malumata göre, Hasan Deposu ev-

mı u gar ra ı aıes- M b im Ankara, 17 (A.A.) - 16 Mart 
t~ tlçiincü Boris'in sıhhatine ve a- bahşeden bir kanun, Nazırlar ec u uştur. dan temsil, Fatihte saat 10 - 11 a- gorta bedelinden çok yüksek oldu- velce İstanbulliyan namile maruf l 939 tarihli Tan g;;zetesin _ 

•ıl Bulgar milletinin •aadet ve re- !isi tarafından kabul edilmiştir. Bu * rasında Koca Mmrtafapaşa mey - ğunu söylemiştir. handır. Binanın bir çok sahipleri de Aınerikadan 193g senesind<!n 
taııuıa ve sizin ve Bayan Köseiva- kanun, yarın sabah mebusan mec- danında ve 15 - 17 arasında Kazlı- Zabıta ve Müddeiur.ıumilik A - vardır. Bunlardan bir kısmı his - itibaren yapılmış ithalatın fatUTa-
llofun saadetine içiyorum. isine tevdi edilecektir. Prag, 17 (A.A.) - Prag halkı, çeşmede kamyonet, Üsküdarda 13- lıyi bu işe mecbur eden sebebin, selerini sigorta ettirmişler diğer iarını Ödemek için henüz verilmiş 

Ekselans Köseivanofun * Belçika hükumeti, Burgos hü keder içindedir ve bn keder, bü- 18 arasırıda şehir bandosu.. ne olduğunu ve -söyledikleri doğ- bazıları da ettirmemişlerdir. bir karar olmadığı hflkkında inti -

t tün yüzlerde okunmaktadır. Halk, Dün saat 17 de Üniversite kon - ru ise- kendi&ine beş yüz lira va- Bina ve Hasan Depo~unun sigor şar eden haber asılsıdır 
nutku kiımetini tanımış ır. 

. . sakin sakin Meçhul asker meza - ferans salonunda Docent Yavuz deden adamın hüviyetini tahkik i- ta ınikdan 215 bin liradır. Anadolu ajansının ö~endığıne 
Bu nutka, Ekselans Köseivanof * Londra, yeni İsplnya . ~efırı rının önünden geçmekte ve kadın Abadan tarafından seçim hakkın- le meşguldür. Bundan başka yanan diğer bü- göre Amerilı.adan 1939 senesind•n 

~Şağıdaki nutukla mukabele etmiş Duc d'Alba, b~ sabah .~~ala ıtımat- !ar _sükut. i~inde. mezarın taşları ü- da Üniversite. :al~b~lerine .. bir Alinin, mağazada hırS1zlık mak- tün binalar da sigortalıdır. Hasan itibaren g~len '."~Jları:- .da mi.ora -
tır: namesını takdım etmışıır. zenne kuçuk çıc;ekler koymakta - konferans verılmıştır. Bugun de sadile saklanarak maj1&zanırı çek- Deposunun altındaki trnıail Hak_ caat ıurasile dovızleruıın pcyder-

Bay Bakan, * Arapların ve Yahudilerin İn- dır. B~rad~n geçenlerin bir çoğu - ayni yerde saa~ 11 de bir konfe - mecesindek!. paraları_ aldıktan son- kın~n .ıı:rber dükkanı 10 bin ve pey öde.nmesi hakkında Malıye 
S" ~- . .. .. 7 itlerinin tekliflerini reddetme - nun gozlerı yaşlıdır. rans verılecektır. ra suçunu ortmek ıçın depoyu a - Selamının terzi ve yazıhaneleri de Vekaletınce Kambıyo İdarelerıne 
oy!edıgınız guzel sozler ve hu- ~ · ı d k uht 1 8 b ' ı· · 1 · 

dutta 1 . .. . F'listin konferansının --- Mu"ntehi,bı' sanı"lere karne teşlemış oması a ço m eme ın ıraya sıgortalıdır. Arka ta- _ı.!!1!!!!!!!1!!!!!\'!!eı-!!!!m!!!!!ı"!!ti!!r!!!!!!!!!!!!!!!---n dost Cümhuri,,etin güzel erı uzerıne ı .. .. · afın . . . ~ 
ll!erke . k ~ tamamile akim kaldı!'ı haber ve- nı ecnebi memleketlerı., bilmesi 'I k gorulmektedır. r dakı daırelerı yanan ve çatı- tan sonTa ancak ke i! v. apılabile-
\> zıne adar gerek makama! ·ı kt d' " Jilzımdır. Yeri ece Ali, yakalandığı zaman üzerin - sı hasara uğrıyan Ta•han da kıy- cektir 

e gerek halk tarafından hakkım - rı me e ır. Ankara belediyesi müntehibisa- de bir bıçakla beraber bulunan 119 metinden az olmakla' beraber si -
da .. * B ı İkt t departmanı * Yüzde 3 faizli ve ikramiyeli gosterilen hararetli kabul beni a e - ısa nilere intihap hüviyet varakası lirayı Mustafadan yangın bedeline gortalıdır. Agopyan v~ kısmen ya- Uğradığı felaketin tr.fsilcitrn• o-
Çok mütehassis ve müteheyyiç et- şefi federal meclis azasından Ob· Mısır kredi fonsiye tahvillerinin •eklinde birer mazbata vermeğe mahsuben aldığını söylemiştir. nan Hacı Bekir hanları da sigor - kud11(fUnıız eczacı Hosan.. t":caTet 

ti. Bundan dolayı size derin min _ recht, söylemiş olduğu bir nutuk- 16 Mart 1939 çekilişinde: karar vermiştir. Ayni şeklin İstan Tahkikatla meşgul olan Müdde- !alıdır. Bunlardan Hacı Bekir ha- sahasında çok iyi tanınmış miiıe
nettar!ığımı arzederim. Bu yeni ta bilhassa şöyle demiştir: 1903 senesi tahvillerinden tulda da tatbiki belediyece ka - iumumi Muavini Rıfat dün depo- nının sigortası çok azdır, şebbis bir §alısiyetıır. Kendi in<0-

se'."pati ve dostluk işareti Bulgar Bir taraftan bize bir taarruz ya- 432.277 numaralı tahvil. rarlaşmış olduğundan buradaki nun diğer müstahdemini ile ala· Şimdilik yangının .seb~p olduğu Ia~haneiennde vücude getirdiqi 
lnilleti tarafından ziyadesile tak _ pıldığ\ veyahut istiklalimize ve 1911 senesi tahvillerinden miintehibisanilere verilmek üzere kadarları isticvap etır.iştir. zarar mıkdarı 250 bın !ıra kadar mıı.stalızaraıı!e bırçok beyııe!mıld 
dir edilecektir. Size şmasını temin mülki tamamiyetimize dokunul • 383.431. hüYiyet varakaları tarzında maz - Diğer taraftan ölirendiğimize tahmin e_d'.~mektedir. 'fasan D:p~- nı~kiifatlar kazanmıştı'.. _Bu biiyuk 
edebilirm ki, Bulgar milleti biri- mak istenildiği takdirde bunım Ellişer bin frank ikramive ka- balalar hazırlanmağa başlanmış - göre dün bir muhbir tarafından sunun bulun duvarları yıkıldıgı ı- felaketten dolayı kendmne geçmış 
birleri ir m müncer olacağı _ zanmışlardır. tır. vangın hakkında Müddeiumuınili- çin bunlar temizlenip kaldırıldık- olsun deriz. 



SAYFA 4 

D i şi KAPLAN 
Yazan: Muazzez Tahsin BERKllt{D 

Şadiye'ye herkes niçin dişi kap- tü ve onun hapishanelerde yatma
lan diyordu? Bunu içimizde biler ;ını lakayt gözlerle kuşıladL 
yoktu. Bu isim, onunla beraber a- İşte bütün bunlar ve saymakla 
ramıza girmiş ve senelerdenberi o- "ıitmiyen birçok sebeplerden do -
nunla beraber yaşamıştı. Fakat Şa- tayı ona dişi kaplan ismini vermi) 
diyeye dişi kaplan kadar yakışan olacaklardı. Şadiyeye bundan da
bir isim tasavvur edilemez. Öyle ha münasip bir isim de bulunmaz
vahşi, öyle hain ve yırtıcı idi ki . dı. 

onu gören bilaihtiyar sahici bir Şadiye'nin hayatında bir sır var
kaplan kar~ısında kalmış gibi ür- :iı. Bunu ilk zamanları pek anlıya
ker, titrerdL mamıştık. Fakat sonradan nazarı 

İKDAM 

is Bankasının 15 inci yılı 
1938, Banka için en 
ve.rimli yıl olmuştur 
Banka meclisi idares:nin umumi heyete verilen calışma 

1 

raporunda memleketimizin ve Avru panın geçen sene için-
deki ekonomik vaziyeti en iyi şeki l de hülasa ed ilmektedir 
Bu yıl elde ed ilen yüksek kôr, diğer teşebbüsler
den ziyade, B on k acılık sahasındaki isabetli 

Şadiye, kaç yaşında idi? Bunu da :iikkatimizl celbetmiye başladı. 
kimsenin doğru olarak bildiği yok- Hele o zamanlarda takındığı ha
tu. Belki kırk, belki de elli; hatta nımefendi tavırları ve sade halleri 
belki de otuz! Gününe göre o genç büsbütün merakımızı arttırıyordu 
veya ihtiyar bir kadın gibi ortaya Bunu nasılsa nasıl meydana çık,ıc
çıkardı. mak için için kızdığımız ve kısi<an-

Şadiye hain, yırtıcı ~ir kadındı; dığımı~. b.~ kadı~ı? yuzündeki mas- ç o l ı ş m a 1 a r d a n t o h a s s Ü 1 e t m i $ t i r 
maksadının önünde hiç bir engel keyı duşurmek lazımdı. ı 

ah .. 1 d Bir akşam, kadınlı erkekli bir- (Dün, yani 17 Mart 939 da, An- ve feyizli yılı olmuştur. Bilanço - 3.422.243,93 lira bir fazlalık ile 

h
tasavvur hve t alyyu el emez ve kaç arkadaş birleşerPk Şadiyenin karada, Türkiye İş Bankasının his- muzda müfredat görüleceği veç - 12.598.773,32 liraya baliğ olmuş -
er ne pa asına o ursa o sun o ma- -- • • . . . f. t 
. d k ld b . . ı hususi hayatını tarassut etır 'ye sedarlar aleaade umumı hayetı hile; gerek elde edilen gayrı sa ı ur. 

nıayı orta an a ırır; unun ıçın · · 1 ld B t 1 t r· k"l 1 k d t B ı · h 1 3 . d k d"·kı·· k k d a karar verdik ve içimizden Belkis•e top antısı yapı L u op anı -, ve sa ı ar ar, ve gere se mev ua orç u carı esap ar, .495.751,H 
ıcabın a an ° urece a arz · fsr b" · · h"f · d "kr "kd l b nk r f l ·ı 264194 69 r liınleşirdi. Fakat Şadiye'ye tam Rıfatı buna memur ettik. On beş ı·ka aıt tak ı atı İ ır.ıncıdsa ı ekmız e ve ı akzatım1 ız mdı bar arı; a .. ka- Bıra akz _ası e . . 5 . 5 ır.adır 

. . gün sonra aldığımız haber, hepi,r:i- o uyaca sınız. çtıma a o un an I mızın uru uşun an ~rı en yu - u ye unun 20.663.450.96 !ırası 
manasil~ bır _•_sokak kadını• d~- zi hayretler içinde bıraktı: Dişi ve umumi bakımdan dünya vazi -1sek bir hadde çıkmış bulunmakta- resmi bankalarla, doğrudan doğru-
mek dogru degıldir. Bazan onu bır · · ·· ı d b el ·· k b · · 

.. . . J kaplan Aksaray' da bir evde Huri- yetını muta ea e en ve u meyan- ır. ya mura a emız altında olan mıl-
koşede,. gen~ .~ 1'.. kana~ey=-~t~_r- ye Hanım ismi altında oturuyor, da memleketin vaziyeti ile banka İştiraklerimizden g~len karlar, li sanayi müesseselerine açılan he· 
muş, elindeki or~sıl~ g~rdugunuz yanında da on dokuz yaşında gi.izd hakkında malıimat veren ra - geçen yıllara nisbetle ayni seviye- saplardan müteşekkildir. 
Eaman, orta hallı ~-ır aıle ka~ı~ı bir kızı var. Mahallede Huriye ha- porların mühim kısımlarını her - de bulunmasına rağm~n. bankacı- İpotek mukabili avanslarımı: 
2annetmekte tereddut etmezdınız. .. . · "t' d d. ·) lık h ld d'l · 1126 959 90 ı· .. .. nıma herkes hurmet edıyor, koca- vecı a ı erce ıyoruz : sa asından e e e ı en netıce- . . , ıra azalmış VE 

O zamanl~r. yuzunde ~oya, du~ak- sı öldükten sonra onun hususi 1:0- Memleketimizin y2ziyeti ı~er bıı yıl daha iyi olmuş, ayrıca 2.422,796,65 liraya tenezzül etmiş 
larında sıhırlı tebessum, sesınde calık yaparak kızını geçindirdiğ.ni . • .. . dahili ihtiyatlar tefrikiııden sonra tir. 

Id t aklık Jmazdı Tabii bir . 1938 yılında ıktısadı bunyemız-ı • • . . 
a a ıcı sıc 0 

· ve ona lıse diploması aldırdığını, d k" .. h. ' h . t d ı· 1~937 den fazla bir safı kar elde e- Menkullerımızde yapılan itfa . 
tavırla konuşur •ade vak'alar e ı en mu ım ususıve , ış ıca- . . . ' " genç kızın da bugün bir bankada . . . . : . . 1 'Clilınıştır. tardan sonra hesap bakiyes: 
anlatır, hatta bazan size, temiz bir çalıştığını herkes takdirle söylü - tret'.mkı~ınf dehem19m37ıyetllı dbırlln4ısbetl-' Bu netice, fevkalade gelirden de- 143.368,37 liraya düşmüştür. 

h. t b.. .. ·· b" h f d. e ııı ~a ı ır yı m a mı - · mu ıt e uyumuş ır anıme en 1 yor. . . ·• . . ğil bilhassa banka ve bankacılık Gayri menkullerimiz bu yıl a -
h . sın· · b.l verirdi O zamanlar yon lira ıthalat ve 137 milyon !ıra ' . . ' 
ıs 1 1 e · ' Bu aldığımız haber, her nedense . . ııahalarındaki faaliyeti mızın ge - yırdığımız 105.045 54 lira itfa bede-

daha ziyade birkaç gu··n ı"çin orta- ıhracat olmak üzere. 250 mil- . . . . . ' ' bizi fena halde kızdırdı. Bizim ya. . nışlemesınden ve verımın aı·tma- lınden sonra 1.982.306.81 r lık b. lıkt k b 1 k d" t b" · :ıron lira olan dış tıcaret ıra ır an ay 0 up, en 1 a ırınce, nımızda bir dişi kaplandan başka sından ileri gelmiştir. bakiye arzetmektedir. 
i · h k"Id' • · ·· l · hacmimiz; 1938 yılında 149 stıra ate çe ı ıgı gun enn sonu- birşey olmıyan bu kadının dışarı- il 

1
. 

145 
.1 Ancak halkımızın V•' tüccarımı - Kefaletten dolayı borçlufarımı> 

na tesadüf eder ve bizi hayretler i- d ı b. l h m yan ra ithalat ve mı • · 3 . a namus u ır ana o ması epi- 1. ih t 1 k .. 294 zın. bankamıza olan inan ve gü - .810.938,98 lira iazlalaşara~ 
· d b k d ş d" • · b yon ıra raca o ma. uzere . 

çın e ıra ır ı. a ıye nın yanı- mizde büyük ir isyan uyandırdı .
1 1

. b 
1
.. 

1 
t N veninin faaliyetimizin esas kay - 28.883.938,23 !ıraya bal;ğ olmakta-

na her zamanki Iaübali tavırları- b. . ld tt • . . d ik mı yon ıraya a ıg o muş ur. e- ' • . 
ve ızı a a ıgı ıçın on an int· aın t" d 42 ily ıır· aibı" 01. 17 yi nağını teşkil ettiğini, ve oradan al- Uır. Bu meblağın 18.236,000 lıras' 

mızla yaklaşmaktan çekinir, söyli- im k elik ıce e m on d ~ ıo b ·· .. k 
a ıya arar ver - geçen bir fazlalık ka,.·dedilmiştir. dığımız büyük kuvvet ,-e heyecan- uyu ecnebi b.ankaları için veri -

Yeceg"irniz sözleri tartar, hareketle- Bu kararı ve "rken t• · · ı k f 1 ı d rı • ne ıcesını l3u fazlalığın 35 milyon lirası it- la size sunduğumuz neticeleri elde en e .a et er ır. 
rimizi kontrol eder, karşımızda düşünmediğimiz için bugün büyük tt'"" · · b.Ih k d d · PASIF'de· 
cidden bir aile kadını varmış gibi bir vicdan azabı duyuyorum. Am- halata. 7 milyon lirası da ihracata e ıgunızı ı assa ay e erız. lht· ti . 
ondan kaçar ve korkardık. k k <sabet etmektedir. İthalatın faz - Fazlalaşan işlerimiz karşısında, ıya anmız: 

ma artı pe geç... ,!alığı karşısında, 1933 denberi ak- süratle genişlemek imkanı olmı - 1937 senesi karından tefrik edi 
Fakat onun <hanımlık• dediği· Programımız Rifat tarafından len220 OOOJıradan s a 3 470 ooc 

tif vaziv, ette olan harici ticaret bi- yan kadromuzdaki b~tün eleman· . · .. .. onr , . · · . 
lançomuz 1938 senesinde 5 milyon !ar bu neticenin istihsali için nor- ra 0 ara goru me . _et..ı~. u yı 

18 - Mart 1939 

kieiN&MAJ 
CE P HE GER İSİ 
Romanyalı yı l dı z Elvire Popesco son 
filmi hakkında ihti sas larını an latı yor 

Yazan : Elvire Popesco 

• 

Sevimli Romanyalı yıldız ELVIRE POPESCO son çevirdiği .cephe 

Gerisi. filmi hakkında ihtisaslarını anlatıyor, miz buhranlı saatleri geçtikten harfi harfine tatbik edildi: Yakı- J li 1 k J kt B 
sonra öyle değişir ve fettanlaşırdı şıklı bir genç olduğu iç-in Şadiye- ı t kil tt 205 000 

lira bir açıkla kapanmıştır. İhra - malin üstünde gayretlPr göstermiş ayrı masını e e ıgımız · 1 cCephe gerisinde. ki rolümü ni-
ki, o zaman da kimse onunla boy nin kızı Lem"anı bankada görmiye .

1
.k. , a· B.

1
• ..d.. liranın inzimamile 1 1 1939 tari- . . . 

giden böyle bir tip yarattığı içill 
İves Mirandea ve •Cephe gerisiJI 
de. oynamamı münasip görenlere 
müteşekkirim. Bu filmde bütiill 
ruhumla oynuyorum. Rolüme ba• 
yılıyorum. Bundan iyisini bula• 

ölçüşemezdi. Dilerse otuz yaşında- ve onun nazarı dikkatini celbetmi- catımızın, azalmayıp bı a ıs art - .er ır. ı umum mu ur ve me - . • . . . . . çın mı sevıyorum? Anlatayım: Ben 
ki kızlara rekabet edecek kadar ye muvaffak oldu. Beraber gezdi- masına. ve 1930 buhran yılların • murlarımızın enerjik çalışmaları - hınde r~smı ıhtıyat akçemız ilk defa cephe gerisi gibi bir yeri 

danberi 144 milyon lira gibi en nı ve feragatlerini, huzurunuzda 3·675.000 . !ıraya balığ olacaktır. kendime melce olarak seçmekte, o-
yüzünü ve vücudünü gençleştirir, !er, sinemalara, kırlara gittiler. yüksek bir miktara varmasına rag· teşekkürle anarız. Mııhabır bankalar_ hesabı: . raya sığınmaktayırn. 
dilerse işveli bir salon hanımı, di· Velhasıl kurnaz Rıfat, sevimli ta· 3 004 375 07 ı fazl il 

1 k k men ithalatımızın birden fazlalaş- Disponibilitemiz 31,277,264 lira- · · ' . ıra as e Bugu·· ne kadar asla bo"'yle ciddi !erse ömrü günü küfür etmekle vır arile bu masum ızı endisine 8 763 281 73 l 1 kl dır 
b ı ması bu açığın meydana gelmesine dır. Mevduatımıza nazaran bu dis- · · ' ıra a aca 1 

• bir yere sığınmış deg"ildim. Fakat mazdım gibi geliyor. Herkesteıı. geçen bir sokak kadını olur ve bü- ağ adıktan sonra annesinden onu Mevduat hesaplarımız: ki 
tu .. n bu rollerı·, en ufak bır· gaf yap- istemek üzere bir gece Huriye Ha- sebep olmuştur. Bir yıl içinde, 35 ponibilitemizin, dünya bankacılı - . . .. müsterih olabilirsiniz. Çünkü ora her şeyden m~mnunum. Filmde 

. 1. . h 1• f 1 22 - d .. t ·ı · b ti · k ·· 5.049.631,86 lıralık bır tezayutle d ak . ..b.. k d 1 d h . IJll madan, tam manasile ve mahir bir nımın Aksaray'daki evine gitti ve mılyon ıra ıt a at az asının gın a mu eamı nıs e erın ço u- . a bulunm la karakterımi, eski o ur ar a aş ara a ayranım .. 
aktör gibi oynardı. sefahat arkadaşımız Şadiyeyi, kı- milyon lirası Almanya'dan, 9 mil zerinde bulunuşu, bankacılık esas 67 ·4~1.366•84 !ıra, ta~arruf '.°e~d~- şahsiyetimi değiştirmiş değilim. kadar iyi, muktedir artistlerle btC' 

k d' · d · · ı •- yon lirası İngiltereden vuku bul - kaideleri olan seyyaliyet ve ihti - atı ıse 3·621·176•67 .Iıralık h __ ır ınk.ı- Yine hayatı ve neşeyi seviyorum. likte film çevirmek bir şanstır• 
Hele gülüşü! Gülmek onun en zını en. ısın. en ıs_ temıy_e ge ece." fi 30 740 148 20 li ks 1 

1 k b b b ki muştur .. Buna mukabil Almanya- yata, müessesemizin ne kadar kuv şa. a · · ' raya yu e mış Orada da yın· e yalnı• Jules Berry Hem işimizi öyle neşeli, iyi ve kıl' büyük san'atiydi. Masum bir mek- 0 an ı ar ır gencı e ıyen temız t • 
tepıı. '··- gu··ıu··şu""nden tutun da, en bir ana rolünde gördü. ya ihracatımız fazlalaşmış ise de, vetle riayet etmekte bulunduğunu ır. . . Üe deg"ilim. Eskisi gibi oynak kur lay bitidik ki ... 

"-"' İ ·ıt 1 "h t d 5 if d d Tedıye emırlerl: İ . ··z1ıı-
sade, en şuh, en fettan ve en hain milyon 1· ·b· 01. 50 kı ·· g B B'I 39.443,95 Iıralık hır tenezzulden . 

Vak'anın buraya kadar olan kıs- ııgı ereye o an ı raca ımız a a e e er. 1 . . .. naz yaşamasını, eğlemesini bilen şte, yeni filmim !çın son so 
mında, bizim tarafımızdan büyük ıra gı ı ı0 ye ya n mu 1 3 ı ıınçnsu . kadınım. Kocamın gaybubetinden rım: 

gülüşler onun ağzından tabii bir h" b" C1 J sonra 548 914.34 !ıra k•ydetmek • 
bir hafiflik ve düşüncesizlik varsa ım ır azalma görülmüştür. Bu M ht h t• . . t "b" d" · " • istifade ederek derhal kendime bir - Yaşasın İves Mirade, yaşa 

surette dökülür ve karşısındakini d b d d h" b. . . . ithalat fazlasında normal istihlak u erem eye mızın asvı ıne te ır, 5.şık buluyor ve onu gizlice kabul sın Berry ve nihayet ben de yaşı• 
teshir ederdi. a un an sonrasın a ıç ırımızın • u· · · . bT t tk"k" K" h b 

. . günahımız yok. Bir de • taş atıı- eşyasından ziyade, sanayiJ.eşmek arze ıgın_ıı~ 1 ançonun e 1 ın - ar ve zarar esa ım~~: . . ediyorum. Yani, oldukça karışık yayım. Çünkü hayatı bu kadar se"' 
_ Sekiz seneden fazla bır zaman o- dıkt R • t . . .d ve cihazlanmak için elzem olan de, AKTIF de: Kasa ve Bankalar 1938 yılında elde ett:gımız netı- fakat mükemmel eg"lenceli bir ha- dig" imi hıç· hatırlamıyorum. 

t d .. dd . . d an sonra ııa vazıyetı ı are e- f 1 d .. .. 1 • d. . d 1.. 1 . k _,,,, 
nu anı ım ve o mu et ıçın e o- dememiş e 1. b. ğl d makineler, demir eşy~. nakil vası- as ın a goru en umumı ısponı - ce en uzum u ihtıyat ve arşılık- yat. Dog· rusu eserinde bana en iyi Elvire p,,_,... 
- b. k 1 h' 1 v za ım ır e ence en bTt · lk. tır 1 f 'k" d 8.102 vr-
ndun Zırço. mb~ce:a arılnab şa ~t o - ibaret olan bu program, feci bir za- taları ve harp malzemesinin çok' ı ı emız,2geçen yı ı _ı ançomuza ar te rı_ ın en_ sonra '89,9_1 .li; 

um: engın ır hse ta e esını baş- b t ak' "b" . ithali müessi· olmuştur nazaran .048.340,72u !ıra fazlala- ralık safı bır kar tahakkuk ettığını 
ık k ı a v ası gı ı sona ermış. " · ' 

tan ç arara zavallı çocuğun va- .. . Büyük Milli Şefimiz İnönü'nün şarak 31.271.264.08 liraya baliğ ol- memnuniyetle arzederiz. Elde edi· 
Karşısında Rıfatı goren Şadıye . ' b k" · · · 

rını, yoğunu elinden aldı ve onu ı• k k . Cümhuriyetın ilk yıll3rından iti- muştur. . len u arın tevzıata, esas ıttıhazı 
evve .. or u, sonra da hıddetle ha- l" · 

Art:lst: resimleri 

Anadolu'ya ailesinin yanına avdc- k t t . k d • baren emir ve tatbik ettirdikleri Hazine bonolarmıız da, yine 1937 ha ınde: 830.289,91 !ıradan, evvele-
b re e e mış, çe mece en aldıgı ta- . · d ("'- 5 .1 'd k · · ,,r~-..,.,,,,,_.,.,.,, .• ~"-~···.,.,....,,,,.,,.,,,,wı 

te mec ur etti; evli bir adamla Av- banca ı·ıe onu t hd"t t . . . sanayileşme hareketleri neticesin- bılançosuna nazaraıı 1.752.489,66 mır e ıo ı erı P. vu uu muhte' f .. ,. 
h t' k e ı e mış ve ısını- . . . . 1 k 1 • ) h b-

rupa seya a ıne ç: arak büyük blı ne yakışan surette, yani yavrusu. de; dışarıda~ ~etırttığimiz istihlak !'.""alık bır f~z~_alıkla ~.651.414,33ıme zarar. ar.ş! ıgı e~a ıı:'." 
.skandal yaptıktan sonra bu yüz- ·nu müdafaa eden hakik" b. d'-· eşyasının muhım bır kısm<nı mem !ıra olarak gorunmektedır. Bu meb 42.000.- lıra, nızamnamemız hu-
den karısından ve çocukla d ı ır ışı d l. "d 4 096 49 85 ı k"' !erine t fik (,,. 5 • "h nn an kaplan gibi, Rıfat'ın kendisini kur- !eket fabrikaların an tPmin etme- ag an . .O , .iralık bir kıs- _um ev an :" a~unı ı . 
ayrılan adamcağızı ortada. bıraktı, tarmak için atmıya mecbur kaldı- ğe muvaffakiyet hasıl olduğu gibi,, mının vadeleri 1939 da, 1.871.914,46 tıyat_). h~sabı~a 42.000._:- ı:ra. (3 
bir başkasına döndü; bir şebeke ile ğı bir kurşunla yere serilmiş. bu nisbetteki dış tediye kabiliye- lirasının da 1940 da gelmektedir. 10 bırıncı tertıp fev_kalade ıhtıyat) 
uyuşarak eroin kaçakçılığı yaptı ve Sağken kendisini kıskandığım ve timiz! de teçhizatlanmd ve milli Milli Endüs_triye İştirakimiz: hesabına 84.000.- ~ıra, tefrıkındeı:ı 
.bu yüzden büyük para kazandı; bir tehlike gibi kendisinden kaçtı- müdafaa .ihtiyaçlarına tahsis im - Kozlu Kömür Işleri Türk Anonim sonra 5-000:000.--:-. lı~a, . se~mayey~ 
zengin bir Kayserili tüccarı keıı· ğun Şadiye'nin, kızını müdafaa e- kanı elde edilmiştir. Şirketinin tamamına sahip olmak.~ 6 hesabıle bırın~ı hısseı te~e~
dine bağladıktan sonra, bütün pa- derken ölmesine sebep olanlardan Geçen yıl, harici tediyelerimizi için Fransız Şirketinden satın al - tu olan 300.000.- !ıranın tahsısı ı-
rasını kumaı masasına döktürdü biri olduğum için kendimi hiç af- kolaylaştırmak bakımından, iki dığımız hisseye ödeyeceğimiz cap eder. 
ve bunu CJrtaklarile paylaştı; bil- !edemiyorum ve eskiden nefret et- ınühim anlaşmanın yapılmasına, l~.000.000.- ve Malatya Bez Fab - Bunların yekunu olan 468.000.
mediğimiz bir sebepten dolayı ner- tiğim 0 kadının hatırasına hürmet muvaffakiyet hasıl olmuştur. Bun-1 rikasının yeni bir mü talebesi üze- lira, umumi karrlan tenzild edilm'· 
ret ettiği bir adamı, kendisini de- ediyorum; onu bugün candan bir !arın biri, Milli Şefin Londra se - rine tediye ettiğimiz ~00.000.- li- ce, kalan 862.289,91 liradan, % 10 

lice seven genç bir dostuna öl.dürt- dost gibi seviyorum. yahatlerinde esaslarını hazırladık ra ve Kireçli Mcıden Kömür İşle - hesabile fevkalade ihtiyat 37.000 li· 
!arı, 16 milyon İngiliz liralık İn - rinin mübayaa ettiğimiz hisseleri - 'ra, % 15 hesabile idare meclisine 

Kız ılay hanından toru giltere kredisi; diğeri de Alman - ne mukabil ödeyeceğimiz 100.000.- 54.000.- lira. % 5 hesalıile memu-
k • T A K V 1 M • yadan alınan 150 milyon miirklık liradan dolayı ceman 1.599.020,04 rine 18.000.- lira, % 10 hesabile 

Çafar en taSS HiCRi l ıaS! RUM/ bilecek ihracat emtiamızın istihsal lira artarak; 14.386.663,69 liraya müessis hisselerine 22.3:18.- Ifra, 
Mahmut adında biri Meydancık- Muharrem Mart lak eşyasının istihsalini fazlalaş- baliğ olmuştur. % 60 hesabile ikinci temettü his • 

ta~i Kızlaılaky hanından kurşun bo • 
1 
___ 2::.6.:..___ .'i tıracak, gerekse kolaylıkla satıla- Senedat cüzdanımız 970.857,04 sesi olarak 218.500.- lira ki cem'an 

ru ar ça r en yakalanmıştır. J llncOA y KA ~1'ı 
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bilecek ihracat emtear.-ıızın istih - lira fazlalıkla 17.101.992,74 lira ola- 349.838.- Ira, tevzi ve tahsis edi _ 
ı--';S::--;::E~N-:--!-,E~: ....:1~9..;;3:.::.,9.:::.:_ı miktarlarını arttıracak bir şekilde rak görülmektedir. lirse geriye 12.451,91 liralık bir 
ı---,---;;;.;;......;...;.,.:;..;;...._ı ·kullanılacak olan bu krediler; iş Esham ve tahvilat cüzdanımız bakiye kalır ki, bunun gelecek yı-\IEFAT 

Avukat Tevfik Bilgiç'in babası 

Kadıköy muhitinin tanınmış ka -
dim muallimlerinden Salih Bilgiç 
dünkü Cuma günü rahmeti rah -
mana kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün saat 12 de Ka -
dıköy Kurbalıderedeki evind~n · 
)<aldırılaral<; Kaptan IIasaııpaşa 

camiinde namazı badelda Karaca
ahmetteki metfeni mahsusuna 
ııedileccktir. 

V .. sati Ezani hacmimizi o nisbette genişletecek- 48.012,47 liralık hafif bir tenezzül- la devrini teklif ederiz. MART LUne, tir. le 6.360.585,98 liraliık bir kıymet 1938 yılı karımızm bu şekilde Güneş 

6 37 
Ôf:le 

12 22 
ikindi 

15 46 
Ak;ıaın 

18 19 
Yat -tı 
19 49 
imsak 
4 28 

18 
Cumartesi 

il 49 Memleketimizdeki 'ş hacmi; ge- arzetmektedir. tevzii kabul ve tasdik buyuruldu -
Üğle çen 1938 yılında artmakta devam Avans hesaplarımızda: ğu takdirde tamamı ödenmiş · 10 
6 0) 
lktndl etmiştir. Bu artışın akislerini, dev- Esham ve tahvilat Muk. Av. da liralık beher hisse senedine % 
9 27 !et varidatındaki fazlalıkta da gö- 123,802,38 lira bir tenakus, Em - 10.37 hesabile 1,037 lira (safi 90 
\kşam c·üyoruz. Mayıstan İkincikanuna tea ve vesika Mtık. Av. da kuruş), beher müessis hissesine i-
12 00 kadar 8 aylık devrede tahsilat ye- 1.765.960,83 liralık bir tereffü, Se- se 9.- lira, kanuni vergileri tevkif 

klınu 181.882.000 lira gibi, yüksek nedat Muk. Av. da 75.166,27 liralık edilerek 14 numaralı kuponlaı mu 
bir rakama vasıl olmuş bulunmak-

1 
bir tereffü, Mütenevvi teminatı kabilinde 1 Nisan 1939 tarihinden 

tadır. Muk. Av. da 1.704.919 21 liralık bir itibaren kişelerimizde ödenmeğe 

· · · .. · · I D MECLİSİ 
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18 - Mart 1939 

Yazan: M Sami Kırayel No. 16 

Tekirdağlı Sarı Hafız 
Sarı Hafız, küpü kucakladı. 
Çapraz girmiş gibi dolaşıyordu 

>--·· 1 bulurlarsa kızarlar ... - n.up e ... 
Deli Murat, şaşırmıştı. Hiç küp- - Küp sizin .. d.~ğil mi?.. . 

le idman olur muydu? Seksen ya· - Yoo ... Bulun medresenın ••• 
Şına gelmiş bir pehlivan olduğu - Ya kırılırsa? .. 
halde ömründe bu suretle idman ~ Sorma geçen gün kırdım ... 
Yapıldığını ne görmüş ve ne de i- Yüreğime çöktü ~cısı ... Tam. yedi 
şitrnişti?. Sabırsızlandı ve ciddi _ buçuk kuruş verdim ~emen bır ~-e-
Yetıe sordu. nisini aldım. Ağabeyım_le bu kup 

H b . · "dman bu lçin her gün kavga edıyoruz. A· - ocam, ne ıçım ı 
be' man ustam lata tutma, iki teneke 

.:.:_ Görürsün şimdi?.. Çok güzel su alıvereyim şuradan ... 
bir ·d Deyip, dışarı fırladı. Tenekelere 

ı man.. f 
Sarı Hafız küpü yarıya kadar dol yap!ştı. Medresenin alt tara ında 

durmuştu. Kuyunun ağzını kapa· bı,ılunan .Çukurçeşmeyi . boyladı. 
ılıktan sonra; ellerini yere vura - Tenek~lerı doldurup geldi. 
rak toprakladı. Küp, yerli yerinde idL 

Ve .. küpü kucakladı, meydanda nunla_ hiç oynarun~~ış idi. .• 
dolaştırmağa başladı. Adeta; bir Delı Murat, sualinı tazeledı. 
Pehlivana çapraz ;:irmiş gibi küpe - Ki_m öğretti sana bu ıdrnanı? .• 
Yapışmış dolaşıyordu. - Elif Hafız... . 

Küpü havalandırıyor, indiriyor.. - Elif Hafız da kım? .. 
du. Tfulü, türlü hareketler yapı • - Bir güreşçi arkadaşım ... 
yordu. - Nasıl bir adam bu? .. 

Arada bir yere koyuyor ... Din • - Karaca, zayıf, küçük ortaya 
len;vor ... Tekrar kiip~ •arılıyor ve güreşen bir adam!.. 

- - Ha, tanıdım. Bazan da küçük 

" 

ortayı zorlu görürse desteye güre· 
şiyor değil mi? .. 

- Ta, kendisi •.• 
- O mu öğretti? 
- Evet ... 
- Fena bir idman değil... Lakin, 

küpün içindeki suyu bir kararıla 
, tutmamalı, her gün l:.iraz artırma-

İKDAM SAYFA 5 

DÜJNVANDN IE:N 

GARÜIP HAOÜSIE:SÖ 
iKİZ G NERALLER 
VE YAPTIKLARI iŞLER 

İkizler 1890 senesinde 

Dünyanın en 
orijinal ikiz Ge
neralleri kimdir? 
Fransa'da, Besin kasabasında-

1879 senesi 16 şubatında, on daki
ka fasıla ile iki çocuk doğmuştur. 
Bunlar, Miralay Bert'in Feliks ve 
Teodor ismindeki oğullarıdır. Fa-

l kat çocuklar biribirine çok benze
dikleri için isimleri konulduktan 
sonra hangisinin Feliks, hangisinin 
Teodor olduğunu anlamak kabil 
olmadığı cihetle isimleri yeniden 
konulmuş ve biribirinden tefrik e
dilmek için de boyunlarına ba~ka 
başka renklerde kor<!elalar g~;iril
miştir. 

Bu ikiz çocuklar, ilk mektepte, 
1898 de Romans kollejlnde kolejde, askeri mekteplerde daima 

ayni sınıflarda ve yanyana bulun
'.} ~uşlar, berabe_r .zabit çıkmışla:dı_r. 
" :;;u farkla kı, bın pıyade, dığerı su
, vari olmuştur. 

Hayatlarında, daima ayni za
manda hastalannıışlardır ve ayni 
zamanlarda terfi ederek general
liğe kadar yükselmışlerdir. Bu ikiz 
kardeşler, yalnız Umumi Harpı~, 
biribirinden ayrı yerlerd.e haıte 

iştirak etmişler ve harp bittikten 
ıonra yine Harbiye Nezarelinıie 

ıstihdanı edilmek suretile Par:ste 
birleşmişlerdır. 

1905 senesinde her ikisi mülazundır. TEODOR, sllnri oldtJiu içİll 
mavi elbisesi, FELİKS siyah piyade elbiselidir 

Ayni nişanları luıizdirler 

J 1 Jı.~ Öyle yapıyorum ... Yavaş ya-
1vaş koca küpü ağzına kadar doldu
rup dolaştıracağım bu meydanda ... 

_ Tevekkeli değil, senin kolla- 900 senesinde, Sen • Sir mekte • .. İkizler 1901 senesinde Harbiyı 
rın, aşağıların demir gibi sağlam. 'oine, biri 45, diğeri 46 numara mektebinde de beraberdiler. İkiz. 
Kaya gibisin maşaallah... ile kaydedilmiştir leri Harbiye elbisesile görüyorwı 

Sarı tlahzın ustası baş 

pehlivan CEMAL 

hareketlerin> devam ediyordu. 

- İyi amma; güreş bilmiyoruz ... 
Bir iki oyun bilmekten ne çıkar? 

- Dün güreştiğin Bahdyeli İr
fan nasıl geldi sana?. 

- Vallahi, çok hafif geldi usta ... 
Hilafsız 3arı Hafızın küp idmanı - Amma yaptın ha! .. 
lıir saat kadar sürmüştü. Softa 
durmadan ter döküyordu. 

Medresede kimsecikler yoktu. 
Rerkes cami dersine gitmişti. 

-Doğru söylüyorum .. çok hafif. 
Fakat; usta bir pehlivan olduğu 

için kuvvetimi idare edemiyordum. 
Ayni zamanda kuvvetim hep boş ı 
gidiyor ... Ne yapsam sıyrılıp çıkı-

Hafı=, idmanı bitirdi. Küpün i· 
Çindeki suyu döktü. Kuyudan so- yor. 
ğuk su çekerek dökündü. Odasına - Si~ara falan içiyor musun? .. 
girerken de Deli Murad'a şunları - Hiç öyle şey olur mu usta? 
söyledi: Ben ağzıma ne sigara ve ne de 

- Ustam, ne olur.. vücudümü !kahve, hatta çay bile komam. 
nıasajlayıp yağlasana... -. Suii~timal. y~pıyo:, '.:°~sun? .. 

Deli Murat; Hafızın verdiği zey- Yanı nefsıne duşkun musun. 
tin yağı şişesini eline aldı. Softayı 1 - Kat'iyyen... Bu yaşa geldim, 
iyice zeytin yağladı ve ovdu. hiç birşey bilmem. .. Yalnız gecele-

Deli Murat; Hafızın yap Jri rahatsız oluyorum ... Rüya .. g~r~· 
tığı bu idmanı beğenmişti. Çok yorum ... Yalnız, bu zayı1 duşuru
hoşuna gitmişti. Masaj ve yağlan- yor beni ••• 
tna fiili biter bitmez sordu: - BUllun kolayı var ... 

- Hafız; aferin sana!.. Güzel bir 
ıdman bu... Kim öğretti sana bu
ttu? ... Her sabah yapıyor musun? 

Hafız; acele C!!vap verdi: 
- Aman ustam, biraz sabret ..• 

Anlatırım sana bunları. Biraz dur 
1~ su çeşmeden iki teneke su alıp 
geleyim ... 

- Acelen ne, suyu ne yapacak
.gın? 

- Öğle yaklaşıyor .. softalar şim· 
di camiden gelecekler. Küpü susuz 

- Aman rica ederim öğret bana 
ustam .•. 

- Gece yatarken beline hafif 
nemli bir havlu koy ..• 

- Çok teşekkür ederim. . . Usta; 

bana bir usta lô.zım ... Başka türlü 
bu güreşi öğrenemiyeceğim ... 

- Doğru söylüyorsun. Fakat; oğ
lum benim halimi görüyorsun. So 
yunup sana güreş gösteremem .. 

[Arkası var) 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

Bunların hangisi FELIKS, hangisi TEODOR? Şimdi, beyaz 
şeritli şapkanın hangisine ait olduğunu hatırlamıyorlar 

Alımı' sent;, ""nno. ıek fark, 
parmaklarındaki değişiklikUr İkisi de ırtlJ.el keman f&lı)orlar 

İkisi de ayni nevi 5İgara itiyorlar; fakat yanlarında kibrit bulıındurmvyorlar. 

1 
de rahat edemiyerek: !arım. Eline dokununca bir elek· dükten sonra Şehzadebaşındaki yi iyi muhafaza etmişti. Yalnız ha-ldı tanıyamıyacaktım! ••. Ne kadar 

- Yemit et, bakayım... Yemin trik darbesine uğnyacağım san:ı- konağa sık sık gelmiye başladı. Ev- vuz kurumuştu. büyümüşsünüz! .• 
• et... rak bir defa bile elini sıkmadım; li idi ve biraz küstah, sarhoş bir a· Bekçtre görünmeden kuru ha- Onu bizim bahçeye davet ettim. 

Yazan : M. lhaan 

Diyordu. Aile düşmanlığı anne- ondan daima kaçtım. Annemin ha- adamdı. Söylemek yanlış olmazdı. vuzun başında biraz dinlenmek is- Hiç tereddüt etmedi, duvarı atla
me nereden gelmişti? Bunu sırası na telkin ettiği t~hlikeyi bu kızda Ben Şehzadebaşındaki konakta ıedim. Büyük bir Ç'-m ağacımn yıverdi ve benimle llf'raher koru 
gelince anlatacağım. görüyordum sankı ... Maamafih en 

1 
yerleştim. Artık Erenköyüne git - altında bir tahta sıra vardı. Bu ye- havuzunun başına geldi, sıraya 

Köşke gelen kızlardan bir Nihal büyükkkodrku annakemd~n geliyord~. memiye karar verdim. Biraderim. şile boyanmış sırada ban1nke1mıe yan yanyana oturduk. Bir saniye ben. 
Onu ız ırmam , uzmemek la- annemin ihtiyar lalası hizmetçi _ yana oturur, kırmızı a ı arı sey- d . . , . . ... 

1 efrika No. : 11 vardı. Bu, Sadık Paşa'nın köşkün- zımdı. O bazan: !erimiz vardı. Elime g~cen para i· rederdik. Ne kadar kaldım. ne ka- e garıp hır heyecan ıçı~dle, ~~zum 
den ı·kı"de b" ı· · ıı · . . d"· .. d.. • onun uzaklara bakan goz erım a -. . d ır anneme e ını sa ar, - Utanmıyor musun Rıfat? Ben le mükellef yaşıyabiliyordum; '.!ar zaman mazıyı uşun um ı bil-

1 
k h" b' .. 1 ~ ,_ 

Deni annem büyüttü. Uzun sene Benım çapkınlıkla~ım dı~ere es- bahçelerinde çiçek koparır gibi ya- . A k d . . raş ırara ıç ır şey roy emew.ıu. 
ler Şehzadebaşındaki konağımızda tan olmuştu. Garıbı şu .. ki. hep teh· parak bize aşinalık eder, sonra bir- sana söylemedim mi? mektebi bitirdim. '.11.ıyorum. r anı ~ b~r ayak sesı Bu sükutu ihlal eden o oldu: 

t ki Diye bag"ırır o zaman t " t" t•t E nk .... d k" k" k.. .. k lı ışıltını. Başımı çevırdım. Yandaki d b k h 
''·t·ırduk. Orada mektebe gidip ge- likeli ve maceraya musaı aş. ~r- çok vesilelerle annemi ziyarete ge- ' ır ır ı • re oyun e ı oş umuz apa bahçede, Sadık Paşaların köşkü - - Bu sıra a, u uru avuzun 
hdim; sonra Galatasaray Sultani- tian hoşlanıyordum. Yoksa bmm lirdi. Fakat daima benim evde ol- r:rdın:. Bazan boynunu bükerek, duruyordu. Bunu kiraya vermiye nün bahçesinde duv .. t"' d baş~nda . oturm"-".tan, bu hah. -
t ine yazıldım; gece kalıyordum. köşke gelip giden komşu kızları da duğum zamanlar geldig"ini annem gozlerı nemlenerek: bile kıyamıyordum. Annemın ve b b . ' .. arı~ us un. e~ çeyı gezıp yabanı otları temizle • 
A . ana eyaz dışlerını bır sıra ıncı kt b h · · · 

nnem Erenköyündeki köşkümü. eksik değildi. de farketmişti. Bundan dolayı onu - Bana acımıyor musun Rıfat hele ailemizin hatıraları ıle her ·b· ·· t .. . me en ve a çenızı annenız!n za-
' 1 gı ı gos ererek gulen bır kadın d k" 'b' 

ze taşınmakta mahzur görmedi. Hele bir tanesi vardı ki, buna benden uzaklaştırmıya çalışırdı. neden böyle yapıyorsun? Ne kadat tarafı tıklım tıklım dolu o an b~ hayali. manın .. a .. ı gı .ı muhafaza ettirmek 
Ben haftada bir oraya gidip geli-ı bütün arkadaşlar can attığı kız da Nihal Sadık Paşa'nın yeğeni idi. hainsin!.. koca binanın sonu ne olacaktı? Kı- , .. .. ten buyuk bır zevk duyuyorum. 
Yordum ve o zamah on yedi, on bana karşı son r/erece müsait oldu Babası Bursa'da ölmüş, annesi baş- Der, o zaman da yüreğim parça· raya vermeyi daha doğru buluyor- Bu fevkalade. gu~el, beyaz te~~ 1 Burada oturarak hep annenizi ~a
Sek:ı vaşında bır gençtim. 1 ğu halde bir keı ~ ya•• ba!ı:ı: ... mış ka bir kocaya varınca Nihal'i amu· !anırdı. Onun için annemin iste- dum; satamazdım. taze kadın kımdı? Nıhal m •. tırlıyo.ruın. Zavallı kadın. .. Ne ıyi 

. P:cn:..öyüıı.ıcki h•yatım, beni/ tım.Çünkü evde ve aile arasındaki cası yanına almıştı. Kış yaz Eren- mediğini yapmak elimden gelıni· Bir yaz günü, köşkü gezmek, a- Üç senede bir genç kız bu kadar anne ıdı!? .. 
bır~e.nLr., açrm~tı . . ı\nlaşıfan ~a~ı aj,..ıar n izdivaca kadar gidebilece köyü.nde,. otur~y?rl;ır~ı. ~-a~ Pa- yordu. ile ı:atıralarını ve kıyrr: eııı eşyala- değişebili -~~i?_ Yoksa bugün bana Hayret ve takdir il~ sordum: 
§ırn ıcabat. ar.ner.ın gosterdıi;"• ğ.ni bilmiyord«rn. Benim ;zılıva:;ı şa Nıhal ı pek ıyı buyutmuştü. Ona 1 Ben, Gaiatasaray'ın son sınıfın- . rı bır odaya toplamak ıizere Eren- mı öyle gorunuyordu• - Annemi sever mıydınız Nihal 
musamao.,d~r da istifade ederek nıyetim yaktu. J\şla evlennıcmiyc mürel:biye tutmuş, lisan ve piyam'.l 1da iken annem öldü. Hayatta yapa- 1 köyüne kadar gitt im. Bahçe kapı- Safa geldiniz Rifat Bey ... Der- Hanım? 
m~J<tep tatilinde Erenköyünde bir

1

karar vermiştim. Hatta yemin et- öğretmişti. Nihal, sahiden bir dal yalnız kaldım. Nahit Bey isminde ~ından içeri girerken yüreğim s:z- ken yüzünün kızardı\iını farkedi- _Çok ... Onun çok müşfik, baş
ıkı arkadaşla gezdim, tozdum; bir 1 miştim. Buna annem sebep oldu. İ· gibi, narin, çok hassas, gözlerinin 1 bahriyeli bir day ım vardı, ben • !adı; annemin hatırası canlan..onış- yordum. kalarına iyilik etmekten başka bir 
haylı surttüm ve çapl:ınlığa baş - kide bir bana: •Rıfat, ne istersen içine baktığım zaman beni uzak den üç, beş ya büyük olan ve ba- tı. Bahçenin tarhları \'e büyük a - Hemen kalktım, yanına gittim. şey düşünmiyen ve zavallıları hl
lndım. Hele biı-. mütekrrit mü~c~- yap. Gez, dolaş, çapkınlık. et. Fa- hulyalara sürükliven, çiçek gibi na çok beııziyen bu adamı annemin ğaçları, köşkün harici manzarası )Duvarın üstünden elimi uzatarak: maye eden bir kadın olduğunu gö
Yızın hem kızı ile hem karısı ılc ı- kat tvlenmek yok!• dıyor: her de- bir kızdı.Karşı karşıya geldiğimiz ı sağ!ığıncla bir iki kere ancak gör- tertemizdi. İhti;ar bekçi burada - Safa bulduk Ni"ıal Hanım ... rüyordum. Sevmez miyim? 

· · ·· ·· · · · ,evi cle~istirnıemiş. her şe- Siz misiniz? Fakat bfır. sizi az kal· (Arkası varJ 
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SAYFA 1 

İLBER ASPASYA 
TARIHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Yazan : M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası : 18 

Aspasya, şuh bir hareketle, arkadaşının boynuna 
sarıldı, ağzını kapıyarak " Lesbos lisesi müdürü, 
verdiği mektuplarla tavsiyeye lüzum görmezdi,, 

iKDAM 

DÜNJctj BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 8 ' l5 6 7 8 9 11) ıı 

18 - Mart 193! 

Üç arkadaş, biraz yürüyünce, 
gözleri önüne serilen güzel man
zaranın zevkiyle mestoldular. Kar
şılarında Pniks ve Müzeom tepe -
leri arasında, Akropol'ün himaye
sine sığınmış gibi durım Aeropaj 
ve Peri tepelerinin sırtlarına, ka
deme kademe tırmanan Atina; ına
betlerile, saraylarile, sütun küıne
ieri ve Abideleriyle, çınar ağaç -
!arının gölgelerinde uzanan gezin
ti yerleri yahut yer yer korularla 
süslü varoş gibi !sil ve ze~gin ö
pa tritler yatağı ve caddeler üze -
rindeki şık evlerinin taraçaları çi
çeklere gömülmüş olan Seramik 
gibi zevk ve safa yuvası mahallele
ri ile, hulAsa bütün değişiklikleri
nin cazibesile, bedii bir levhaya 

Avrupalılar, ona : << Çöl Napolyonu )) diyorlar 
Necid Emiri ve Hicaz Kralı İb-
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nissuudun hayatı, çok meraklı ha
diselerle doludur. 
İbnissuudun asıl ismi, Abdüla

zizdir. Bugün 58 yaşındadır. Boyu, 
iki metreden Yüksektir. O, 18 inci 
asrın nihayetlerinde Necid'e hük
meden İbnissuudun ahfadından
dır. 

İBNİSSUUDUN 
HAYATI NASIL 

BUGÜNKÜ 
GEÇİYOR? 

benziyordu. 
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Şehrin manzarası o kadar muh- - Peki.. ben. başka bir ıeyin mi - Öyleyse .. Fidyas. senin !çı ı 
teşemdi. ki insan, ilk nazarda da- pe§indeyim? en mükemmel hSın.idir! Soldan sağa ve yukarıdan aşağı 
ha, burasının bir kahramanlar ve - Öyle olsa bile, aramızda dağ- - Fidyas! Ne güzel bir isim! Yal 1 - ıEsJti Avusturya imparator-
san'atkarlar yurdu olduğunu an - \ar kadar fark var. Sen, bir Orfe ruz eserlerini gördüğüm bu adama 'luğundan ayrılan -bir hüku 
!ardı. Evet.. burası, hakikaten rahibesi kadar güzel teganni eder, öyle hayranım, ki... t me. 
cŞe~irler Sultam. olan Atin~ idi. 1 Pindar'ı aratmıyacak incelikte şi- - Öyleyse .. görüşünce muhak - 2 - Gelir temin vasıta, gelir. 

İki genç ve dilber laz, derın bir, ir yazarsın. Bilmem amma, istesen kak, onu seveceksin. Fi 3 - yaka, o kara gün içindir. 

İbnissuud, gençliğinde, Riyad E
miri İbnirreşir tarafından Küvey
te nefyedilmişti. O, 20 yaşlarında 
iken, beş deve, iki çuval hurma ve 
yarım düzüne tüfekten başka kuv
veti olmadığı halde, İbnirreşid'e 
kıyam etti. Kendisine taraftar et
tiği kabilelerle İbnirreşid'in müs
tahkem mevkilerini zaptetti ve o
nu memleketinden tardederek o-
nun ebeveynini öldürdü ve karı
lanru, develerini eline geçirdi. Bu 
suretle Necidin yarısını hükmü al 
tına aldı. 

İbnissuudun, bu ilk muvaifaki-
vecd içinde susarak yürürken, Fr~ heykeltraşlıkta Fidyasla rekabette - Onu sevmeme ne lüzum var? • T l .,. - ar a, tatil günü. yetleri, son asrın iptidalarında idi. 
his, dudaklarında uzanan bir te - edecek kudrettesin. S .m müsaba - Hayranlığım, daha büyük bir bah· 5 _ Nota, yapmak, bir şeyi is _ Bu aziınkar adam, ondan sonra, bir 
bessümle: kada, her şeyde harikalar göster - Uyarlık telakki edilemez mi? t k 1 . eme · sürü siyasi ve askeri muvai.iaki-

- Güzel talebelerim! Lisede, din. Jimnastik, dans mükafatlarını - Ya Sokrat? 6 - Vermek, hece, boy değil. yetler elde ederek, nihayet, bu _ 
bir çok §airlerimizin Atina hak - hep sen kazandın. Hele silah talim- Aspasya, kıvrak bir gülüşle gül- 7 - İki harf yanyana, Anadolu- günkü kudretine erişti. 
kında yazdıkları yazıları okudu - !erindeki muvaifakiyetlcrini, Ati- dü: da çok kullanılan bir kadın İbnissuudun, Hicaz Kralı Şetif 
nıız. Bu manzara karşısında, o ya- nanın şöhretli kumandanı Alkib - - Bu hamimizden, bize, hiç za- ismi Hüseyin'i nasıl mağlup ettiği ma-
21.ları nasıl buluyorsunıız? yad görseydi, o bile öniinde eğilir- rar gelmiyeceğine kB.niim. Söylen- 8 - Alış veri:jin diğer ismi,nota. Jfimdur. 

Dly~ sorunca, Aspa~ya, d~ • dl. diğine göre, o, ihtiyarlıyalıdanbe- 9 - Tarla, bir fikri kapalı o - Hicaz Kralının muvaffakiyetle-
meden cevap verdi: Aspasya, §uh bir hararetle, ar - ri kadınlara arka çevirip duruyor- !arak anlatmak. rini bir şefe lfızım olan evs•Ü haiz 

- Okuduklarımız IM!kadar güzel kada~ının boynuna so.rıldı ". e bir muş. 10 - Hece, usta değil, nota. olması, çok iyi bir cengaver bulu."\· 
şeyler olsa bile, bu füsun ve ihti- eliyle onun ağzım ka,ı..ıydrak: - Sonra Alkipyad .. büyük ku - 11 - Nağme, yakada veya diğer .ması ve bir dereceye kadar si)ase-
şam önünde pek sönük kalnuya - Sus .. sus .. Targeli! dedi. Be - mandan Alkipyed var. Bu şöhret- yerlerde yağ izleri. te akıl erdirmesi temin etmiştir. O, 
mahkfinıdurlar. Dünyanın hangijınimle eğlenme! Ben, bu kadar me- li adamın bize, ne faydası dokuna- bedevileri, kılıcını kullandığı mu-
büyük §airi, bu bediiliği ve aza- ziyetli olsaydım, Lesbos lisesi mü- bilir? Yeni neşriyat vafiakiyetle idare etmektedir. 
meti, bütün hususiyetleri ile, kav- dürü, beni, kendilerile mukayese - Lise müdürü, en çok onun te- İbni RAF ADİ'NİN BAŞI 
ramıya.. kavrıyabllse bile ifadeye ettiğin adamlara, verdiği mektup _ veccühünü kazanını ya çalışmamı AŞK, İZDİVAÇ VE AİLE İbnissuud, bir defa, zina cürmile 
imkan bulabilir? Sevgili üstadım.. !arla, tavsiyeye Jüz..ı•<ı görmc~cli. tavsiye etti. Arhot'ların en cerbe- MEKTUPLARI itham ettiği zabitlerinden biri:ıi 
gözlerimizi büyüleyen bu manza- F ? B t · kt zelisi ve en kudretlisi olan Peri!<- Şimdiye kadar çıkmış bu isim _ kendi elile kesmiştir. Öyle i;,,rn, . - ena mı. u avsıye me up- ,. _ . . . 
ranın m~asını kucaklıyabilecek !arı ile daha çabuk yükselirsin! !es ın yegenı ıınış. deki kitaplardan tasnif ve üs!Cıp kendisine kıyam eden bir rakibini 
kadar canlı ve renkli kelime, bil - B t . 1 d d . t' Aspasya, birdenbi:re sustu. Göz- bakımından bambaşkalık gösteren binlerce adamın ölmesine sebep 

. . . . . - u avsı.ye er en. sen e ıs ı- . . .. .. .. 
mem, tasavvur edebilir mısınız? . . . . . . .•. len parlayarak bıraz do:ışundukten !bilhassa ailelerin bütün fertlerin- olmasına rağmen affetmiştir. O, bir 

. fa de edebılırsın. Ben, bırıncılıgı .. • .. b · - kurt ak · · h Targeli, arkadaşının sözlerini . . . . sonra, elını arkaya dogru uzattı ve ilen biribirine yazılmış mektupları gun, ır çocugu arm ıçın a 
dinledil<ten sonra: kazandımsa sen de ıkır;cısın! Bu Pniks tepesini göstererek: ihtiva eden bu kitap, Çığır Kitape- yatını tehlikeye koymuşken, İbni 

E k .. 1, hamilerimize birlikte müracaat e- - Orada, cYaşa Perikles!. diye vi tarafından 25 kuruş fiatla satı- Rafadi'nin, kıyamını bastudıktan - vet .. ço guze . 
deriz. Lisenin bu büyük dört ha - bağırıyorlardı. O güzel sözlü ha - şa çıkarılmıştır. sonra, onun kafasını, sokakta oy. 

Deyince, Aspasya, ütülür gibi ol-
1 misi, hiç şu"phesiz. ba,.,a göstere _ tip, o olmasın! Nasıl da, yüzüne namaları için çocuklara vermiştir 

isticalle cevap verdi: 

du ve tat ı bir serzenişle: " 
. .. cekleri alakanın önünde seni de iyice dikkat etmedim? 

- Yok. Tergelıl cÇok guzeh de· D' b - d 'h 1 tm' k1 d' ıye agır ı mek kafi değil .. bu gördüklerimiz, 1 ma e ıyece er ır · . · 
P k . .. ı As 1 L' Targeli, Aspasyanın PeriJ<les'e 

cÇok güzel. in de çok fevkinde! - e ı .. guze pasyam. u -
dedi. tufkarlığına teşekkür ederim. O- karşı ?lan bu coşkun alakasına e-

h ld be · b d" t h' · · · · hemmıyet vermedi· Targeli dilber arkadaşını gücen a e, nı, u or amının ıçın - . . 
. ' . • . . .. . de pek zengin bir tüccar olan Gor- - Perıkles, Arhont'ların en kud-

dırmek istemedıgını gosteren bır .. , h' . d' . d' retlisi mi dedin? Demokratlar ta- ı 
Jıyas ın ımayesıne vc)r ırmenı ı- ' · 
!erim. rafından intihap edilen bu burju-

- Sevgili Aspasyam .. itirai ede- - Bunu niye tercih ediyorsun? va'nın ne kudreti olabilir? Asil 
rim: Ben, senin kadar ince ve a - _ Pek zengin imi§ te .. onun, bü- öpatridler, onu sevmiyorlarmış. 
teşli hisli değilim. Sen, bütün ru - tün denizlere işliyen gemileri, bü- Biz, zengin, asil hamilere muhta -
hunla san'atkarsın şekerim. Les- tün sahil şehirlerinde idarehane - cız. 

bas kız lisesinden aldığın şeref !eri varmış. Bu adamın hoşuna git- Deyince, o zamana kadar, yalnız 
mükafatı da bunun delilidir. Sen, mek istiyorum. dinlemekle iktifa etm:ş olan Fri -
Atinayı, kaynıyan hislerinin ver - - Çılgın .rız! Ben, hl!; te senin nis söze karışarak: 
diği hayranlıkla se1rediyorsun. düşüncende değili.im. Hiımilerimi - Fidyas. Sokra\, Alkipyad, 
Ben .. bilirsin, ki hülyamm, pek te- baştan çıkarmayı hatııımdan bile Gorciyas gibi dört hami olduktan 
siri değilim. Atinaya, sırf kazanç geçirmiyorum. Ben, havatınu, istik sonra her şey elde edilebilir. Yal -
gayesile geliyorum. Ne yapayım? halimi edebiyatta ve güzel san'at- nız bunlardan istifade etmesini 
Fakirim; ondan silkinmek, rahat !ardaki bilgimle temin etmek ka- bilmek ltızım. 
bir hayata kavuşmak istiyorum. rarındayım. (Dana var) MEKKE-KABE 
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ı gibi dudaklarını oynattı. Sonra 
vazgeçerek döndü kapıyı açıp dı

şarı çıktı: 

Biraz sonra hademe kadın gel

Dağlar bu derde duramaz, 
Ben nasıl dayanayım ... 

DÖRDüNCÜ KISIM 

diği zaman Ferda'yı ayakta başı- Reis, yüzü asabiyetle buruşmuş, 

nı pençerenin demirlerine dayamış kaşları çatılmış bağırdı: 

asabi bir sesle fısıldıyordu: 
- Herşeyi anlat Ferda başka çare 

yok. İnkardan vazgeç arlık. Vak'a 
yı olduğu gibi itirai et, onu neden 
vurduğunu anlat, sebep göster. İş
te bu se hep' cezanı hafifletecek, 
belki de seni kurtaracaktır. Yoksa .. 

- Peki, onu a~p gidiniz, dedi. 
Sonra içini çekti: 

·? Hakk a Artık burad k 1 b ld Od 1 -Niçin yalan söylemekte israr mı. ın v r. a a - u u. aya yavaş yavaş dolan 
1 

• • Avukat gözleri endişe ile parlı-
mam manasız. ediyorsunuz! Sonra pışman olacak- • 

gölgeler genç kızın incecik kırık 1 .. .. .. .. 't' f d' . B yarak susmuştu. Heyecanla sık sık 
Şapkasını aldı, kapıya doğru yü- 'sınız, curmunuzu ı ıra e ınız. u . . . 

bir dal gibi duvara yaslanmış vü- f h f'fl . . . k nefes alıyordu. Ferda tıtredı. Ibra-
Akif Cemal, ağır bir sesle cevap jrüdü. Orada durarak arkası kendi· cezanızın a ı emesı ıçın en es- h' L' f" . .. .. .. ld ğ 

·cudünde oynaşıyordu. Kadın içini tı'rme yoldur. Her şey işledig"iniz ıın. . ut ı nın .yuzunun a ı .ı en-
verdi: ·sine dönük olan genç kızı uzun u- d:i ı ı hald ı k 

k k b k Y R 
.. .. k .. t · Dinl şe ı, muz arıp en verı ece 

_ Kabul ed:ilse ve beğenilse bile zun süzdü: çe ere a tı. avaşça • esmi o- curmu açı ça gos erıyor. enen d • d ğ la ğ . . h . cezanın um ugun an a ır o ca ı-
kazantlığın muvaffakiyetin müka- - Allahaısmarladık Ferda... tomobilde bekliyorlar götüreyim şahitler, toplanan deliller epsı, an1 .. .. .. .. .. h . , h · b . . . . t - nı ıyor, gozunun onune apıs-
fatından istifade etmen, tahsile ~erda birdenbire yüzünü dön- mi?> dedi. Genç kız kımıldadı. epsı u ışı sızın yap. ıgı~ı:ı mey- hane koğuşları geli ordu. Yalnız 
gitmen için beraet etmen lazım. muştu. Gözlerinde pek derinden a- Pençereden ayrılarak yüzünü dön- dana çıkardı. Fakat sız hala yalan k' · ef'I b' hyld b' - ' 

· · J .. d d' ımsesız, s ı ır a e ır yıgın 
Halbuki sen... I cı çektığmi anlatan bir mana var- dü. Gözleri yaş içinde idi. Sürükle soylemekte, cBen vurma ım• ıye hk' .. d k .. 1 .. 'Ik ı d b · t tt rd • ma umun ıçın e geçece gun er ... 

Genç kızın kaşları çatılmıştı. A- dı. Ressam şovaleyi işaret ederek· ' nir gibi sövalenin yanına geldi ı ce se en erı u u ugunuz na- B' d b' .. th' b' k k 
· · .... · · -· . · ı :.. · k t k 1 k d dl- ır en 1re1 mu ış ır or unun 

kıf Cemal onun ı;ene asabılcştıgını cTembih edecegım, dedı, arkam-
1 
Resmi yavaşça çıkardı. Uzun uzun ara 1 te rar ama ta evam e her ya k 1 d ğı h' tt' B 

· · · · .. · · · · . . ı·t· f 1 h' · 1 nını ap a ı nı ısse ı. a-
hıssettı. Muztarıp, tıtrek oır sesle dan resmı otomobıle getırsınler. baktı, sonra ıtina ıle muşambaya yorsunuz. ıra mızın e ınıze o a-

t - k k •· li ı· ? şını çevirdi, etrafına imdat arar 
mırıldandı: çini çekti, gayet yavaş bir sesle 1 sardı: cAl, götür• dedi. Kadın res- cagını aç ere soy ye ım · . . . . 

A l nl il . tt' · k kl k . . El' · k" . k gıbı baktı. Herkesı bulanık bır per-- n aşamıyoruz, a aşamıyo- ave e ı: mı uca ıyara gıttı. Ferda yal- ını yavaşça ursıye vurara . .. .. . . . 
B .. ı "! d · .. .. .. b't' d' denın altından gorur gıbıydi. A-

ruz... - ana gu e gu e emıyor mu- nız kalınca kendisini karyolasına sozunu ı ır ı: Al h ık V .. 
G k d - F d ? Y" .. b b .. ı man la ım, ne kalaba! tı? e u-

enç ız, yavaşça pencereye ot!- sun er a. attı. uzu em eyazdı. Gaz yaşları - Susmakta israr ederseniz, bizi . d'kilm' k d .. 
· · · D d ı d ı G k ık k . . zerıne ı ış ne a ar goz var-ru gıtmıştı. ışarıya a gın a gın enç ız, titredi. Boğazı t anır ar alarmda ıncecil<, parlak yolla< daha fazla şiddetle hareket etmiye d , s· k t dk . l .... 

bakarak: gibi oluyor, gözleri yanmıya başlı- bırakarak şakaklarından yastığa mecbur ed~ceksiniz. ı. ı'!o anı 1 ."ıma ar goru-
- Akşam oluyor, dedi. yordu. Sesi titriyerek mırıldandı: doğru süzülüyordu. Müthiş bir kalabalıkla dolu olan yordu. Işte kalabalıgın arasına sı-
Ressamın dudaklarında acı bir - Güle güle... Akşın olmuştu. Gene bitişi!< oda- salonda çıt yoktu. Ferda önüne eğ- kışmış, gözlerinde muztarip bir 

- Allah vere de kabul edilse ... 

tebessüm dolaştı: Akif Cemal"in gözleri bulanık da M~.lat.~alı aşık hatun ayni şar- diği başını yavaşça ~aldırdı. Ya- ımana ile kendine bakan akademi 
- Gitmemi ihtar ediyorsun öyle bakıyordu. Birşey söylemek ister kıyı soyluyordu: nında ayakta duran lbrahim Lı1tfi arkadaşları. Bir köşede, gözlerim 

f . 

~. - • 

IBNtssUUT, en küçilk çocuklarile bir arada .. Hicaz Kralı, ı~u de 
evlenmiştir. Her yeni evlenişinde, dört kandan fazla bulundu 

mak için eski karılarından birini boşamıştır. İBNİSSUUD'nn 
pek çok evlitlan vardır . 

üzerinden ayırınıyan Hacer, onun 
yanında Leyla, sapsarı ve hareket
siz. Öbür tarafta Kerim Namık .. 
Dudaklarını asabiyetle ısırmasın

dan çok heyecanlı olduğu belli ... 

Birdenbire büsbütün sarsıldı. 

Handanın sarı başını kalabalı -
ğın arasında görmüştü. Yeşil göz
leri merak ve istihza ile üzerine 
dikilmişti. Hemen başını çevirdi. 
O zaman da bir çift koyu mavi 
gözle karşılaştı. Akif Cemal, ka -
Jabalığın en önünde duruyor. Yü
zü bir kağıt gibi beyaz ve bu be
yaz yüzde koyu mavi gözleri alev 
alev yanıyor. Onun sözlerini hatır 
!adı. Her şeyi itiraf etmek, •Onu 
ben vurdum, kıskanıyordum. de
mek. Hayır, içinde bir şey buna 
isyan ediyordu. O kadar alçak bir 
mevkie inmek istemiyor. Herkes 
·Akılsız kız bu kalpsiz adamdan 
yüz bulmayınca elini kana boya -
d1> diye düşünecek. Yüzünü ha -
kimlerin oturduğu kürsüye çevir
di. Reis kaşları çatık elindeki ka
lemi asabi darbelerle kürsüye vu
ruyor; gözleri gözlerinde cevap 
beklediği 15elli. Azalar çok ciddi 

gözlerle kendisine bakıya 

Müddeiumumi dudağının uc 
acı,. müstehzi bir tehessüm ö 
deki kağıtları açıp kapıyarak 

yecanını gizlemiye çalışıyor. 

Salonda bir küçük fısıltı 

yok. Bütün başlar ileriye do 
uzanmış, gözler merakla büy 
müş, pırıl pırıl yanıyor. He 
onun ne cevap vereceğini be 

mekte .. 

İbrahim Lutfi heyecanlı bir 
ie kulağının dibinde hep ayni 
tekrar ediyor: •Hakikati s· 
hakikati söyle.> 

Genç kız gittikçe daha f 

bunalıyor, kalbindeki acı bü 
yor. Hangi hakikati söylesin? 

kikati ne zamandanberi tekra 
diyor, •Ben vurmadım• diyor 

Nekadar çapraşık vaziyete d' 
kendisini nasıl kurtaracak• 
denbirc ellerini yüzüne ka 
Derin boğuk hıçkırıklarla agl 
ya başladı. Dinleyiciler aras 
içlerini çekerek onun teessü 
iştirak edenler var. 

(Arkası ıı 
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Çocuklarınızı sağlam ve iyi tabiatli 
yapmak ister misiniz? 

Küçük çocukbra ve ilk o- \ ayakkabı ı:iydirmemelL 
kul yavrularına verilecek 8 - Her sabah saçlarını, 
(sıhhi terbiye) nin, (iyi huy· ilaçsız, kolonyasız olarak ta· 
lu olmanın) bir kısmını ya- ratmalı. 
zıyoruın: 9 - Çok kere (çocuğu ka • 

1- Her gün sabahları uya- zık gibi yaparak öldüren te
tanoz hastalığına veyahut 
yılBncık Lelıisına sebep olan 
ayakkapbrrının içindeki çivi 
batınaauıı men için her :ta • 
man gözönünde bulundur • 

malı. 

n1r uyanmaz llUUli117Pman 

aptesthaneye göndermeli. Hiç 
bir giin geri bıraktırınamalı. 
Ucfihacet duygusu olsun, ol
masın her gün devam etme • 
Ji. Hiçbir şeyi olmazsa bile 
soğuk su ile taharetlenmeli, 
temizlemeli. 

2 - Haladan çıkar çıkmaz 
ellerini sabun ile yıkamalı. 
Dirseklerine kadar temizle • 
meli. Yüzünü. başını, ense;İ· 
ni, kulaklarını tertemiz yap • 
malı. Burun içine birkaç defa 
su çekmeli. Ağzını ,boğazını 
su ile çalkalamalı. Dişlerini 
parmak uçlarile olsun oğ • 
malı. Ayaklarını güzelce yı • 
bmalıdır. 

3 - Her yemeğe oturur -
ken, ve yemekten kaJ.kıaea 
ellerini, ağzını mutlaka sa • 
bun Ue yıkamalı. Dit arala· 
rınü -yemek parçecıklllllJ kaJ. 
maması ıçın parmaklarile 
uğuşturmalı. Yatma &öre te
miz (misvak) veyahut iyi hr· 
ça ile di~lerini fırçPlatmalı. 

t - Çocuk 7 • 8 yaşlarına 

basınca Lir dit llekimine &ö .. 
termeli. Dişlerin çılııış' m -
da, çürümelerinde, J'•:rdlf • 
18T1Dda bir bozukh,ık olup ol· 
madığını tetkik ettirmeli ve 

1 ~er ne !hım ise yaptırmalı. 
it ••• 

5 -70 · 80 ve laatti ıeo ... 
neden ziyade J'...,_ı.mlf 

aibi diılere lizımgelen sıbhJ 

bakımın yapılmasını öiJ"et• 
meli. Çürük, oyuk ve qrılı 
diılerin ne büyük beli ola • 
bileeeklerinl anlatmalı. Tak· 

ma, doldurma difleriıı - • 
!arım bildirmeli ve salohl itil' 
surette dişleri temizletmeli. 
Güzelliifn ve hazmın temeli 
olan inci ta-1 slbl padak 
dişleri ölünceye lıadar sııat
meye gsyret etüreeek leci • 
birleri yaptırmalı. 

8 - Çeşit çeşit ha>talıkla· 
nn mikroplarını . aralarında 
toplıyan el ve ayak tırnakla
rım haftada Z defa munta • 
zam ,....., elam lı:esttrt • 
meğe ıılıştırmalı. 

7 - Nasır belasından kur -
tarmak için küçük yafUın iti
baren sımsıkı veyahut geoit 

••• 
10 - Çocuğun vücudiinde 

ve bahusus ellerinde, ayakla· 
rında yara, bere, çiban, kesik, 
batta sıyrık, yarık, çatlak, 
patlak, sivılce varsa oyuna 
göndcrn1cu1cli. 

11 - Tertemiz oyun mey
danlarında spor, idman ya -
pan çocuğa eve gelir gelme:t 
ellerini yüzianü ,hl<şını, ku · 
laklarınl, lıo)'nUDU, ııdam~kıl· 

lı yıkatmak, ağzını, burnunu 
temizletmek, boğazının içine 
biç Olmaasa temiz \U ile Lir 
kaç defa gargara yaptırmak 
pek fayılıılıdır. 

12 - Pek iyi bilmeliyiz ki 
yavrularınırzın pek çoğu o • 
yun yerlerinde bulunan ve 
çeşit çeşit hastalıkların mik · 
roplarını, tohumlarını taşı • 
yan tozlarla hastalanırlar. Bu 
eibetle mümkün oluna toz • 
1-, dumansa w ı...iz olan 
oyun meydanlarpıdan bafkıı 

bir yerde, faraza pis sokak • 
lsrda, me:tarlıklann içinde, 
karanlık, rütubetli, nemli sa· 
halarda, oyun o,._Jarma 
mlulle etmemelL 

••• 
13 - Öst dudakta, banın 

deliklerinin içinde, burun 
kanatlar91ın liatilnde huaule 
aelen en ulak bir kesiie, bir 
yaraya, bir sivilceye çok e • 
bemmiyet vererek lnıreala • 
mamağa, ellememeie fAlıt • 
mak, l&zımılır. Çünkü lıöyle 

yapılmazsa sonra büyük fa. 
clıılar dotar. Çok defıı pis 
parmaklarla, murdar tırnak • 
!arla bııaarak buaule ••ti • 
rilen bu yerler"- l\eılye 

mikrop giriyor. Yılancık, ka· 
barcık cibi bastalıklan ya • 
pıyor. Bakılmassa burnun 
lçiıuleki ..._.rları sararak 
dimağa, beyne kadar varıyor 
ve beyin zarının ufunetile 
çocuğu öldüreltiliyor. 

lokma" HEKl'>'I 

inhisarlar Umum MildiirüiQünden 
I - 14/3/939 tarihinde kapalı urf ve eltsiltmesı y;ı::ıılcc:ağı i!an 

edilmiş olan buhar kazanının miin•k88a müddeti görülen liızum 
üzerine temdit edilmitlir. 

ll - Eksiltme ,eratti abiJı:a drinliıvie 4/-4/039 tarihine rutbyan 
Salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Subesi Mü· 
diriy~ti Alım Komi<yonımda yapılac.ıktır· Kapalı :rarflar ekalltnıe 
laatinden bir saat ev.,eliıle lıaılar csaat 14 de. kadar l'Caınisyon 

~mııaıu makbuz mııutını.ıte verilmesi ve eksiltmeye girmek 

ilıeyeehrln fiatsiz teklif mektn•I ını ihale tarihinden bir hafta 
wveline kader Müslı:irat Pabrih'" Şubesine vererek münakasaya 
tftirak vesikası almalan Jhıındır. d7M. 

lKDA.a 

Türkiyede İmtiyazlar 
Saltanat rejiminin dağıttığı bu 
imtiyazlar Cümhuriyet hükumeti 
tarafından birer birer ~atın alındı 

Her hangi bir devletin siyasi ve 
iktısadi tarihinde imtiyazlar mev· 
zuunun çok mühim bir bahis teş· 
kıl ettiği aşik rdır. 

Türk tarih.nde ise imtıyazlar re
jiminin en l~nteresan bir mevzu 
olarak kaydolunacağına şüphe e· 
dilmemelidır. 

İmtiyazlar rejiminin ibretamiz 
olan ciheti şudur: 

İmtiyazlar Osmanlı imparatorlu· 
ğu devrinde bir atifet ve bir ih • 
an olarak verild:ği halde impa • 

ratorluk zayıilamağa l:aşladığı ve 
kuvvetten düştüğü vakit bunların 
sıyasi mahiyet almış ve Osmanlı 
mparatorluğunun başına en feli • 

kelli zamanlarda çok mühim gai • Tramny Şirketlaln d-1fıt e1J1e llletllm Dk c ' ı 
leler a1'mış olnmlarıd•r. 

Tiirkiyede umumi hi:tmet imti-~raz daha artmış, nihayet büyük şe- gödltenk firketleriıı .tın alm • 
vazlarını iki mühim kısma ,.yır • hir !erimizin amme hl7.metleri sa· mm• tıevessill olummıştur. 

. mak kablldir. hasında her türlü medeni ihtiyaç- İlk satın alman şirket İzmir nh· 
Birisi, Demiryollar • Münakale • !arı ecnebi elile temin edllmeğe tını flrketl olup bunwıla imzala-

imtiyazları. başlanmış ve ba&k büyiltt fedalııir- ıuıı Taf& mukavelenamesi 3 T. ev-
Diğeri. ·belediye hudutlan için· !ıklar mukabilinde bu ıılınetlerds yeJ 11132 tarlhiııi 1.apm3ktadır. Bun 

de elektrik, su, gaz tevdatile tram istifade edebilmiştir. dan uma 1atanbul Terko&, İzmir 
vay münakalesi gibi hizmetlere a- İstiklal mü~les_i ııeticesinde aV'BpZI, 1atanbul nhnm dok ve 
il imtiyazlardır. kazanılan zaferı tarı"'.' _maledecek , İıtanhul telef'lll, Uskü • 

Bu n .. •-ı kısmı imtiyazların ta· olan Lozan muahedesinın akdınde d Kadıkö" A ......,. . . . . . ar· y au; ım:wpı85ı) ve 
rihçelerini umumi olarak tetkik lmtıyazlı firketlere yenı milli! Er Jl'uns tayy.are, hmir telefon, İs 

PARA BORSASI 
ANt(ARA 

1 Sl'ERUN 
100 DOLA& 
100 FRAJliK 
100 LlBE'l' 
lOO İSVİÇi>.B 
100 FLORİN 

100 RAYİSMARK 
llO BELG& 
taO l>RAllMt 
100 
100 

1
100 
10<.' 
100 
100 
100 

LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTt 
PENllO 
LEY 
DiNAR 

100 YE.1\J 
100 tsw.ç 
100 RUBLE 

ICAPllfl$ 

5.93 
126.6525 

3.3525 
6.6625 

28.6725 
67.225 
50.815 

21.31 
L08Z5 

1..51 

5.93 
23.93 

34.9675 
0.9ft50 
2:.837~ 

34.62 
30.5375 

23.83 

Esham n Tahvllat 

Erpni 

Aıuıdolu Demiryolu 

W~in 

Mümessil pefin 

İzmir Esnaf ... Aball 
Bankası 

20.-

32.65 ... 
5.38 

lLllZE flAT Ll.Ri 

Araka 
Bezelye 
Lahana 

• 
• 

Pırua 

Ispanak 
Havuç 
Şalgam 

Kereviz kök 
• • 

Kereviz yaprak 
Pancar •• 

llll>'U 1 1. 

Z5-·-3-
2-
4-,_ 
S-
5-
ı-

" .. -edelim: devlet içerisinde verilecek veçhe ·ı taıılıu.l elektrik, İstanbul tramvay, 
Osmanlı imparatorluğu 19 uncu nin tayinine ait müzake.rat sırasın· lstmıbul tüııel firketleı:! atın a • Dereotu 

asırda harplerle ve dahili gaile!er· da bu şirketler hülulmetimize ve lınmqtır. Kırmızı turp 1-
- 50 

le meşgul olduiundan, sanayi ve heyeti murabhamnıza en ıüç da- V-nnaluıllt kısmında . Anada- Taze sı>Pıı 
ticaret sıılıalarında tam bir inhita- kikaları yaptmış lıınh•mnakta i- lu • Jlatdat, Mttsin • T':- • A· 
ta uğramış ve muasır medeniye • diler. Lozan muR..'ıcdr.all'! Cümhu· dana, hmir • Kasaba, Aydın, Şark 

ı Z5 

tin terakkilerini takiptf'n uzak kal· riyete intikal eden .u .. etler rea- iemiryollmn -~ 
mıştı. Bu sıralarda Avrupanın az daptasyon mukaveleleri hükümle- ._ ____ L•--tı n~ 

1 
._,_ 

ŞEHİR TİYATROSU 

nyatro1•r: 

. 

RADYO 
• 

,,,, 
Dalga U:tunlui:u 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19074 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw 
TürkiyP Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo•u 

Cumartesi 
Saat 13.30 Program. 
Saat l;ı.35 Müzik (Kabare, çi -

gan • Pi.) 
Saat 14.00 Memlek'.!t li&at aya • 

n, ajans, meteoroloji haberleri. 
Saat 14.10 Türk müziği. Çalan· 

lar: Vecihe, Cevdet Kozan. Ruşen 
Kam. Okuyan: Muzaffer İlkar. 1 -· 
Rauf Yekta • Mahur Peşrevi. 2 -
Latif ağa - Mahur şarkı - Telif e
debilsem. 3 - Rahmi Bey - Es:r 
ettin beni. 4 - Cevdet Kozan • 
Taksim. 5 - Şükrü Şcnözan . Bu 
sevda ne tatlı yalan. 5 - Rahmi 
Bey - Servinazı seyre çıkmış. 7 -
Şemseddin Ziya • Şu gülle b'r ba
kın. 8 - ...•..... • Saz semaisL 

Saat 14.40 • 15.30 Müzik (Dans 

müziği - Pi.) 

1 

Saat 17.30 Program. 

Saat 17.35 Müzik (Dans saati • 
Pl) 

Saat 18.15 Türk müziği (Halk 
musikisi). Sivaslı &şık Veysel ve 
İbrahim. 

Saat 18.35 Türk müzlği (Fasıl 

heyeti). Safiye Tokay ve Tahsin 
Karakufun i§tirakile. 

Saat 19.00 Konuşma (Dış politi
ka lıBdiselerl). 

Saat 19.15 Türk müziği (Folk • 
lor • Halil Bedii Yön .. tııen). 

Saat 19.30 Türk müz ği (Mual • 
lim 'Nuri Halil Poyraz've arkadaş
ları). 

Saat 20.00 Ajııns, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Müzik Neş'eli püık -
lar • R. 

Saat Z0.20 Eaham. tahvllit, kam
biyo • nukut borauı (fiat) . 

Sut 20..35 Memleket saat iya -

para ile çok menfaat temin etmek rine rağmen eski zihniyetlerini .,. ~-~ DL·- • e ermuı 'tBf'BBAŞI 
'<aygusile hareket ed~n bir takım nelerce unutıruımttlaroiı· ınillllevtirilmesı h-ısnnda bum· Dam ._. Gala Pnagra• 
sergüzeştcu sermayedarları ilim, Büyük fedakıirlıklarb ~tikl!lini malı bir faaliyetle çalışırken ıJiier lB/3/DJ Cuınar • Sut 20.30 a) Takdim , b) Tem. 
fen ve sanatın terakki ve fayda • elde etmiş olan Türk milleti şir • taraftan da şirket ve müaseselerin tesi aqamı sil ve Türk müziği, Binbir gece 
tarından şarkı da nasibt>dar kılmak ketlerin bu hareket tarzına elbet- tarifelerinde tenzilat imkanları mt 20 • 30 da ınwllanndan • :MARUF • Yazaıı: 
bahanesile ve tatlısu firenklerinin, te ki tahammbl edemezdi. arıqtmlmaja başlanııuştır. Kudımç Gece Ekrem Refit, Temsilde Türk mü-
yerli bezirganların, zayıf ruhlu sa· Cümhuriyet rejiminin teessü • Son aeneler belediyeler kanunu-

3 
) aıat: Küme okuyucuları (Koro). 

ray ve hükümet adamlannm yar • - den itibaren 10 sene gibi lcua - •nıtıleriae ~lemif oldu· ':,.~ ,.._ tf. = 1 İdare eden: Mes'ut Cemil 
dımlle ve bir takım hula menfa- INr zaman geçmeden imtiyazlı tir- ... alMd tJe lleled'-.mhı Jmr • H te .-.nrw..- ,;;:4 ......_, wı a-t 21..B c) Mefhıır virtW. 
atler temlnl muluıbili'lde memle • tlerin m!l!•...,•ru.ı•- - - ,. ..... ...--- ~... • l'RAKCESCATİ'nin Keman 
ket" lku.dt w ilmi membalarını olunmasının ıı.tbca aaiklerl dıılmn d '":lı: ~ ........ wt 20 • :ııo da U, 1 - .Jobann • Sebastian 
;mt:aza bağlamak auretile elleri- J'Ukarıda zlkredllmif bulunul • prqjel lnl leıı w mUU lttmat aok- yflzgAMSY 3 perde ACH • Konçerto (La minör) Al· 
ne geçirmek teşebbüsüne giritmit- tadır. t•_ı_,.~ tetkik ve ~ ta&· BALK OPERl!:Ti legro moderato, Amtımte, Allegro 
terdi. Müesseselerini birer birer sat • diWe iftlp.l olıınduju glbı aynca Bugün ıB de -ı. 2 Ludwig van BEE'lHO 

işte saltanat rejiminin menfaat ak için hükümete miıracaat et - iııpat w tesisat bbıılleri de ifa aqam . 11 da VEN _ Sonata N. il, opus 47 (La 
kaygusile vatani ve mllll hislere meyi menfaatlerine daiıa muvafık olunmaf ve itletmeleri bakbııda 7.azıı Dıılmes'la majör) (Kreutzer e ithaf edilmiş), 
hakim olduğu devirlerde sarayın görmüşler ve bu müracaatları ar· belediyelere direktWtt wrilmi§ (llALİME) Adagio 1101tenuto • PTesto Andan· 
dağıttığı bıı ımtlyazlar hergün bi- yıı millinin tabakkııkuna uyğun ve taniyelerde bulunulmıqtur. Pek yakında: ıecon variazionl. Finale (Presto). 

1fte Cümhurlyet hüklimeti ,e · Aşk Bors.a Saat 2UlO Haftalık poıda kutu ~ 
• lıir dahili lmme işleri gören mües M. Yesari su. 
-eleri millileştirmek ve işletme
lerini, halkın ihtiyaçlaı mı daha iyi 
.bir şekilde karşılıyacak vaziyete if· 
nğ etmek hususunda böyle esaslı 
tııarar n tedbirleri alınış ve tatbik 

etmiftir. 

(1ÇKİ İÇME!) 

EBLEH, API'AL, SAKAT 

.pııı:ıık sahibi olmak istemiylır

- içki içme 
ç.- ••• a-.ı 

• lıwl 

RADYOLiN 
ı ' 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

• . 

takınmışlardı. Nazlı, 1l'erlde kana· nruıdlllı fMbwıılyec*Um. Bm.llııDmıyonlum. Apartıımnı bırakıp ı GAyri ihtiyari l*ildim: - ~T aıo, on.dan çekildi&İlll 
Ule gönderdiği haberlerde, bana '1lce enWWıtaı wıra, ben de • tekrar kii§lr:e çekilmelı: ~ - Ya, demek ki... halde, demek, dedikodular hali 
acır görünüyordu. Feride, Behice- wrden u 1 çt'm Klişlı:e döndüm. Hayatmıın tat! ( Sö:tümü tanı...,lıy•mııdmı; o, ele- 4evaın ediyor, bili benimle uğra. 
Janlen, Nazh'dan haher tqıyarak, Bir atDı. hrd-, :reni *1** bam: bçmlfU, Kaıı talıli1lerin.in bmwı ADI etti: · ..,.ı.ntı? 
.kendi hesabına yontu;urdu. nımı ~ Bu, bir felilı:et hçsi menfi neticeler vtrd;ği hal· - O bayat, size yakışmazdı. O Nazlı'nın &özlerini ayrı ayn nok· 

_ S2 _ İçleriade, hayat lwlını, Peride oldu. Bvw ılee ı-ta ile gtinderilen • içimde, bir türlil ~ bir çılgınca gidlfl!, iten, atı.p okbıl'ım laludan diifünüyordum. Köşke çe-
8-lln . . cinı- ııew. AJılıiı dol811D lwbflllue nl- idi. Benden, açıktan aÇlja para is- mektuplar, -1ln apn lıapıya hıra· • • anlı. için, kalben çok eza ~ kU!şimi, kendi tesiri zannediyor ve 

te bi d d ~Siz bu men kapıcı da suratı Ullll§tL İkide teıniyordıı. Fakat, e~esı • an tmereler, P""'"rıldv .... Kllflıe dllnd8ilim aman, ayrıl- Beni unutmak lçln, lıaftan kara bu zan, ona, eaki teklifini tekrar ı-
ıı 'kt ra.z a meme ıı':ı: ~I .;.,... i bir· ' ni biliyor, suyuma pu,or, - linl aldı. aqam lnıdar garipledim. O. vurdunuz. 0nıee. buna bir mana çlıı bir bak veriyordu. 
d~aya Ymıaf"'lllfl ı · Be f dl, &bllr kiracılar P· leUkle hemen lıer .ı.tedii*'" Bu mektup~ tealmıelftln dalar, Adeta küf kokuyordu. verememl§lılm. Fllıat, apartımanı- Ben, apartımana galen kadınla-

. - ye en 11111' la. ıJiiriiW1 etse- J1111tırlıyordu. hepsini, hlddetımden yırttım, a&· Bir qçı, buldurttum. Eald, ..ı.m, nıza aelm kadmJardan, mm be- ra, her halde, aarhotlııkla Nazb-
·~ıze _ ıx:-:'ı ~·· ~qafe ıdi Giıli- ~ ~ · Ondan hOil•nıyordum, aeJ gele· tını. . , . · hayatım, tekrar l>atl•d• Yor- nim b•Jdnmdaki fikirlerinizi, zan. dan tı.hsatınif olacaktım. Nazlı'ya 

flaizi hıç iyı gömUiporurıı. AU.U. nis!. lnu, •vemiyordum. Feride de bu· Feride, Nazlı dan haber ıeüıdi: pnluk dinliyordum. J.anııızı. ••bmlnlerinizl öğrendim. lıöyllJen, aı:aha, hangill,ydi? Sonra, 
''Wlariadslcl Yalı.• IM,wdu.S k Tah" .... __ , _. __ , "''idil· nıı :uızmı,. hep tadında bırakıyor, ıtendisini unutmak için, o ııeflh' Fakat, bu, çok sürmedi. Bir aa- Beblıııelerde, lımıl çeklpirdiğinizin Nazlı'nın .ı;y~. bir ültiJDa. 

k ıt 1 ır -- ....... 6M o ha t •• oo 1 y .. ,,.. balı Sıtkı Tahir, mektubu aldı, te • ' filje .ıı.dar lllİEflrlllderli uzatmıyor, ziyaret- Y~ ı. ~yormuşum ap_.-.

1 

, telefon acı acı çaldı; Nazlı'nın yalan oldııiunu da anladım. Orta- tam kolm•• da vardı. Sesile ta-
rar çekmeye koy.:lu: - Kapıcının yerden olııraır. !erinin aruını da qutuyoırdu. tedncı bır mtlhamut! wlle ürperdim. da, kırılan, dökülen birtey olmadı· belrinJm eıUyordu. 

- Vaziyet şu. Behlceler, Feride, hakk~ vardı. Ka.dı~~ _ Nazlı ile korn.lflDllk iltiyonım. Behicelerde? bir mektup aldım, - Nasılsınız, lıeyefudl? Saim- ğı için, af veyahut özür dileyecek ~ telefon ederse, ne cevap 
Nazlı, üçü de cephe abnıtlar. Ara· gelmiyorlardı ki. yan Fakat, adresini ötnmmek kabil ol- gibı oldum: cB!r ahba- 4ea tanıyabildinlz mi? birfey de görerııecUm Sizinle 1 ~ su el.tim? 
da hırpafanan ben oluyordum. fiçü lanna bir iki arkadaş ta takıyo~u. IDQ)'onlu.. bnnız aoktordan öğrendilı:: Feride- - EmrediDiz, Nazlı luınım yabileceğiıni anlıyorum. ı .uı. :. eni hidlaeler, beni, bir silindir 
de, hüanüniyet mukesi altında, bi· lçkiye başl•nm•clen ene!, bira~ Feride, laıt'l cevabı ıırenniftl: de frenai Vlll'mlfl• Genç kaclınm wl, bir luıhhh;ı kat"iyyen gi.lcenıııeyin.ia, .ala, çoıt Sibi ardi. 
rlbirlP:ini yere vurmıyıı utıePYor· -ız dura.biliyorlardı; f:ıkat a~ız.. - Bana, 116,WC yemin ettirdi, Bunun bir iftira nlmaaı çılk Pbl ~ordu: zayıf in•-nız Tsir •ltııı<I• 1111- - 14 -
!ar. Zeki Mahir de, oolan idare a- !arı kwpp ta Jıulandılar mı. artık söyUJemem. mümkündü. Fakat benim içime - Tct-.lckür ederim. Demek il· lıyomınıız. Eğer biri1ıirim1ze tam Sıtkı Tahir, iki elile başını tut-
dememiye başladı. aııptedllma hale geliyorlardı. A· Bu cins lw!mlada dllfe lnıllra, kurt düımüştü: ~lUUtmamıpınız bir ciddiyetle bailnmezplr iki· muştu: 

Yerine oturduğu zaman, par- partmaııı değlıürmiye mecbur onların ahlllı:larmı, karakterlerini - Acaba? Neden olmasın? - Ben de size teşekkür ederim. mis de betbalıı oluruz. Size acıyo- - Yeni hidiaeler diyorum. Çün-
maklarını kenetl~yerek çenesine kaldwı Nibıcyet orada da kokumuz epey· ôğreıımlfllm. Yemine ttıkat- Yalan da olsa, inanmakla birtcY asıl oldu da beni hatırladınız? rum; ataın, --.at olmanın istiyo- kil, beni köfkte rahat bırakmıyor. 
dayadı: çıktı. llııfka bir apartmana geçtim. lan vard; büyüye, -rıı. bütüo. siyan etmiyecektim. Bir dok~ - Bilhassa tqekkür etmek için. ruın. Ilıllfüallnfiz. laıraruıızı öyle 1ardı. Feride, telefonla randevu 

_ A.ylar g~. Kötke clöıı- Bu t•\r'" ııef•Mt i1mıl devllln o- lıltıl ttikatlara, olanca varlıklarile bat vurmaktan bafka yapacak hır- - Sebep? verinb. Bma, .ızt, pne telefonla ~- Yeriyordll, ptmlyordum. BcOiW. 
yi düşünüyor, fakat bir tilrlü to- derktD, Peride, BahiceJer ve Nulı iDwı ediyorlardı. Bu oBiiyük ye- feY yoktu. - Bir de soruyorsunuz. Nıııılli.ıt· nrım. Oruvar beyefendi. rln mektuplanııa cevap vermiyor. 
parlana'Dl)'ordum. Apartımandakl da aahnede görünüyorlardı. min•. bir yalan da olabilirdi. Yal- Ah, bu günlerce süren üzüntü! !erimi tuttunuz. Zaterı o lulYat, Telefonu birden kapattı. Orada- clum. 
hayatım, hayat delil~!; b_lr ........ Belıicelıır, lıeaf korur bir tavır ,nız şu var ki, cnıı, söylememek ka- Yalnız kendi için, etraiım için dellize yakıpnaıd• 1 1ıi bir koltuja çöküverdim. Bu, ne [Arbaı var) 
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T•ne Kurut 

Sipahi 25 M•denf kutu 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeflt 60 72,5 

iYi BiR HAZIM 
Rahat bir uyku temin eder 

Her yemekten ıonra alınacak 2 · 3 tane 

Pertev Karbonat Komprimesi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ek

0

şili~ini giderir. Pertev 
• 

Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 

Gayrimenkul Satış llônı 
lstanhul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay~n Lutfiyenin sandığımızdan 20665 hesap numarasile borç 

aldığı• 800 lira borcuna karşı birinci derecl<ic ipotek edip vadesin· 
de borcu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 nu
maralı kanunun 46 mcı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine 
gure satılması icap eden Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Sö· 

ğü:lüçf?§mc caddesinde eski 142, 142 mü. yeni 286, 288 No. lu altın
cia dükkanı olan ahşap bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müd-

1 

dctle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 260 lira pey akçesi vere· 
cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olU!ıur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica· 
rcsı ve taviz bedeli ve t~llaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şJrtnam•sı 20/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istlyenlere 
s~ndık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kav .ı vesair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya gırmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkorılan gayrimenkul hi<kkında he!' şeyı ögrenmiş ad ve itibar 
o'unur. Birinci arttırma 9/5/939 tarihine müsadif Salı günü Cağa
loglunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağım 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah -

!KDAM 11-~ ııt39 

En tatlı zevk havasını 

1 

NE KADAR IZTIRAP 1 

CEKIYOR 
1 

24 saattenbcri devam eden müthiş 
bir baş ağrısı 

; l-lalbuki bir iki kase 

ı .... a ..... n .... ~ ......... :~ı 
bu dayanılmaz ağrıyı 
bıçak gibi kesmeğe 

kafidir 

blltlbı ağrı, ıızı ve sancıları mideyi 
lıcızmadan, kaJbi ve böbrekleri 

yormadan dindirir. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her 

şeyhi taklidi ve benzeri vardır. 
GBİPİN yerine başka bir marka 

wrirlerse fiddetle reddediniz. 

Sahip ve l!afmuharrlrl: Ali Naci KA

RACAN - Umumi N"lriy•lı İdan FAen 
Yazı İtleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

hüdü baki kalmak şartile 26/5/939 tarihine müsadif Cuma günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttır
mada gyrimenkul en çok arttıranm ilstünde bırakılacaktır. Hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife' dair ·iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri ·lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmem.iş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar Htış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malı1mat almak istiyen
lerin 38/407 dosya numarasile sandığımız Hukuk ifl.eri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu i!An olunur. 

••• 
DİK K T 

Emniyet 'Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek et
mek istiyenlere muhamminlerimlzln koymuş olduğu kıymetin 

nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (1807) 

T•n• Kurut 

Samsun 25 Medeni kutu 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

t . ' ' • .. .:_ 1/: 

l'URK TİCARB' BANKASI A 
MERKEZİ • • ANKARA 

Kambiyo işle • 
rı 

• 
ve saıBr 

Banka Muamelatı 
ş u B E L E R 

ANKARA BOI.U ISTANBUL 
.ADAPAZARI BURSA IZMiT 
BA.l\DIRMA ESkl~EHIR SAFRANBOLll 
BARTJN GEAJLIK TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KAS AS 1,, 
• 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Varyete - Lokanta 
ŞEN Beyoğlunun en 
mükemmel eğlence · 

yeridir 

Yenf varyete yıldızlannı 
mutlaka görUnUz 

B.yofla Karlman Pa.ajı 

lrarııımda 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE Mtl"TEHMSISI 
Divanyolu 1!14 

Muayenehane ~aatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 8, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkarayr. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı HaıtahanHİ cildiye 

:ııühreoiye mata haıı .. ı 

100,000 lerce 
kadının 

· Nazlli'ı dlkk•tiril 
· celbeden 

1 nce bir aevk, titiz bir itinanın, 
derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

BeyoQlu Vakıflar MUdUrlUDUnden 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

98. 80 

115. 20 

857. 80 

107. öO 

Kamerhatun mahallesinin Gu sokağında eski ve 
yeni 12 numaralı baralı:aıun tamamı. 

J'eriköy mahallesinin Ayazmada Akasya sokağın
da 14 numaralı barakanın tamamı. 

Sütlücede Mahmut ağa Filibos sokağında 41-43-45 
numaralı üç bap barakanın tamamı. 

Ortaköy'de ai Değirmen yeni Saatçi sokağında 
eski 15 yenı t numaralı arsanın tamamı. 

Paıardan maada berırüa 8 elen . . .. 
sonra baltalanaı kabul eder Yukarıda yazılı g_ayn menkullerın mulkiyetleri pe~1n para ıle 

Adruı Ba6ıaU CaJılul Cafa- tllrilfı on gün müddetle uzatılmıştır. İhalesi 27/3/939 günü saat 15 
a/f/u golcuıu lc~lıo,ı /\'•· 43 te komi.svonil• ... ~.ı--- • • ·· · .. '-••Auk oev pa-

Telefon : 23899 

1 

... ı.C"ua a::;auı uaroeıerıe kursuye vu-ıJ.<s.._ ... , ... , 's"'"'H .......... ~ V••U·• 

· - · .. . .. . istirak edenler var. 
tebessüm dolaştı: . .. , Akif Cemal."in gö~leri bul~nık 1 da Ma.ıat.yaıı aşık hatun aynı şar-ıaıgı oaşını yavaşça l:'aıaı~aı. ~": ı-·-.. -... ---·-:··- .~-.. an a~ademt ruyor;. _gozlerı gozlerınde ce~a~ · sı var) 

- Gitmemi ihtar edıyorsun oyle ,bakıyordu. Bırşey soylemek ısterıkıyı soyluyordu: nında ayakta duran Ibrahım Lutfı arkadaşları. Bır koşede, gozlerını bekledıgı fıellı. Azalar çok cıddı (Arka 

~-'-"'""" ,,_.,.,,,..__ 


