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Dünyanın en çalışkan, en zengin ve tek
nik bakımından en mücehhez milletlerin-
den biri olan Amerika ya kendimizi 
tanıtmak, çok faydalı ve lüzumlu bir iştir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Yine biribirlnin yüzlerine baktı· 

!ar ve §Üpheli ıüpheli Pi!iimsedi • 
!er. 
Hanımlar otomobile binerken 

birisi: 
- Ne yazık ki haremi &'Öreme

dik. 

RESİMLE 

ÇARŞAMBA - 1 MART - 1939 

HALK GAZETESi 

GÜNÜN 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

HADiSELERi 

Milli Şefimize 
hazırlıyor 

1 

1 

~UGON=-" 
2 NCIDE 

Peygamberlerin Hayatı 
Kom•lottln ŞGkrü 

Emine Sultanın 
Sarayında Bir Hırsız 

Yeni Tefrikamız 

S ÜNCÜDE 

iŞARETLER 

••• 
4 DÜNCÜDE 

Arjantinde 1 Sene 
All Naci kARACAN 

t S iNCiDE 

ı YAŞAMAGA MAHKOM 
Mahmut Yeıarl 

ABDÜLHAMiD 
Devrinde Pehlivanlar 

il. Sami KARA YEL 

6 NC!DA 

Salda: Tramvay Şirketini tarihe karıftn:an tesellüm mubatalan dilıı imzalandı. Solda: S~i 
Birliğinin umumt toplanhsı [Bunlara alt tafsilatı ikinci sayfamızda bulacaksmız] 

Aspasyanın Maceraları 
il, RHlm 6ZGEN 
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CAGALOGLU NURUOSMANlYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

yeni bütcede Milli 
Maarife bilhassa 

verildiğini söylüyor 
Ankara, 28 (A.A.) - Bugün Büyük Millet Meclisine tevdi 

edilmiş olan 1939 yıh bütçesi masarifatı yekUııunu teşkil eden 
260.956.000 lira muhtelif Vekiletler ve daireler arasında şu su· 
retle inkısam etmektedir: 

B""yük· Mili t Meclis" u e ı ......................................... . 

Riyaseticüınhur ................................................. .. 

Divanı Muhasebat ............................................. .. 
Başvekalet • ........................................................ . 

Devlet Şı1rası .................................................... . 
İt tistik U M-d·· l"ğ·· s a mum u ur u u ................................ . 

Devlet Meteoroloji İşleri U. Md. • ........................ .. 

Diyanet İşleri Riyaseti ....................................... .. 

Maliye Vekaleti ................................................. . 

Düyunu Umumiye .............................................. . 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ................ .. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti .......................... . 

Dahiliye Vekaleti ............................................. . 

Matbuat Umum Müdürlüğü ............................... .. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü ....................... . 

Jandarma Umum Kumandanlığı ........................ . 
Hariciye Vekfileti ....................... :: ................... .. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ................... .. 
Adliye Vekileti ................................................ 
Maarif Vek.ileti ................ ························ ....... . 
Nafıa Vekaleti ................................................... .. 

İktısat Vekill&ti .................................................. . 

Ziraat Vekaleti .................................................. . 

3.918.000 

407.000 

652.000 

1.300.000 

348.000 

242.000 

646.000 
628.000 

20.858.000 

49.738.000 

1.472.000 

5.515.000 

5.201.000 

188.000 

7.400.000 

11.013.000 
3.565.000 

8.471.000 
9.835.000 

16.111.000 
8.332.000 

3.721.000 

7.370.000 
Milli Müdafaa Grubu .......................................... 94.025.000 

( Malixe Vekilinin beyanatı 3 Uncu sayfamızdadır) 

Bir Alman heyeti çürük 
vapurları tetkika geldi 

Hak aramak ve suçluyu bulmak 
En küçük hakkuıızı arayınız ve en küçük haksızlığı kabul et• 

-Jiaiz. Bu, daha büyük haklarmıu aramak ve daha büyük hak· 
ıızhkl.,.,. ruı olmamak için mücadelelere atılmak cesaretini sizde 
uyandırKaktır. Annmıyan, hatta uğrunda büyük mücadeleler gö
ııe almmıyan hakların zayi olmasını tabii ~nnek IA:mndır. 

Memleketin haklarını aramak, müdafaa etmek, bu yolda icap 
ederse kendi menfaatlerini feda ederek, her türlü zararları göze 
almak mevkiinde bulunanlar arasında matbuat ta vardu. 

Deniz bank işini ele ah ruz: Satın alınan vapurların §&rlnameye 
muvafık olmadığı, birçok noktalardan işimize gelmediği ne zaman
danberi yazılıyor, aranıp soruluyordıL Bize bu vapurları satan AJ. 
manyadan bir heyet geldi, hakkımızı teslim etti ve zararlarunızı 
telfıfiye hazır olduklarıru bildirdi. 

Bu yolda memleket menfaatlerinin ve haklarının :uyama •eo 
bep olanlar varsa onları da bulup çıkarmak üzere tahkikat yapılı· 
yor. Bu tahkikatın uzamasını da tabü görmeli Böyle pürüzlü işler· 
de hiç kimsenin suçsuz iken suçlu mevkiinde aylaru sürüklenme
mesini temin etmek lazımdır. 

Maamafih bu ilk tahkikatta. i bir suç bulunursa bu suçun dere
ceesini tayin etmek le doğı-u olur. Kendi menfaatleri uğruna mem
leketin menfaatini ve hakkını feda edenlerin suçu ayn, huna ilı
mal, cehalet ve likaydi yiiziinden sebep olanlarm suçu ayrıdır. 

KEMALiST 
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Tramvay Şirketi Şehirde temizlik 

Bir portakal 
meselesi 

ı _ Mart t93t 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

, y r r ~ • ,. t _::. 

Musanın Hayatı tarihe karıştı mücadelesi Dörtyol Kooperatifi 
Almanyaya beş bin 
sandık borçlu kaldı, 
mal bulunamıyor 

Aşk macerasının 
yıktığı bir yuva 

~~~~~~~~~-..::.~~ 

Sekiz yıl geçmiş, Musa Safuraya 
tamamen sahip olmuştu 

Tesellüm mazbataları Tramvay biletlerini 
dün imzalandı; bugün yerlere atanlar ve tü
şenlik ve ziyafet var kürenler ceza görecek Bundan bir müddet evvel lstan-

Tramvay ve Tünel Şirketlerinin Tramvaydan indikten sonra hal- bul yaş meyve ve sebze tarırıı satış 

Beş çocukla kalan Ester, senelerden sonra 
karşılaşınca kocasını elinden alan Macar 

dilberinin bacağını kırdı 
Bunun üzerine Şuaybın Musaya 

karşı olan muhabbeti bir kat daha 
artlL Kendi kendine: 

- Bu delikanlı, dedi, Tanrı dini
ne taptığına ve ta Mısırdan kalkıp 

buraya geldiğine göre, herhalde 
ve her karda boş olmasa gerek! 

Safuranın teklifini kai;ul ede -
rek Musayı kendi yanında alıkoy • 
mağa karar verdi. 

Ona: 

- Evlat! dedi. Ben hem Tanrıya 
taparım, hem de insanları Tanrı 

dinine davet ederim. Fakat bura • 
daki insanlar' beni dinlemezler. 
Tıpkı Mısır halkı gibi, puta, ateşe 
taparlar. Onlara hak yolunu gös-

terdiğim için de, hem bana, hem 
de kızlarıma düşmanlık ederler. 
Bu itibarla biz burada çok yalnız 
kalmıştık. Büyük Tanrı senin yo· 

!unu bizim yerimize düşürdü. Bu
rada bizimle birlikte kalmak ister-
sen kal! 

Bu teklif Musanın hoşuna gitme 
di değil. O da esasen barınacak bir 
yer aranıyordu. Vakıa Mısır ka -

hinlerinln bahsettiği adamın ken
di olacağına ve Cenabı Hak tar.a • 
fından Firavuna taslit edileceğine 
kendi içinden inanmıştı. Fakat her 
şeyi Allah'a bıraktığı için Şuayp 
Peygamberin bu teglifini de yine 
Tanrıdan bildi. 

Şuayp Peygamber ise, Musanın 
düşüncesini reddedecek mahiyette 
telakki ettiğinden, derhal onu 
kendisine bağlamak çarelerine baş 
vurdu. 

Mukaddes kitaplar diyor ld: 
•Bir erkeği bir yere sağlam bağ

lamanın yegane şartı avrat oldu • 

ğunu ihtiyar Şuayp çok iyi anla
mıştL 

İşte bu mülahaza ile Musaya: 

- Oğlum, dedi.. Eğer burada 
kalırsan sana kızımı da veririm 
ve hep beraber bir aile hayatı ya-
şarız. 

Musanın gözlerinde memnun bir 
ışık çaktı. 

•- Hangi kızını verirsin?• diye 
sordu. 

Şuayb: 

yağımdaki çarıktan ve sırtımdaki 
çuldan başka malım yok. 

- Varsın olmasın! Ben. kızımı 
sana üstelik te mal vermek şartile 
tezvice razıyım. Yeter ki bizimle 
beraber ol! 

Musa, bu teklifi kabul etmedi. 

devir ve teslimi esnasında hazır • kın ellerindeki biletleri yerlere koop~ratiii ile Almanyanın bazı Dün dördüncü asliye ceza mah- cağı kırılan Macar dilberi hasta· 

1 .. t al . . b .. 1.. d k ıthaliıt fırmaları arasında cereyan k · d k lind aldı" kaldır anmış olan mazbatalar dun Nafıa a mam arı ıçın u un ura yer- emesın e ocasını e en gı neye ılmıştır. 

V k ·ı . ş· k . . 1 . .. ti . k 1 eden muhabereden sonra koope - · · k.b. · b • k b. ·dıs· e • e a etı ır etler Baş Komıserı erme çop sepe erı onmuş ur. . . . . ıçın ra ı ının acagını ıran ır Dün mahkemede Ester ha 
. . . B nl . d'lik 61 d' B ratifın 80 bın sandık portakal ih - k d h k · b 1 k ·g• ve Devır ve Teslım Komısyonu u arın sayısı şım ı ır. a- . .. . . a ının mu a emesıne aş anmış· yi inkar etmiş Jülyanarun a• 

R .. s·· . D . .1 b . d k. - t bil ti . l raç etmesı takarrur etmıştı. t R d b l Tür. ki • ba. eısı urun evrımer ı e u şır. ema agı ve e erı yer ere a- . .. ır. omanya a aş ıyan ve • esnasında düşme neticesinde 
ketlerin eski müdürü Gindorf ta - tanlar belediye memurları tara - Bunun ~O bm sandığı Dort!01 

• yeye intikal eden bir aşk macera- cağı kırıldıg"ını söylemiştir. Jiily3• 
.. . . . f d tak· 1 ak . . dan ve mutebakı 30 bın sandıgı da b ld ğ b L,di · •te rafından mutekabılen ımza edıl • ın an ıp o unar teczıye edı- . . . sının se ep o u u u '"' senın na Eslerden tazminat isteıne~ ' 

. . . . . 1 kl d. Rızeden sevkedılecektı. h 1• d . bi • 
- Bu hak senden ziyade kızına mış, ımza merasımı bır buçuk saat ece er ır. u asası şu ur. Hayim de beş çocuktan yalnJZ 

. . T · ı· - . 1 1 Ancak yapılmış olan anlaşmıya H · dı d b' d R .• r • ait bir hak. Ben Safurayı zevce 0 • devam elmıştır. emız ıge rıaye o unması, yer- .. . .. · . ayını a n a ır a am oman- rinin kendisinin oldugu" nu dıge 
1 t"k .. ülm . . hr. gore, gonderılecek portakallar Al- d E t dlı b. M · k ·ı ' ul • 

!arak kabul ediyorum. Fakat onu Bu suretle bugünden itibaren ere u ur emesı ıçın şe ın .. . . . . ya a s er a ır usevı 121 e !erinin babalarının Estere sor 
ht lif l . 1 manların gosterdıklerı gıbı amba· ı · k k ı· ı ı k • tezevvüce tamamen hakım olması tamamen hükı1metin idaresine mu e yer erme ası mış olan ve- • · . . . . ev enmış ve arı oca s anou a ması liızımgeldig" ini ilerı sürıne 

. 1 n lı l laılı ve ıstedıklerı kalıtelerden o • l k b k h'b' im için senin yanında tam sekiz sene geçmiş olan Tramvay ve Tünel cıze er ı me a nmıştır. Bun ar k .. ge ere eş çocu sa ı ı o uş • tedir. 
b 'T · 1 d .. 1 .1 ki' laca tı. Dortyol portakal koope - 1 d Fak t b d b · k fi 

çalışmağı ve çobanlık etmeği tek- Şirketlerinin memurları bu sabah u un sıbnema ar a gos erı ece ır. :·atifi bu kaliteleri tesbit edip İk • ~r ır. d Ea ur.~ .a ır aza ine- Mahkeme, bu karışık da_va e 
lif ediyorum. muvakkat idare heyeti tarafın • Bundan aşka bazı ressamlara bır • . . . . . tıcesın e stPr yuzunden yara an- dı 1 t k . . 1• hadtS 

k bl 1 . tısat Vekaletıne tasdık ettırmıştı. . 1 . .. u··· . b ay n a ma ıçın, evve a • 
Maksat. esasen M•"'•nın "e • dan kabul edilerek mütekabil ço ta o ar yaptırılmış ve beş bın .. . .. .. .. mış ve yara ız erı guze ıgını oz - h'tl .. d' 1 • k r ..-er w..., ın b 1 . Bunun uzerıne Dortyoldan buyuk B . h. şa 1 erını ın emege ara . iıl 

dayinden ayrılmaması olduğu için tebriklerde bulunacaklar müte- tane astırı mıştır. Bunlar şehrın b' . . . muştur. u vazıyetten ıç mem - miş ve muhake e . bunun ıç 
akiben hepsi birlikte Tak;im Cüm muhtelif semtlerine asılacaktır. ır partı portakal sevkedılmış ve nun olmıyan Hayim, bazı işlerini b k b' .. bm akyı t 

bu teklif Şua:ıı:b Peygamberce ka- C 1 . . . sevkıyat şımdıye kadar devam e- 11 k . . k .1 b b aş a ır gune ır mış ır. 
bul edildi. huriyet abidesine giderek bir çe. adde erın yıkanmaM ıçın de . . ha etme ıçın arısı e era er B k I 

Jenk koyacaklardır. yeni tedbirler alınmıştır. Yangın degelmıştı~. . .. tekrar Romanyaya gitmiş, fakat an l\ memur arı 
O da memnundu. Musa da mem- Bu elenk i eklerle süslenm· muslukları sıklaştırıldığı gibi 25 Fa~at, şımd'.ye h~ar Dortyol - orada Jülyana adlı Levent bir Ma· tevkif edildi 

nundu. Saiura da memnundu. b. tr ç ç çb il Tak . .ış şer metre uzunluğunda 300 metre- dan ihraç kabılıyetını haız ancak car dilberile tanışmıştır. Hayimle İ besin· 
• • • fır .. 

1 
am;ty ara as e sıme go- lik yeni hortumlar alınmıştır. Ay- 45 bin sandık portakal ihraç edil - Jülyana arasında başlıyan aşk ma ş Bankasırun Beyoğlu kş~S biıl 

Sekiz sene bu minval üzere geç- uru ece ır. . rıca otomatik şaryolar da ısmar • miş Y_~ ~~lebaki .beş bin sandık cerası Eslerden daha fazla sakla-, den sahte hesaplar açara veri· 
. M k' 1 Ş b d Öğleden sonra muvakkat ıdare lanmıştır Bunlar iki. teahhudu ıfa edebilecek kalitede namıyacak hale gelince iki aşık! lıra çekmek suçıle Adlıyeye u 

tı. usa se ız yı uay ın yanın a h . T T.. . ay sonra ge- _ • ıııur 

S f .1 b b k .. .. 1 i· eyetı ramvay ve unel memur- lecektir. portakal kalmadıgı anlaşılmıştır. bir gün ortadan kaybolmuşlardır. len bankanın hesabı carı ıne jjll 
a ura 1 e ra er oyun suru er ]arına Metro H d · V r İs K d. ·ı ·· ·· t.. ... ·· k M .. f'k - N det d 

ni güderek yaşadı. Bu uzun yıllar, - anın a, a ıy:, • Belediye şehrin çöplerini topla - . en ~." _c .. goruş. ugumuz oope· Beş çocuğile ortada kalan Ester . ~ş '. ve suç orta.gı. .ec fın • 
Musa ve Saiura için devamlı bir tanbulda b~lunan .Na.fıa erk~ına. mak için yeniden ba!ı kamyonlar ralıf muduru Nazıf Ander bu me- İslanbula dönmüş ve kara talii ile bırıncı sulh ceza hakıını taraoıuıı· 

. h t ld M t k Eleklrık, Tünel Mudur ve ruesa • almag· a da karar vermış· ıır· sele hakkında şunları söylemiştir: başbaşa ümitsiz hayalını sürük _ dan isticvap edilerek tevkif 
sevgı aya ı o u. usa ona ar ı .. . . . . , • 

k .. il l k b b k _ sına ve matbuat mumessıllerıne --«>--- c- Almanların ıstedikleri evsa- lemeg· e başlamıştır. muşlardır. 
arısı goz e ı ıyor ve u a ım p k Ot ld b' . f . f h . . .. • 1 r 

d b .. ''k . . . t h .. 1 . ar - e e ır çay zıya etı vere. ViLAYET ın arıcınde portakal gondereme- Fakat geçenlerde tesadüf Estere Adi' ede ta f' e tryın e an uyu sevgısırun eza ur erı- kt. . B ft D .. ld . ıy r 1 Y a 
b. ·· h · d ce ır. yız. u evsa a ortyo a dahı bir sürpriz hazırlamış ve ona bir .. d. 

ne ır guna manası vermıyor u. 8' · f'h b f f t k 1 k 1 Al İ . . ı·ğ· e ınu . . . Bütün tramvay hareket müs· Jr !O , a 8 0$8 mi por a a a mamıştır. manlara akşam Beyoğlunda firari kocası stanbul sulh hakım ı ın •'U • 
Safura ıse, gıttıkçe olgunlaşan ahd .. b b d h b b. dık t hh''d·· ·· d · • · ı · den 1' . . .. .. .. l emını u sa ah erkenden işe karıştı?. a a eş ın san ea u umuz Hayimi Macar dilberi ile kolkola eıumumı muavın erın .ğ·pe 

hıslerıle Musaya busbulun bağla· 1 d B. k 1 k 11 dd. K 'h h·kiınlı 1 
baş amadan evvel muvakkat ida- • . var ır. ır ısı?n por a a arın giderken karşılaştırmıştır. re ın, onya su. a dU 

nıyordu. . Kartal kazasına tabı Bostancı J k t d h·ı·-~ k' iht· · · r· t b J Ert ğ 1 Sait. or re heyetinin kendi )'erlerınde . .. . . mem e e a ı ıuue ı ıyaç ıçın Est~r ilk şaşkınlıktan ayılınca s an u azası u ru ıdaP 
Nihayet sekiz sene geçti. Musa kı··· · f · d b 1 Yenıkoy muhtar ıntıhabatına fesat f d'l · im b · ı· d h k k h.k. ı·ği İ tanbU çe ıgı çay zıya etın e u una • _ .. . • sar e ı mış o ası u vazıye ı o- hemen kocasının yakasına yapış • u u a ım ı ne s . ·ğiıle 

ağırlık borcunu ödemiş ve Safura- caklardır. karıştırıldıgı hakkında dun. vıla - ğurmuştur.. . Nazif, İstanbul sulh hakunl1 

3
• 

Ya tamamen tesahübe hak kazan - yete bir ihbar yapılınıştır intiha- ş· d. b ı hh''d·· l · mış. rı· Rah. İsi b 1 ·cra h 
Nafıa Vekaleti emir ve idaresi - . · • ım 1 u ea u un nası yerı - . - Bes çocuğumuz ne olacak? di- le ıen ıme, an u 1 • • ııe-

mıştı ba nezaret edenlerın de bıtaraf !' ·ı b'I •· 1 tk'k edilin k • k' · li". lh h'ki.ıJll . ne geçen Tramvay ve Tünel Şir • . . . . ne ge ırı e ı eccgı e ı e • ye haykırmıştır. ım muavın gıne su a _.hııt 
• • • hareket etmediklerı ıddıa olunmuş t d. f'k N 'ili h•'·imli·"· ?J..,· · ketlerine ait bütün bina ve mü • e ır. Ester, kocasının hiç cevap ver • ı ' azı ""' ,.ıne . urııı 

Uzun senelerin geçişi Musanın •esseseler, tekmil depolar bugün tu~T 1 b . fd 1 hk'k' . . memesine mukabil Jülyananın, za- ;yaşar, Üsküdar müddeı·UJ!lddei • 
k k d ·ıı·kl b ı aye u ıs ı ayı, a ı ı ıçın . _, . . k muavinliğine Orhangazi ınu 

kalbinde anasının babasının, kar- a şama a ar yeşı ı er ve ay - ·Kartal ka makamlı"ına önder - KÜÇÜK HABERLER ferınden ve kuvvetınden emm, en b)' 

d l . . k k" ··kled' 0 la raklarla tezyin edilmiş bulunacak miştir Y g g tlisine dudak büktüğünü görünce umumisi Mahir, İstanbul sorg~ •• il 
eş erının aş ını oru ı. n - · • • • . 1 ğ' ğı dan ,,.., 

h · . 'ttik .. ğ' . k • bu akşam elektriklerle donanacak· -----<>-- daha fazla dayanamamış hemen kım 1 ıne a rceza azasın . Is • 
rın asretı, gı ç~ yur~ ıni ya . tır. O * Belediyeler bankasından beş rakibinin üzerine atılmış ve eline l11akil ve tayin ediimişler~ır. at' · 
mağa başladı. Hatta sakız sene bıt- Bugün tramvay arabaları da NIVERSITE milyon liralık istikraz temin edil geçirdiği bir demir çubukla vura • tanbul ağırceza mahkemesı ıııd~ 
meden ~vvel de burasını bırakıp bayraklarla ve manolya yaprak • lahey Hukuk Akademi- dikten sonra İstanbul otobüsleri rak Jülyanayı yere sermiştir. Jül- sından Salim, İstanbul azas t bi' 
gıdecektı. Fakat Şuayp Peygam - larile yapılmış çelenklerle süslü ; , işi belediyenin halen meşgul ol • yananın feryatları üzerine polisler Nuri, Elazığ ceza hlkimi ~uu 
bere verdiği söz- ve güzel Safu~a: bir halde seyrüsefer edecektir. • S.nde kUrS 1 duğu n:ıeseleleri~ ön safın~a gel- yetişmiş, Ester yakalanmış ve ba- rer derece terfi etmişlerd~ 
ya karşı duyduğu hissi buna manı ----o---- Lahey Milletler Arası Hukuk A· mektedır. Beledıyeye otobus sat. 
olmuştu. Şimdi müddet bittikten BELEDiYE kademisi Başkanlığından dün Ü - mak üzere müracaat eden firma- SANA YI J EKONOMi 
ve Safurayı da temelli aldıktan -- - niversiteye bir mektup gelmiştir. !arın adedi otuzu bulmuştur. • . •V• • at 
sonra bu emelin meydana gelmesi tlstundağ ve Belediye Akademi, her yıl olduğu gibi bu * Müntehibi sani intihabatı i- Sanayı Bırlıgı kongresınde v umur ta i h r a c 
ne bir mani kalmamıştı. . . yıl da Laheyde Hukuk kursları a- çin hazırlıklara devam olunmak- dün Yer'ılen kararlar nı'zamnames"ı bekfeniyor 

erkanı Ankarayd gıdıyor çacaktır. Bu kurslara dünyanın tadır. İntihabata 15 Martta baş- esil'' 
Maksadını açıkça Şuayb'a söy • T . hk . 

1 
her tarafından talebeler. asistanlar ]anacaktır. İstanbul Parti Merke- İstanbul Milli Sanayi Birliği, Yumurta ihracat nizaınnaJll diJst 

Iedi. emyız ma emesınce ruye e • .. . d 1 k .. den ıa 

•- Hangisini istersen! ded~ fa- Bu karar, Şuayp Peygamberi üz- dil k 1 l b
.. 1 1 ki ve hukuka meraklı kimseler işti • zinde ikinci seçiciler'n listesi ha- dun Tıcaret Odası salonunda top- e yapı ması ta arrur e ,rıııl 

ece oan oo us yosuzu arı h ·· d ı · d çı.kJll 

d d ıf t ·ı h rak edebilecektir. Yalnız yol ve zırlanmakladır. lanmıştır. enuz ev et şurasın an 
kat ben Saiurayı münasip bulu - dü. Fakat Musanın kararının kat'i 
rum.• olduğunu anlayınca, 

Musa kalb işlerinde de kendisine - Peki evlat! dedi. Fakat seni 
Tanrının yardım ettiğini görerek böyle malsız olarak kendi memle-
teşekkür etti. O vakıa Mısırda ev - k 1. .. d k be · 
1 

· . Fak b . . ., e ıne gon erme nım şanıma 
enrruştı.. at u ızdıvaç musa- . . .... 
nın arzu ve sevgisile olmamıştı .• 

1 

yaraşmaz. Benım ıse, surumden 
Firavun nasıl istnse öyle hareket başka malım yok. Eğer bir sene 

etmişti. Musa Peygamber işte bu 1

1 

daha burada kalmağa razı olursan 
suretle ve ilk aşkını yine l;ir Pey- bu bir sene içinde koyunlarımın 
gamberin kızına karşı hissetti. doğuracakları kuzuları hep sana 

avasın a maznun s a ı e azır İ · · · · 
b l ak .. b 1 d. h t• geçim parasıru da akademiden te- Şimdiye kadar serbest mebus dare heyetmın bır senelık ra - tır. .rtı • 

u unm uzece e e ıye eye ı . İ kır· Ji r · 
. .. .. .. .. .. . . miıı etmek için gidecek talebenin .namzedi olarak stanbuldan mü- poru okunduktan sonra azadan Sanayide kullanılacak tiP' 

fcnnıy~ ~~duru, Hus~u ıle varı • profesörü tarafından akademiye racaat edenler arasında eski biı' Vefa, bu yıl Yerlimallar sergisi a- murtalarla yeni bir ~ur1'18tb~ d~t ~udu~u Neş ~t dun. Ank8'.'a~a takdim edilmesi lazımgelmektedir. hukuk müderrisi, bir doktor, bir çılıp açılmıyacağını sormuş, bu • ihdası bu nizamname il':_ dııf' 
gıtmışlerdır. Eskı Vah Muhıttın Askerlik dersleri hakkında baytar ve evkaf müdürlüğünden nun üzerine, birlik umumi katibi mevkiine gireceğinden a!al>3 b'r 
Üstündağ da bu ak~am gidecektir. t' f bl'v mütekait bir zat vardır. Halit Güleryüz şu izahatı vermiş • !ar nizamnamenin çıkmasını 58 

Asri mezarlık yolsuzluğu dava- lr 0 IQ * Edebiyat Fakültesi .Profe • tir: sızlıkla beklemektedirler. ,.A 
sına da ayni gün temyız mahkeme- Bedeni kabiliyetleri ve sıhhi sörlerinden Averbah dün üniver- - İklısat Vekaletinden aldığı- .. iif 
sinde bakılacağından Vali Muhit- halleri askerliğe elverişli olmayıp site konferans salonunda Jan mız emir üzerine, Maçkada yarı verilen izahat muvafık görU]lll 
tin Üstündağ zamanında daimi en- ta talimlerden muaf tutulan Üni - Jak Rosu hakkında bir konferans kalmış İtalyan sefaret binasında tür. dU.11' 
cümen azası bulunan Avni Yağız ve.rsitc talebesinin askerlik dersle- vermiş ve büyük alaka ile takip tetkikat yaptık. Neticede bu bina- Sanayi B'.rliğinin kurul 0,n 
I.hs N k ş f tı· d b ' rinin nazari kısımlarına devam et- edilmiştir. nın sergiye elverişli olmadığını gündenberi hami reisi bU1"._.ıı 

verırım an amı ve era e ın e u- . . Jıİl"' · . . .. . . . rneııe mecbur oldukları bildirilmiş- * Şehrımızde bulunan bütün anladık. Yeni bir bina yapılıncıya Milli Şef İsmet İnönü'ne ~·· 
••• 

O devirde kızlar muhakkak bir Şuayp ısrar edınce Musa bır se- gun Ankaraya gıdeceklerdır. Eskııı· B ·b· t 1 bel k • d 1 b. k.te .. d .. ı . k d in G 1 1. . b' • . ·ı esine " _ ' . . . . . . ır. u gı ı a e er as erı ers e- ecne ı me p mu ur erı ıyann a ar, y e a atasaray ısesı ı • ve t .. zım telgrafı çekı ın ·j( S•.T 
ağırlık mukabili evlendirilirdi. Mu ne daha illmaga muvafakat et • Be.ledıye Reıs .Muavını .ve şım~ı rin nazari kısımlarından muvaffak Sen Benua lisesinde bir toplantı nasında sergiyi açmak istiyoruz. rar verilmiştir. Başvekil ıtef~ çı ' 
sa Şuayb'a: ,ti. Kutahya Valısı olan Hamıt te Ku- olmadıkça Fakülte imtihanlarına yaparak Muaarif şitrasına gönderi- Bundan sonra rapora Birliğe ve dam ile İktısat Vekili HüSnil 

- Fakat, dedi, ben fakirim. A • [Arka ı var] tahyadan Ankaraya gidecektir. alınmıyacaklardır. lecek raporu hazırlıyacaklardır. sergiye alt hesap işler( hakkında kıra da telgraflar çekile~ 

~ 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

" 
. yı 

Birisinin yüzünde ensesini bileıboylusu erkekle kadın arasındaki yor ve zıplıyorlardı.. JKısa boylu delikanlı bir garsonu !arının arasına gömülü, n•:;eP'll' 
örten palabıyıklı koca bir maske, bir sesle: Localar, haykıran, aşağıya sar- yakaladı. pılı arkadaşını locada bir 1 

vardı. Kuşağına, sırmalı çeukenl- - Burası mı balo? dedi. Biz bu- kan, biribirinin maskesini yırtma- - Yani burapa mı? ye yerleştirerek: • ııeJI 
ne rağmen bunun na_rin, çıtkırıl - raya nasıl gireceğiz? ya çalışan, erkek mi. kaa.ın mı ol - Diye sordu. Garson cevap vere • _ Sen buradan kıınıldaın8' 
dlln bir şey olduğu belliydi. Öteki Zayıf maskelinin bu sualine, ön· duğunu bilmeksizin ~iribirine sal- cek halde değildi. Yürüyüp gider- arabaya gideyim! dedi. ·er' 
ondan daha kısa boylu, ayni kıya- de yol açmak ve ona rehber olmak dıranlarla dolu :di. Hava~azı !im- ken eline bir çil çeyrek geçti ve Uç maskeli yabancı JocaY8 ~0ı1P 
fette, yalnız maskesinin kenarın.· mevki inde bulunan öteki cevap balarının titrek ziyası, yükselen birden durmıya mecbur oldu: leştikleri zaman artık tiyat ;çeri' 
dan esmer ve kıvırcık saçlı bır veremedi. Belki de o da şaşkınlık dumanlarla locaları aşağıdan iyice - Hayir pasam, Yani çıktı. kapıları kapanmıştı. Yalnız er il~ 

Yazan : M. lhaan Tefrika No. : J genç olduğu anlaşılıyordu. içinde, ne yapacaklarını düşünü • tafrike de mani oluyodu. - Bize bir loca bulursan bir den dışarıya çıkmak istiyenl 
• A .Ar_abad~ bir piyeret . kalmıştı. yordu. . Arnavut ~ıya.f Ptin~~ ~ıti yabancı çekrek daha var. açılıyordu. sP~ 

~ 

Beyoglunda Bir Alem Yuzundekı kırmızı domnıyo onıın Fakat bu tereddüdü pek kısa tıyatrodan ıçerıyc gı~diklerl za . Garson sendeler gibi oldu. Mas· Beyaz tenli, balık etinde0

11 
~· 

1321 Kanunusanisi, buz gibi bir,nücuın eden maskelilerle dolup do- ateş kırmızısı dudaklarını ve altın sürdü. Kısa boylu adam, vücudün· man ayaklarının ucuna b'.r. sarhoş keli adamları süzdü. Elindeki tep- men bir kadın domniyos.unU ile ıır 
hava. lup boşalıyordu. sarısı _saçlarını. saklı.yamı~ordu. den beklenemiyecek bir çeviklik' yıkıldı. Uzun boylusu eğılip onu siyi kenardaki bir hasır iskemıeye ranlığı içinde parlıyan gozlef ı;oır 

1 
Bellı ki genç, ırıce ve guzel bır ka· ı !ık! k 1 b 1 - dı kaldırmak istedi. Öteki kolundan b k k b il d . - k baJ<ll· Bu Pazar gecesi donan kaldırım- Odeon tiyatrosunda maskeli ba- ve atı gan a a a a ıgı yar ' ıra ara aşını sa a ı. cadan a;agıya korkara 

lardan yürümek 'kolay olmadığı Jo vardı. dındı. . sarhoşların Rumca küfürlerine, ar· çekerek: - Burada durunuz, simdi geli • ra geriye dönerek: . pij 
1
' 

Kısa boylu delıkanlı, kaldırıma kal r d k 1 - Karışma' rim bak ı diğirnııe ~ 
halde Bey0ğlu ne~'e ıçınde, adetli Tiyatronun havagazı Jambalari- atlar atlamaz geriye döndü kapı • k ~ ıı° an yumru savurma arına, Dedi 

1 
··fın 

1 
. .. d .. kte ' ayım.. - Nihat, dedi. Gel r bııf 

sarhoştu. zıplavıp duruyordu: Kar- le titrek bir ziya altındaki kapısı d . 'k' k d k 1' k b' . a n arın çığlıklarına aldırmadan ve e ra . 1 yıce suz u n Dedi, biraz yürüdü. Başta bir man oldum. Ne fena ya . 
• an ıçerı ı a ına ço a ça ır lk k f İ · · d' Ar sonra yanındakıne· İ 'd .. Jl dl· 

navalın son haftası olduğu için !çeriye girenlerle çıkmak lstiyen- sesle: 1 apıyı geç ı. çerıye gır ı. • · locanın kapısını açtı. çerı e uç Narin adam başını sa a 

K k d S 
!erin ve bu arada erkek elbisesi s· b ki . . b' . d' 1. kasından uzun boylu adamı da - Gel, dedi. Yukarıya çıkalım. Rum kadını oturuyordu. Onlara _ Ben size söyledim? .. · 

um apı an. amatyadan Tatav - - ız e eyınız, ız şım ı ge ı- ekti B l k b lk bir b' ·· 1 . . ti' 
giymi• maskeli kadınları kucakla . , ç · oş oca yo amma e l ça- ır şeyler soy edı. Localardakıler De k .. t k' özünü kes · •I' 

laya kadar şehrin her yanından • • rız.. O · ı b ı l r en ° e 1 s di '' . . . mak istiyen sarboşların mücadele- . • . .. deon tiyatrosu, iğne atsan ye· resın u uruz. bağırıyor ar, garsona çıkışıyorlar. _ dınız, şirn . i~i*' 
caddeye maskaralar akın etmıştı. sinden geçilmez bir hal almıştı. Dedl. Kadının telaşlı ve endışelı. re düşmiyecek bir halde idi. Par. Birinci methal ile ikincisi ara • dı. Fakat yaşlı garsol) hepsini sus- Daha alışma eğıen1'5 

Liiterna sesleri, mandolin nağme G .k. 
1 

k 
1 1

. 
1 

- Amma geç kalmayınız!. ter dansetmekten ziyade biriblrle- sında birkaç basamak sonra ka • turdu. Kollarından çekerek çıkar· yecanınız geçer iven )O' 
ece yarısına ı ı saa a a ıya - s .. 1 · · b lk. ..t k'I . . ' Hele gece yarısı o su ·· · 1'İ 

!eri, kadınlı, erkekli kümelerin . . . . oz e~mı. e 1 0 e : er ışıt?.'e • rine sarılmak vaziyetinde, alacalı ranlık bir merdiven çıktılar. Lo • dı. Sorıra iki maskellye: anındP ;I 
R k 1 1 t 1 

• ronun kapısından bırkaç metıe ile- mışlerdı, tıyatroya dogru yurudü- bulacalı elbiseler çeşit çeşit mas • calarm çoğu açıktı içerisi ve tepe- _ Buyurunuz• Genç kadın locayı Y d ye lı 
umca şar ı arı. nara ar or a ıgı .d b' k b d d . 1 ' ' .. d tahta per e 

, . . . . rı e ır upa ara ası ur u ve ı - er. keler altında kadınlı erkekli bir den parter görünüyordu. Bir sıra Diyerek boşalan locayı aösterd! ca an ayıran di 
çınlatıyor Beyoglunun bır ıkı tı • ç'nd A t lb' · · · 'ki K k 1 ~• - . . " · d k cevap verme · } ' . '. . ~n . rnavu e ısesı gıymış ı apının a ab .... ıgı karşısında sarhoş alayı ıle dolu idi. Bunlar locayı geçtiler, sonra k&rfl sıraya Genç maskeli garsona bir çeyrek ayıyara ~or 
yatrosu ve meyhanelerı caddeden kışı ındi. şaşmr gibi oldular. Zayıf ve uzun yürüyemi:yor, biribirine sürünü • geldiler. Bir tek boş loca yoktu. daha verdikt<'n sonra, başı omuz_ (.A.ıkııs' 
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IKDA• 

iŞARETLER 

Sun'i neş'e 

Maliye Vekilinin yeni/ TÜRK - YUNAN 
bütçeye dair beyanatı! DOSTLUGUNUN 

Bir neş'e kıtlığı içindeyiz. Diye
ceksiniz ki yiyecek, içecek kıtlı -
ğmdan bahsedilen bir devirde neşe 
kıtlığı olmaz mı? Doğru ..• 

Bu kıthk, eğlence ve neş' e şehri 
olan Pariste bile senelerdenberi o 
kadar ağır gelmiş ki orada biraz 
iç açmak, neş'e ve şetuet vermek 
için birçok yenilikler vücude p:

Yeni bütçe 938 bütçesine göre 
17 milyon fazla teshil edildi 

KUVVETi tirmek icap etmiştir. 
Meseli Parhin yeni ve btlytik 

bir mağazasında insanı hayretten 
neş'eye, neş'cdcn kahkahaya ge • 

Hariciye Vekilimizin ı;iren o kadar çok manzualar, ye-

ki A.ııltara, 28 (A.A.) - Maliye Ve-lları ihtiyaçları için de sekiz yüz nutku derin tesir yaptı ni icatlar vardı:r ki sabık İngiliz 
'ili .F'ıı_~t Ağralı, Anadolu ajansına bin liralık bir zam ic~a edilmiştir. İna 

28 
<A.A.) _ Gazeteler Bal- kralı - Dük dö Vindsor - oradan 

eııı butçe etrafında aşağıdaki be- Diğer dairelerin mubrem ve va- ' Jr . . bilh çıktığı zaman: 
'i7atta bulıırunuştur: . tandaşların faydalı işleri için de ~:;kant~t\etıo~eyın;ıprak ::sa - Ben burada, en büyük gala -

939 Yılına ait bütçe projesi ha - bir milyon liraya yakın bir zam aınlan_ heakv k ednnın doğ' k nn- ludan ve •iyafetlerden daha çok 
Zlrlanını m ıgı ın a ver ı ı ara eğlendim! 
M'~ !' . ~ V1! bugün Büyük Millet yapılmlştır. büyük ehemmiyetini kaydediyor- Demiş. Franşet isminde bir Fran 
b" c ısıne takdim olunmuştur. Bu Yukarıda saydığun bu zamlar, 

111~~ • 9 b. mil lir !ar sız doktoru evini hayret, zevk ve ">""llZ, 38 senesi bütçesine na- (11) on ır yon ası geçen se- · 
~60aran on bir milyon lira fazlasiyle' neye nazaran bugüne kadar .tehak- Gazeteler Başvekil Meytaksasla neş'e saçan bir yuva haline koy • 

.. 956.00() lira olarak tesbit edil- kuk eden varidat fazlasile ve beraber Atinaya gelen Türltiye mil§. Doktor yeni ilim ve fen vası· 
llııtir: (5.000.000) beş milyoıı lirası da Hariciye Vekili Saracoğlunu da !alarmdan - radyodan, sinemasına 
b' arıdat ile masraf arasında tam muhtelif dairelerin tasarrufµ müm hararetle selamlamakta ve bu mü· kadar - her şeyden istifade ederek 
ır '.evazün ve rakamlarda tanı bir kün görülen tertiplerindeki ten _ nasebetle, Balkan antantının esa- evine nğrıyanları saadete garke -

;aınlll'.ıiyet ifade eden ve Cürnhuri- ziller ve muvakkat mahiyetteki sını teşltil eden ve umumi sulha diymmuş. Onım evinde sabahleyin 
~ lıındelerine ahenkli bir man _ hizmetlerden yapılan tasarruflarla yardım eyliyen Türk - Yunan dost- tatlı bir zil sesile uyanıyorsunuz, 
,.,, a arzeyJeyen bu bütçede teba- karşılanmıştır. Juğıınu övmektedir. perdeler kendi kendine açılıyor, 
·~z em~. k · M ti; t M t k il s g- sütüniiz kendi kendine ısınıyor ve k. "'«umesini muvafık gördü - Gerek şimendifer, gere sanay, a ua , e a sas e araco -
~'<lll başlıca noktalar şunlardır: programlarımızın istilzam ettiği !unun dün geceki ziyafette teait kahvaltıDJz, mükemmel bir tepsi 
l!ı a - }.[eınJeket müdafaası biz - karşılıklar da ayrıca tamamen ettikleri nutukların fevkalfıde sa- içinde önünüze kadar kendi ken-
~lerinin takviyesi için Milli Mü- derpiş ve temin olunmuştur. mimiliğine işaret ederek Saracoğ- dine geliyor! .. 
.\> aa grupu bütçesine geçen sene- Şu maruzatımla memlel«!t ihti- !unun chadisat her ne olursa ol - Başka bir mağazada zevk ve 
~ ııazar~n (ll.5_l on bir bu~ yaçları sır~lanarak .i~ind<ı ~ulun- sun Yunanistan ile Türkiyeyi bera neş'e için bakıruz neler satılıyor: gi/011

. lıralık hır zam yapıldıgı duğumuz cihan şeraıtın-e gore en ber bulacaktır• yolundalti sözleri Ağzınıza aldığınız zaman armut 
oı 1 ~nden güne inkişaf etmekte hayati ve ehemmiyetli olanları ba- üzerinde durma.k;tadır. olduğunu anladığınız tuz, balık, 
l:iıılllı İliın ve irfan müesseseleriıni- şa alınmak ve vatandl.ı.şlarm doğru Etnos gazetesi diyor iti: kelebek veyahut çiçek oluveren 

ihtiy 1 J ak d • h t• nf tl · ş0 };er tanelen,• · kırılıp tabag" a ko -r aç arını karşı arn üze- dan ogruya aya ı me aa erme Bu beyanat bütün Yunanlıların 
(~.Sde ~aarif Vekaleti bütçesine taallftk edenleri gözönünde bulun- iki memleket arasındaki dostluk nunca bir musiki aprçası çalan ce-
1~~. buçuk milyon, zirai malı- durulmak suretile 1939 yılına ait ve ittifak hakkındalti sarsılmaz ka- viz., açılınca içinden tavana bir 
li . lzin ıslah ve inkişafı işle- devlet ihtiyaclar1 bu bütçemizde naatlerine tamaınile terceman ol _ hava fişeği fırlıyan şeker kutus11-. 
h~iıı, (600.000) altı yüz bin ve yer alınış bulunmaktadır. maktadır. Fakat neye yaru? 
eart 11 sıhhatinin korunması ve Cüınhuriyetin feyizli manzara Bir Çinliye fİmendüerin fazile-
ııı hastalıklarla mücadele biz - ve neticelerini rakamların en be - Esti şöyle yazıyor: tinden bahseden Avnıpalı, •on 
le e~ıeri ve hastane gibi müessese - liğ ifadeleriyle sinesinde toplıyan Yunan milleti Türk · Yunan günde gideceğin yere bir günde 
I.)~ ~htiyaçları için de (600.000) bu bütçemizin de geçen Cümhuri- dostluğunun tesanüdünü tecrübe gideceksin!> dem.iş ve Çinliden şu 
\>e Yüz bin ve memlekette huzur yet bütçeleri gibi inkişafla ve va- ettirecek hadisatın hiçbir zaman cevabı almış: 
\>.:3Yişin temin ve muhafazası tandaşlar için büyük kolaylıklarla çıkmmaasını bütün kalbile temenni _Peki, iyi ama geriye kalan 
l.ııı e "~ mes'uliyetini üzerine a -jtahakkuk ettirileceğini kuvvetle eder. Esasen dünkü gibi tezahürat dokuz gün ne yapacağım? 

ellıniyet ve jandarma teşk!~t - umarım. bu gibi hadiseleri önliyecek mahi- Bütün bu eğlenceler, bütün in-

yettedir. ranlara dağıtılsa ve bu sun'i neş'e 

Vradini gazetesi, bu gibi hadise- herkese aşılansa yine muvakkat -

SAYJ'A 3 

ff~riciye Vekilimiz 1 Avam Kamarasında 
dun uece Savarona- • 
da bir ziyafet verdi Çemberlayn yenı 
~y1:~!li(~~ ~a:;~~i:, ~:~ beyanatta hu lundu 
gün öğleden evvel, Pirede muhte-
lif endüstri müesseselerini gezmiş, 
öğle üzeri Yat klübünde Hariciye 
Daim! Müsteşarı Mavrudis ve re -
fi.kasının şerefine verdiği öğle zi -
yafetinde bulunmll§tur. 

B. Şükıii Saracoğlu akşam Sa -

İngiltere hükumeti İspanyadan 
istiklali bahsinde teminat almıştır 

vıtrona yatında tix ziyafet vermiş Londra, 28 (A.A.) - Franco hü- yet verilmesi taraftarıdır. 
ve ziyafeti parlak bir kabul resmi kfunetinin tanınması etrafındaki Hiikı1met, vakialardan doğaıı 
takip eylemiştir. müzakereler, bugün Avam Kama - bir meseleyi halletmek karşısında 

Türkiye Hariciye Vekili. yarın rasında muhalefet liderlerinin bu bulunuyordu. Yani, Barselonanın 
sabah, Savaroııa yatı ile İstanbula tanıma aleyhindeki şiddetli beya - sukutundan ve Katalonyanın zap-
hareket edecektir. natlan ile açılmış ve bunlara ce- tından sonra General Franco. ken. 

-----o----- vaben B. Çemberlayn hükumetin disine faikiyet ve devamlU.k bah • 

Ankarada kooperatif kararını müdafaa bahsinde birçok şeden bir vaziyette miydi?. Diğer 
emsal ve enternasyonal hukuk o - taraftan Cümhuriyet hükiimeti, 

mahallesinin planı toritelerini zikretmiş ve demiştir daha uzun müddet İspanyanın 
Ankara, 28 (A. A.) - Ankara ki: meşru hükiimeti, tel~kki olunabi -

Küçük Evler Yapı Kooperatifinin Bu suallere verilecek cevaplar Ur miydi?. 
mahalle plfuıı İcra Vekilleri heye- sarihtir. İspanya vaziyetini tetkik- Şurasını kat't surette bifdiririm 
ti tarafından tasdik edildiği ve ko- ten sonra şu neticeye vardım: ki, tanıma kararımızın enternasyo. 
operatifin yakında inşaata başla - İaşe ve malzemeden mahrum bu- nal an'anelerin bir ihliilini teşkil 
yacağı haber alınmıştır. lunan Cümhuriyet hükıimeti, ni • etmesi şöyle dursun, bilakis, ta -

hal muvaffakiyet için makul şans- nımaktan imtina etmek bir ihlal 

Sofyada Çankofun karde. ıarı mevcut bir halde mücadeleye oıurdu. 
• • artık devanı edemiyecek bir vazi • Esasen tannnaktan imtina et -

Şlnl yakaladılar yette bulunuyordu. Esasen Cüm . mekle bi"r şey kaoanmazdık. Bu 
Sofya, 28 (A. A.) - Polis, eski huriyet hükfunetinin, meşru bir imtina Cümhuriyet hükumetine 

Başwkil Çankof'un yakınları nez- hükfunet gibi tel.fıkki olunması mukavemette devam için gayret 
dinde araştırmalar yapmış ve Çan- şüphelidir. Zira, Reisicüınhur B, verse idi, bu bütün insaniyet ka -
kofun kardeşini tevkif etmiştir. Bu Azana istifa etmiştir. Nazırlardan nunlarına muhalif olurdu. Mad -
tedbire sebep Çankofun bazı dost· bir kısmı Fransada bulunmakta • riddeki şerait hakkında emin ve 
!arı tarafından Lodtda aktolunan dır. B. Negrinin askeri müşavirle- yeni mali'ımat almış bulunanlar, 
bir içtimadır. rinden birçoğu, muhasanıata niha, böyle bir vaziyetin bir dakika bile 

Bir Alman heyeti çürük 
vapu~ .. ları tetkika geldi 

~~-. ' i "fltt~ 
-- • -~ f 1 1 

t J 
1 

' 

uzamasını istemezler. Francoyu ta
nımaktan imtina, Cümhuriyet hü
kıiınetine ve Madrid halkına bir 
yardım teşkil etmeyecekti. Tanı -
maınakla, yalnız, Burgos hükiime
ti ile münasebetleri dt ha güç bi~ 
hale gelecek ve bu hükumet üze -
rinde ümit edebildiğimiz tesiri yok 
eyliyecektik. 

İspanyada Franconun kazanma. 

sı, İngiliz menfaatlerine karşı bir 

tehdit teşkil etmez. Hükiimet, 

Franco ile dostane münasebetler 

tesis etmekle bu menfaati rin 

Azana istifa etti · nI tik muhtel olmasının daha kolay !eri kimsenin temenni etmediğin i tir; o u bit ten sonra ne yapa-
ve fakat icap ederse Türkiye ile cağız? ...ı' surette önüne geçebilecekti. 

/
• Yunanistamn elele bunları yene - 1 K D A M C f Tanıma keyfiyeti için muhalefe-

S( f °'a mektubunda: "Harbi ceklerini yazıyor. gtıno .. ·zo"ilneu"rnidseürdtuütmğüamşaartkltarad,ırr.ealzil,·eryaı,· J 1 
Atinaikamea gazetesi de şöyle 

kQ k ·· "d · k / d diyor= Cumhurreisimizin bu şartları istemek için haı·p yap· zanmQ Um l l a ma lı Saracoğlunun sözleri o kadar sa- maya hazır olmak icap eder. 

k l d . rih o kadar samimi olmuştur k i Amerikalılara hitabı İngiliz bükıimeti, İspanyanın is-
ç e i i g 0 T Um '1 l g 0 T bütün Yunan milletinin ruhunıı Almanya tarafından sattıkları vapurları görmeğe gönderilen heye t:iltlfıl:i ve mülki tamamiyeti hak -

Cou kahraman dost ve müttefik dev - (Baş tarafı 1 ınci sayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) ıetınişler ve muayyen neticelere kında mükerrer temınat almıştır. ~!Yet .0gııes 28 (A.A.) - Cüınhu- ızakerelerine başlamasını teklif et- Jete karşı ayni kardeşçe hislerle B 'tib 
1 

Alın 
lliv Çı İspanyanın Protokol Şefiltim. Bütün gayretlerimi bu yolda doldurmuştur. nlmış hristiyan kızlarıdı:rlar de • u. 1 ar a. anya devlet~ me- varınışlardır. Mukabelei bilmisil mes~leşinde, 
cııera:' Cherif öğle zamanı gazete - sarfettim. Fa.kat muvaffak olama - mişlerdi. Amerikalılu da buna ~e ile kendı bakımından aiaka. -ı Almanların tetkikatı bu rapor - Francodan, en feci cinayetleri yap.; 
~'il\ ı kabuı ederek kendilerine A- dım. Birçok devletlerin Franco'yu inanmışlardı ve ben eminim ki be- dar_ olmuş ve ~an . sana;ınının !arın ifade ettikleri kusurlu vazi - mış adamların da istifade edecek -

3 
tar f '- · D h J v k ı nim misafirim hanımlar bana lehine olrnıyan hır vazıyetı duzelt- yctlerin eldeki gemilerle ne dere- l . _ b. f . ld isi !l a ından Cortes Meclisi Re- tanıdıkları şu sırada Ispanyol dip- a )• ı"ye e )• )• k Türk' .b. b" .. t . erı umumı ır avı evve en ver-

tııb arrio'ya hitaben yazılan mek- · ıomatları vasıtasile sulh müzakere inanmadılar, b.enim kızlarımı bile n:e. ve ıye gı. ı. ır mu_ş erı - c':y~.kad~r te~abuk ettiği keyfiy':ti- mesini istemek doğı;u değiidir. ;E -
A.

11 okuınuştur. !erine girişmekliğim imkaru kal _ d •• J d • hristiyan k:w dıye kabnl ettiler ve sını hoşn~t ~~ek. 1~~d~att'.gı ~a - nı gozlerile gormek olacaktır. Bına sasen Franco, umumi bir mııkabe-
litı::uıa bu mektubunda istifa et- marnışlır. Diğer cihetten Cümhu - Ü n g e 1 o şüphe ile evimden ayrıldılar. purıarı:ı a 1 ıyetı a ısesını .. ın • en~leyh, bun~aru: k~n~i hük~et- Jei bilmisil yapılm"'"rağını, siyasi "J 

~•ı bı!dir İ d h'J' d · t Valuii 0 gu"nden bugüne kadar ceden ınceye tetkık etmek !uzu - Jenne de l!etıceyı bıldıreceklerı ve . ti . . uk 
1 

. b·ı . . 
1 tfaı. mektedir. riyetçi spanya a ı ın e sıyase (B t f 1 . . i da) . . . emaye er ıçın m au. -:-ı ı mısı -

lııek""tedit~rp·ta, bilhassa şöyle denli - m.akanizması. a.rt.ık mevcut değil - kep bir k.Jab:~ı tar,:f~~~:~ ~stik- çok umanlar ve vak'alar geÇIDİ§. munu hissetmıştır.. _ gemi ümili olan Neptun firmasının de bulunulmıyacağıra İngiliz hü· 
d akk tir, büyük el•iler kalmışlardır. Ba- Bu mesele ıle alakadar olmak u- vaziyetinin iyi veya kötü ortaya k" 

1
• t . t . t· •C" · dır. Bu şeraıt ıçın e muv aten bal edilmiştir. ' . .. h . , ume ıne emın e mış ır. 

l'ıııc lııııbnriyet askeri makamla - olsa dahi vazifeme devam etmek - . . . . .. .. zılan Jıakkmmda bütün hususi - zere evvelkıAgulmn gehç va.kıt· t. şe. rı - çıkarılacağı ve bu iş üzerinde Al- B. Çemberlayn, 22 Şubatta Bur-
"' a harbi k ak .. 'di k 1 Ji". . k" kt B b 1 Dahilıye Vekili vapurla kopruye yetleri olduğu gibi gösteren eser- mıze gelen an eye ının ıçın- manyada da -memleket sanayiini tan aldı" b. t 

1 
r f k '"ad , azanın umı a - gıme ım an yo ur. u se epe . . .

1 
gos gı ır e g a ı 0 umuş -ıgııun b.ldir' . .. . Re' . .. h 1 kt . t·f . geçmiş ve Parkotele inmıştır. !er yudılar. de Almanya Devlet Bankası ı e, Jekeliyecek bir yolsuzluk- yapılıp tur B tel ft 

1
. t İ lıid ı ilmesı uzerıne ye- ısıcum ur u an ıs ı a mesaıımı .. .. . .. .. . . u gra a, nasyona ıs s • 

Ilı ~~ kaıı dökülmesine mani ol - Cortes Meclisinin Reisi sıfatile si- Mumaileyh öğleden sonra Kar - Fakat bütün bunlar kifayet et- B~yük ~anayı Trostund~n .bırer yapılmadığını arıyacakları anla - panyanın harbi kazandığı ve mağ-
a ıçin derhal Negrin'e sulh mü- ze gönderiyorum.> 

1 
tala geçerek hususi bir ziyarette mez. Amerikan umum efkıirını tnuınessil bulunması, vazıyetın ıs-: şılmaktadır Binaenaleyh hatanın Jı1pların şartsız teslim olmaları i
bulunmuştur. Faik Öztrak saat 17 tenvir bir borçtur, hakikat namı- !ahı noktasına ~anyada ~he~J Almanlarda, yani kendilerinde ol- ca etti-i bildirilmektedir. Tel raf 
den Sonra Vı'Ja"yeti zı'yaret etmiş, .. _ tu · et ve f d yet verildi"'ni gostermek ıtibari!e d • ani lı · k p. g İ g 

1 d Al 1 na ..... ç r, sıyas ay a na • . s• . . ugu aşı nca zararın yıne ·en- aynı zamanda spanvanın, şeref O Onya a man ara Vali Doktor Lutfi Kırdarla bir mına borçtur. bilhassa şayanı dıkkattir. . . dileri tarafından tazmin edileceği ve haysiyetini kırac;k ve hfıkimi-
müddet görüşmüştür. i.t " "akımdandır ki muht Heyet azası İstanbula geldiklerı t b·"dir . . 

~ e uu u e • . .. . . a 11 • yetini azaltacak her haııgı bır ya-

k Dahiliye Vekilimiz Vilayetten rem Cümhurreisinin Amerikan ilk gun Yusuf 2.~ya Erzınle te~a- Denizbankın kadrosu hancı müdahale kabul etmiyece •• • 1 çıkarken kendisile go··ru"şen bir ar- halkına hıtabe söyledig"i hıtabe sa başlamışlar, dun de uzun mud- . 1 kt d' a r e k k 1 ğini de teyıt ey eme e ır. Ş 1 n u m ay 1 ş r kadaşınuza fstanbulda birkaç gün çok yerinde, çok faydalı ol • det izahat almışlardır. .. . ve açı ta a anlar 
( kalacağını söylemiştir. muştur. Hele hıtabenin ingi- İstanbul matbuatın~ uzerınde Heyetin buraya varip derhal U-

doc,, . B<lf taT,...,ı ı inci Myfada)j.Almanevi• ne hücum ederek te- ' 1. "ylenmesi biç şüphe yok· haftalardanberı durdugu getnı sa-, M"'d" y f z· .
1 """-'eıı ~, ızce so . . .. .. . mum u ur usu ıya ı e tema-hırakıı 1 

üzerine bunların serbest sadüf ettikleri Almanlara hoyrat- .. . . . . . _ tu~ kı" kıymetini artırmıştır, tesiri- tınalma ıneselesındekı puruzlerın . b t 
d t ı ı b t kr b • .. . . . . sa geçmesı ve u emasların sık 

P ığını ilave eylemektedir. ça muamele ettikten sonra binada-ıunıversı .esı a _e esı e ar ır ,a ni kuvvetlendirmiştir. Amerikalı • boyle hır netıce ıle halledilme yo- ık ak' im .... d d'" b 
Ol . • iti .1 akı tah . ·.ı 1Jay teşkıl etmışler ve B. Becl< ın 1 · . d İkt V k·ı ti s v ı o ası yuzun en un te -onya hükOmetının eşya 1 e evr rıp etını,,..er - . . . lar bu gibi hususlarda çok hassas- una gırmesın e ısat ~ a ~ !iği beklenen Denizbank kadrosu 

Bulgar Kralı 
Belgratta 

d. bır ınankenı ile sokakları dolaş - tn·· .. , .. d ,_ "d tarafından yapılan te..,bbuslerın 
U ır. 1 d M k Beck" tı:rlar, onunun emo&rası en, .,... t bli" dilin · t' B .. m racaatl mış ar ır. an en, ın omuz - . . . d .. . ld • e g e ernış ır. ugun me - S d N . p 

Var Danzig'deki Polonyalı talebenin d Hitlerı· Beck'in kula _ nmum sulhten, beşerıyetin teanü- aynı zaman a muessır o ugu an- l öd . k D ara y a aıp rens 
Şo la a laşılınakt d Ç" nkü . "! . mur arın maaşları enır en e -f•ıı f.ı. va, 28 (A.A.) - Danzig maruz kaldığı fena muameleleri , rın . .. 1 k - te k dünden bahsetmesi Türkiyenin A- . a ır. u gemı. erı ~: nizbank mensuplarının yeni kad - Pol Kral Borı"se hır' 
"""'te · .g!ına hır şey soy er en · gos rme - tan şırkete protesto çek:ilınesını 8•J•r .. "" sınde çıkan yeni hadi- Rrotesto etmek maksadile üniver. d" Al Alm k 1 h e . mema gibi bn esaslara bağlı oldu- ·· k" · ld • 

h lı~er· • ·te ır ay an onso os an sı- D . bank' 00• d d ğr roya gore mev ıının ne o ugu an- • f t d" 
U lllekt ıll<! Polonya hükiimeti sitede ve yüksek mekteplerde mi - : ek istemi de Polis buna ğunn kaydeylemesi elbette ki A • enız a gru an . o uya laşılacaktlr. zıya e ver J 

lıu1tı:ı ebın kapatılmasını Danzig tingler tertip edilmektedir. ne_ ~tın şse .. ' _ merikan ruhnnu okşamış, hoşlan • Vekalet telgrafla emretmış ve De- Maahaza dün akşam e vakıt Belgrat, 28 (A. A.) - Bulgar 
llletıııd . . . . . • manı olmuştur. Harıcıye Nazın a . nizbank muayyen olan müddetin .. ... ..g ç Var en ıstemıştu. Polıs tedbır lerı leyhinde haykırmalar iki saat de • ~nn~.tı:r. Onlard".1': . bırçokl~ bitmesine ek az zaman kalını ken kuvvetle soyle~dig~e ~.ore Deniz- Kralı Boris, bu sabah saat onda b"-

\r ŞOVada talebe galeyanı Varşova 28 (AA ) _ Polis yeni tmi..tir Itır Türk Devlet Reıs1nm bu gıbı .. ~ . . ş bank'ın teşekkulunu muteakip a _ raya gelmiş ve istasyonda kral na-
ar ' · · vam e •• · 1 d b h d bil ğ .• h ve mühletı ıçınde protestonanıe - b . k. 

le te~ı~va, 28 (A.A.) _ Üniversi- biF hadisenin vukuuna mani ol - Alman ların protestosu 1şey er be~ı 8 tir~e e ~_ed~ı atı:r. nin esbabı mucibesini hazırlıyarak lınmış ·1ınazı memurların vazifeleri ibi Prens Paul ıle sa
1
ray er anı, 

ııı k 0rü ile V -k k k ·· ere bugu" n tedbirler almış- arma 1 e ge emezrer ı. _ . • . . . llığvedı ekte ve bunlar maalesef yüksek devlet memur arı ve Bul-
e te 1 arşova yu se ma uz z b el .1 1 d .. adli yollardan teblıg ettirmıştır. k . k li~· Peri dekanı t 1 b b' tır Almanya :Aüyük Elçiligı"'nin Varşova 28 (A.A.) - Deutsche aten eyn mı e sergi e Türk t· açıkta almaktadırlar. Fakat ne de gar elçisı tarafından arş:ılanmış -~ı ?e.i . arı ve a e e ır- . ' . . . Al b" . Tk k Buraya gelen Alman heye ınce ·ısa b - . 

1 
d kral 'b' 

tac sı, llariciye Nezareti e mü· bulundugu· yol polis tarafından tu- Vereinigung ısmındekı man e - pavyonnnun rrtncı ı azanması 1 k t tk'k t k 1 1 gı" o ' u muessesenııı çatısı altında tır. Kra, yanın a naı ı prens 
aat ect n · · · f' • • d b ·· 1 T" k ·· ı ·b b" yapı aca e 1 a ın ° ay 0 aca k diler" · ·· p uJ ld • hald B' l"d ~ l erek Danzig'd k" p 1 tulmuştur EJ..;Jigı" ·n bulunduğu kalliyet partısının şe ı ayan an ve u guze ur us u u manm ç·· k"' en ıne ış bulınll§ ve dürust a o ugu e ıe ı ver sara -

a ı t 1 e ı o on - · ,. S b d' h f d"l . k anlaşılmaktadır un u esasen lı "~;ot' Kr ti . a ebenin e . . . kısma birbir kimse geçirilmemek- Hasbach, Başvekil General klad- e e ıyen mu a aza e ı mesıne a- . k . · 
1 

. 
1 

. f ça şmış liyakat erbabırun mağdu- yına gı~...., ır. al., Belgradda llıtı b' mnıyetı garantıle - ' . . .1 . Tü' k tahkikat omısyon arı ış erın en . . • kald • ..dd 
,.. ıldirilme . . . . . tedir kowski'ye şu telgrafı çekmıştır: rar verı mesı, r namını şeref • k . d 'd • kt . rıyetlerme mahal bırakılmıyacagı ıgı mu etçe bu sarayda otu-v;;ı smı ıstemışlerdır · • . . 1 _,,_ . Anı -'L ef no taı naazrın an, ı arı no aı na- zif 

1 
. ,_. • 

di. " eye doğru Ü . . · ::tf. Poznan'daki Alman talebesının enuumış ve umum er .. a • d f rt kt . ve liyakatlerine rağmen va e en- racaA,ır. 
içf·er YÜk:;.,k ,,; kt n;versıtede ve V 28 (A.A) D.. Cr yaptığı işitilmemiş taşkınlıkları karını Türkiye üzerine celbeyle • ::d: ::k:m~~r:f~~ın~ ntz~.- nin lfığvı yüzünden açıkta kalma- * 
lı 'lllaJar: olmuş~ur e~ e~d~l t~lebe .a~~ov~ 1 1 ·t ;b 

1 
un At- şiddetle protesto ederim. Almanla- mişti. ·Bu münasebetle bu pavyonu es ıt larına zaruret görülmüş kimseler 

Polis · 
0 

a ar a at covıe e 
0 

onya 
1 

a e e er, - J"k t h · d'J · Al yapan Güzel San'atlar Akademisi b ı d aile sahipleri Belgrad, 28 (A.A.) - Kral naibi i\lıııan Inüfrezeleri gezmektedir. man konsoloshanesi binasına yak- ra ait em a a rıp e 
1 mış ve - profesörlerinden gen• san'atk5rı • yüksek otorite sahibi muhterem varsa un ~n:'.' .. ; k h h ld Pr p ı, b .. d Kr 1 

Pııı· Ya Büyük El -ı--· b" k 1 k · te . 1 • • d I' manlar fena muamelelere maruz , .. . . . oldukları duşunu ere er a e ens au ugun saray a a 
tııı ıs l'nernurun çı ıgı, ırço aşma ıs_ ıı:ıış ~r.,. .. e po ıs tara - kalmıştır Mücrimlerin derhal ce- mız Sedat Hakkıyı minnet ve Cümhurresmın yanında genç hır kendilerine bir iş buluncaya ka - Boris şerefine bir öğle ziyafeti ver-

dadır. un muhafazası al - fından puskuı:tulmuşlerdır: zalandırıİmasını, bu gibi hadisele- şükranla yadetmeği bir borç tanı - Türk sas'atkarı~ da mevki alma· dar yetecek asgari bir bekleme za- miştir. Bu ziyafette kral Pierre, 

A!rna . Krakovı talebelerıde re mani olacak tedbirler alınması- rız. Türklük hakkında Amerika sı ~e~ 0 san'at.k".'" .ve ~em de ~nu marona kifayet edecek surette bir Hariciye Nazırı Markoviç ve Bul -
\tarşov n evıne hücum heyecanda ~nı ve Alman halkının emniyetinin milleti gibi biiyük bir varlığın ef- yetiştıren muhıt ıçın hır şereftir. y'."°dım görmeleri ümit edilµıekte- garistan elçisi Popof da hazır bu -

a, 
2

8 (A.A.) ~ Talebeler, Krakovi, 28 (A.A.) - Krakovijlemin edilmesini rica ederim.> karını aydınlatmak hususunda A hmet AGA OGL U dir. lwımuştur. 



gAYFA t iKDAM 

İLK ESERİ Tefrika Numarası : 1 Ali Naci KARACAN 

~iti 
Nora Gregor: Prenses 

Yazan : Muazzez Tahsin BERKAND 
Genç yazıcı, altı aydanberi üs- . saniye artan bir ümitle çalışmış o

tünde çalıştığı ve on sekiz senelik lan genç muharrir, derin bir öfke
ömrünün ilk heyecanlı satırları a- nin yavaş yavaş kalbinden başına 
rasına kattığı eserinin son cümle· doj!ru çıktığını hissediyor ve bir 
sini yazdıktan sonra, başını arka- hamlede kapıyı açıp, bir saatten 
sındaki duvara dayayarak gözleri- beri onu dışarıda bekleten bu ada

BU EN O -AiRES'E ÇIKIS 
Starhemberg ! 

"Oyun kaidesi,, filminde baş yıldız olacP.k 

ni kapadı. Kalbi çarpmıyordu ar- ma: 
tık; başını ve vücudünü maddi bir - Bana baksanız a, ben sizden 
rahatlık sarmıştL Şım<li uyumak, sadaka istemiye gelmedim. Elinde 
unutmak, düşünmemek istiyordu. bir yazısile müracaat eden genç 

Arjantinin payitahtı, dört milyona 
bir su ve nebat dekoru içinde, 

yakın nüfusile, 
Nevyork, Londra, 

Viyana karıştırılmış muazzam Paris, bir şehirdir! 
Bir iki dakika böylece, uyku il>! bir muharrire bu tarzda muamele 

uyanıklık arasındaki tatlı boşluğa etmiye hakkınız yoktur. Onun bir _ Yirmi dört gün vap~r yolculu : ı dünyanın en büyük _La:in merkezi 
kendisini bıraktıktan sonra tekrar şere.11, bır haysıyeti vardır. gundan son;a, ;lık bır sonbahaı I sayılan Muenos • Aires e varacak-
gözlerini açtı ve önlindeki kağıtla- Dıye haykırın~ ve kapıyı arka-

1 
akşamı idı ki, ta uzaktan Montev,- tık. 

rı bir r!efa daha gözden geçirdi, bir sından vurarak çıkıp gitmek isti- deo kıyıları gorunmeğe başladı. • • • 
kaç kelimeyi de~iştirdl, bazı yer- yordu. Fakat nereden bulduğunu Ürüguay'ın merkezi olan bu sahil Buenos • Aires'e güzel ve güneşli 
!ere noktalar, virgüller koydu ve bilmediği büyük bir irade kuvve- şehrine gelinciye kadar, rahat bir bir sabah içinde vardık. Şehir, li
en sondaki yarım kalan sahifenin tile kendisini bundan menetti ve geminin içinde, günlerce ve gece- mana yaklaşan vapurdan, bir kıyı
ortasına da iri harflerle bir cson. son dakikaya kadar bekleıniye ka- !erce, Tiry<"ıte, Napoli, Alj€C, Ce- nın gerisine serilmiş, taş mikapla
yazdı, ki10ıt1arı yuvarlak bir pak.!t rar v~rdL belüttarık, Kanarya, Asor adaları, rından mürekkep, geniş, muazzam 
yaparak sokağ:ı fırladı. Bu bir saatlik intizar, onu olgun-• hattıüstüva ve bütün Atlantik de- bir manzara göstermekte idi. Rio 

Genç romancı, sokağın ortasında laştırmış, hay:ıtın maddi cephesinı nizi ile yukarıdan aşağıya doğru , de J aneiro limanına girerken göz
birdenbire durarak, müracaat ede- gözünün önüne sermişti. Sofada bütün Brezilya sahillerini geçmiş !eri alan yeşil palmiyeler yerine, 
ceği gazetenin roman sütununu sakin adımlarla beş aşağı beş yu- ve sanki dünyanın bir ucuna gel- burada bir nevi Nevyorka girer 
düşündü ve son aylar zarfında bu karı dolaşırken, ekmek parasını >•· miştim! Düşünmeli ki, hareket gibi yirmi otuz katlı beyaz binala
sütunlarda, sözde tanınmış mu- karmak için bu gibi yedere müra- noktam olan İstanbulla muvasalat rın yerden göğe doğru fışkıran ve 
harrirlerin imzaları altında çıkan caat ede!l zavallı gençleri düşünü- noktam olan Buenos • Aires arasın- şakuli inen ince ve düz irtilaları 
eserleri hatırladı. yor, onların maruz kaldıkları Ü· da on bin deniz miline yakın bir göze çarpıyordu. 

- Öyle saçma yazılara gazete- züntüleri ve hakaretleri tasavvur mesafe vardL Geride bıraktığım Bu irtifalar ve onların etrafını ku 
sinde yer ayıran bir adam benim- ediyordu. her şey şimdi bu azim mesafeyi şatan irili ufaklı taş binalar, yak -
kini haydi haydi kabul eder. Yavaş yavaş, bu beklemekten dolduran kesil sisin içinde kalmış- !aştıkça vuzuh peyda ederek ha • 

Kalbi, tekrar ümitle çarptı; fa- hoşlan:nıya, bunu bir tecrübe dev- tı! yatiyeti "kesif bir şehre girdiğimi-
kat içinde, ilk defa olarak, korku- resi ı;ibi mühimsemiye başladı. 
ya ve şüpheye pek benziyen bir his Hatta, kendisine acıy:ın odacı ni
de peyda olmuştu. hayet tekrardan müdür beye onun 
Adımlarını hızlaştırarak yokuşu bek!E.diğini hatırlattığını söyliye

çıktı, bir gazete idarehanesinin ka- rek önünde bir kapı açtığı vaki:, 
pısına geldi. biraz şaşırır gibi oldu. 
Kapıda duran adamın lakayt ve İçeride üç masa vardı. Her birin-

soğuk yüzü mü, yoksa ömründe ilk de bir muharrir oturuyordu. Oda
defa olarak gördüğü bu muhit mi nın şurasına, burasına konmıı~ 
onun kanını birdenbire dondur- sandalyelerde de birkaç misafir 
muştu. Altı aydanberi kurduğu kahve ve sigara içiyorlardı. Genç 
hayal i\lemi, bir nefeste devrilmiş, adam, bu yabancı yüzler, kendis.
yok olmuş, yerine nihayetsiz bir ne biraz tecessüs, biraz da istihzl 
çöl kaim olmuştu. Biraz evvelki ile b:ıkan bu gözler karşısında bir 
kendine hakim ve ümitli tavrı bir- an tereddüt eltL 

denbire yüzünden silindiği için her 
zamanki çekingen hali meydana 
çıkmış ve onu büsbütün çocuklaş-
tll'mıştı. 

~Yazı i51eri müdürünü görmek 
istiyorum. 

- İçeriden sorunuz. 

- Ne istiyorsunuz yavrum? 
Bu ses hayırhahane mi? hayır; 

•Yavrum• derken biraz alay eden 
bir ahengi var. 

- Bir yazı getirdim efendim. 
-Ya!!? 
Birkaç çüt göz birden, müdürün 

sesile •Ya!!• diyormuş gibi on;, 
çevrildl 

Genç yazıcı, kalbinin isyan ve 
Tozlu ve bakımsız bir merdiven

den çıkarak genişçe bir sofaya gel
di ve bekledL Müdürün odasını öfke ile taştığını duyuyor ve için
gösterecek birisini arıyordu. Bul- den: 
mayınca duvara dayanarak etralı- _ Ah, yazımı almasalar da kaç
na baktı. Elindeki yuvarlak pa - sam, şu adamların gözleri önünden 
ket yavaş yavaş ağırlaşmıya baş· uzaklaşsam! Bir daha buraya gel
lamıştL Cesaretini arttırmak için mesem! 
boyası eskimiş kapılar üzerin • Diye tekrarlıyordu. 
de gözlerini gezdirdi, bunlardan - Nasıl bir yazı getirdiniz? 
kiminin üstünde sadece bir nu- - Bir roman efendim. 
mara, kiminiıı de •Saat dörtten Sesinin heyecandan mı, öfkeden 
sonra tiyP .çı kabul edilmez.• ya- mi titrediğini anlamıyordu artık ... 
hut: •İşı olmıyanların girmemesi Bir saniye .. iki saniye .. bir dakika .. 
rica olunur. gibi levhalar asılı idi. uzun bir :<aman geçti. Bir telefon 

S:ıat beşe geldiği için acaba onu ~aldı, müdür bazı emirler verdi, bi; 
k:ıbLl edecekler miydi? Elinde ge- kaç muharrir girip çıktılar, kimisi 
tirdiği yazı bir •İŞ• sayılabilir miy- bir cavadis söyledi, kimisi bir re
di? aim getir~re kmüdürün masasına, 
Uzunluğunu tayin edemediği bir bıraktı. Genç muharrir ayakta, _ ... 

müddet dışarıda bekledikten son- linde her nefeste ağırlaşan paketi
ra odacı kılıklı ihtiyarca bir ada- le durup bekliyordu; müdür bey 
mm bir odadan çıkıp ayaklarını onun mevcudiyetinden haberdar 
sürterek önünden geçtiğini görün- bile dej!ildi. Bir ara, lı1kayt gözler-
ce bu fırsatı kaçırmak istemedi: le ona bakarak: 

- Yazı işleri müdürünü görmek - Ha, evet... Gibi manasız iki 
ıstiyorum. kelime söyledikten sonra yine ya-

- İsminiz nedir! nındaki gazeteci arkadaşlarile ko-
İsmi mi? Bundan ne çıkardı? Adı nuşmıya başladı ve uzun bir ka~ 

Ahmet veya Mehmet c.lmuş, asıl dakika da böylece geçti. 
mühim olan elindeki yazı değil Birdenbire, genç muharrir nefe-
miydl? sinin tıkandı!!ını, bir saniye daha 

- Beni tanımaz, bir yazı getir- durursa boğulacağını hissederek 
miş dersini.t. yavaş ya"ı~ ve kimseye sezdirme-
Oda~ı içeri girdi, hemen çıktı ve den kapıya doğru yürüyerek dışa

delikanlının önünden geçerken ka- n fırladı, merdivenleri dörder be-
yıL•ız, hattl alaycı bir sesle: şer atlıyarak kendisini sokağa attı. 

- Söyledim; işim var biraz bek- İlk eserini bastırmak için daha 
lesin, dedi. çok tecrübe devreleri geçirmek li-

lı.ltı 'Y büyük bir ateşle ve her zım olduğunu anlamıştL 

Bu aksam MELEK Sinemasında 

Bueııos • Alres'in muhteşem oteli ve modern mlmariıı.1n clhel 
bir eseri: Plaza 

nup şehrindeki bu kıyı caddesine 
gelerek orada, şehrin bütün gü -
rültü ve eğlencelerine rağmen, ya
payalnız dolaştığımı ve tahassürle 
sulara baktığımı hatırlarım. 

Buenos - Aires'e çıkan yolcunun 
daha rıhtımda dikkatine çarpan 
ilk şey, Plaza otelin ağaçların dan
teiası arasında mevzun bir endam 
halinde yükselen cidden muhteşt.>re 
ve bembeyaz binasıdır. Bu otel. 
kat kat yükselen modern bir abide 
gibi, semanın mavi derinliği üze
rinde bir mimari oyması, şehirdeki 
hayat ve telakki şartlarının bir 
arması gibi göz alır. Fakat Buenos
Aires'e girerken hayrete çarpan 
bu semaya tırmanıcı inşa şekille -
rine ve taşların yığınlar halinde 
biribirini takip ederek, insana 
Nevyorku hatırlatmak ister gibi 
görünmesine rağmen, t.urada, bazı 
seyyahların iddia ettikleri gibi Şi
mali Amerika şehirlernin monu -
mental manzarası yoktur. Bilakis, 
toprağa ayak basar basmaz alınan 
ilk tesir, daha çok Parisi andıran 
bir Avrupa şohrine ayak basıldığı 
tesiridir. Caddelerin genişliği, her NORA GREGOR kocası Prens STARHEMBERG ile birlikte 
caddenin vücude getirdiğı Pers - bir at koş usunda 
pective'in mutlaka güzel bir ağaç . t d s·· .. d d k Bir gece Gymnase tıya rosun a ozune evam e ere : . 'iı!I 
ve abide manzumesile nihayetlen- 1 ·· d..rır0 Maı·cel Achard'ın .Adem• piyesi - Birl:aç tati (liinu ,,., . 

1
,ka 

dirilerek her caddeye bu suretle oynanıyordu. Seyircilerin arasın- dedi, buna ihtiyacım vardı .. çu v..t' 

tabiat ve sanat terkibi bir fond te- •da meşhur sahne vazii Jean Re- birkaç güne kadar filmiını ·çee dl 
min edilmesi, sokaklarda göze çar- noir de bulunuyordu. Bir aralık . miye b~şlıyorum. zaten Parıst şJl1l 
pan tarif edilmez insan ve nakil yanında oturan zarif. kibar bir çalışoıyor d'.'tildim.. FransıZ~~ 
vasıtaları kaynaşması, sanki bir kadın dikkatini çekti. Rejisör der ılcrletmem hzımgeliyordu. 

Cenubi Amerika şehrine, Arjanti- al d hal yanındakine: Ç ışıyor um. ~t t • 
nin payitahtına değil de, Nevyork, - İşte Cfıristine, dedi. Filmimi!l - Fakat sizi fransızcada 1r~ 
Londra, Paris, Berlin karıştırıla • kahramanı. Kir.ıdir bu kaduı? Ah Jerlemiş buluyorum. ıJI • 
rak yapılmış, binaenaleyh bun- Chriztine rolünü üzerine almayı _ Doğru? Oh, nekadar ırı~ 
!arın hepsine benziyen, fakat kalıul etse! nun oldum!.Parise sergi es~~~ 
ayni zamanda hiç birine benzemi- Rejisörün dostu: da bir /ı/lınaıi trupu ile b~il~ 
yen t.ir şehre girdiğiniz hissini ve- _ Jlilmiyorum, diye cevap ver- temsil vermek üzere gel b~ • 
rebilir. di. Fakat bana onu evvelce gör- zaman bir kelime fransızca 

Daha ilk gün, rıhtımdan çıkıp düm gibi geliyor. miyordum. b~ 
Plaza oteline geliııciye kadar geç- Antrakta, Hcnry Bernstcin bir- O zaman bana bir operet~ ~edif 
tığim geniş, uzun avenue'lere, kaç do~tıınu şampanya içmiye da- komedide oynamam teklif .. ~e' 
gördüğüm yeşil yapraklara, yü~ : vet ettL Davet edilenlerden Je:ın mişti, fakat reddettim. çünJıU ı;ı
sek ve alçak binalara, hayretımı Renoir ve N ora Gregor da vardı. dimi bun:ı hazır bulmuyorduJll' 
u'..andır~n tramvay, otomobıl, oto- Orada biribirler!ne tal:dim edildi- nema ayni şey değildir. 
bus, araoa çokluğuna, yo!ları dol-. !er. ,!3üviik. ·· hayal• filminin reji- ı _ p · 'te ık ı.k --ı'/e efP 
i 

. d"h h . , . ans s s ge;wu 
uran ız ı ama ve şe rın ta içme sörü derhal biraz evvel cill:k:ıtini • 

. · . · ~yor musunuz ı -·"" 
kadar sokulan lıman cetvellerıne, çeken kibar, zarif koltuk komşusu- . ıneJJI",, 

t 1 h ·· A - P.:ızan tıyatroya, s "" "' an repo ara ve er gun vru- nu tamdL Ona derhal sordu: . . p...-
pa, İngiltere. Amerika Japon • yahut suareye gıdıyoruın. _.ı• f 

- Cl:ristine olmak ister misiniz? .., .. ,., Winmor'la tanıştım. Çok n .ı.w·. 
Gen; kadın hayretle.: içinde b:ık- vimli davrandı. Avustut'/"" .,aJ 

tı: ~~~ bir resir.ı sergisinde de ajJi 
- Nasıl? ,, 
Reı"isör derhal !ikrlnl izah ettl Otto'mıza tesadüf ettıın. t~ 

musunuz, bu adam biz Av!JI 
Uzun zaman konuştular ve niha- .• 

lılar için ne demektir? . .tll" 
yet Nora Gre!!or, Prenses Star- ı.ı; 
hemberg, cOyun kaidesi• filminde Fakat birdenbire fazla kOll 5ı/' 

olmal:tan korkarak Prenses 
baş rolü almayı kabul etti. Şimdi 
bu film rejisör Jea."1. Rcno!r"in ida- hemberg derhal ilave eıtl: rııJ (' 
resinde çevrilmiye ba5t:ınm:ık üze- - Siyasetten bahsetmek • f plP~ 
redir. miyorum. Herşeyden evvel~ 

Bir Fransız gazetecisi: N ora bir artist olduğumu uıııt1111 
Gregorla yaptığı mü!akatı şu su - yıın. .. ~ 
retle yazıyor: - I3ana denildiğine gore ııtı~' 

İlk sfz olarak Nora Gregor: gezintileri çok seviyorınu~ jJf 
- Böyle bir rolün bana tevdün- - Evet, bilhassa haval~~,ıııP" 

den gurur duyuyorum, diye, gü- oldu~u zaman Etoile d~ tile' ı' 
lümsedL Elyses'de ormanda gezj!I 

Genç kadın kocası prens ve kü- pıyorum. ,,,ır 
çük o;":lu ile Lirlil:te dağda, sayfi- Fakat şu sıralarda et<ser:ııı. •; 
yede birkaç gün k~ldıktan sonra mi Chanel'de geçirmekteY elD 
Paris'e yeni avdet etmiş bulunu- yun kaidesi. nde giyeceiiııı1 I 
yordu. !er orada hazırlanıyor. . ı. ~ti 

Akşam olmak üzere ıd aP'•d 
ve hayaline, hangi şehri getirir? Gregor vatanından, '/ıY 'I 
Denebilir ki, şehir kelimesinin bü- bahsediyordu: ıııı.ıl' 

Harikulade canlı • nefis ve güzel bir film. Herkesin 
seveceği, beğeneceği bir eser 

SAT/LIK BEBEK 
Buenos • Aires'in Aristokratik mahallesi Palermo ile etrafı bahç eterle süslenen İspanyollara ait 

abideye bir kuş bakışı 

tün manasile, hemen hemen hiçbi- - Riliyor musunuz, /'> l V~ 
rini. Bu şehir, bankalar dolu dar tarafından işgalinden eV"e,ıe ~ 
sokakları, kibrit satıcıları ve polis- nada oynadığım son pıY~ ııbf 
!erinin siyah şapkasile Londraya şarkı söylüyordum. şar~adıl':.:r 
benzetilebilir. İki atlı Viktorya J başlıyım!u: .A!lahaısıııar ııJ1 oY 
arabalarına bakarsanız biraz Viya- zel şehcım ...• Sanl:ı bun ,J 
nadır. 13ir kısım evlerinin düz cep- ğını tahmin etmişim glb1

: .. g~J 
heleri, parmaklıklı pencereleri ve Gen~ kadının bırdenbif'1ı:eP6",ı 
şehrin şimdi e~ gerilerinde ve dalmıştı. Sonra silkinerel< ,ıı'f 
uzaklarında kalan eski mahallele- geldi ve zülümseıniYe ç / 
rile İspanya şehirlerini hatırlatır. bahsi değiştirdi: . e C1'1 ~ 
Sokaklarının kesif canlılığı ile - Bugünlerde Maurıc göl~ 
Nevyorka çok benzetilir. Fakat lier'yi Casino de paris'te;ızil".'ıl. 
ayni zamanda o güzel Avenue de gideceilim. Onu bır ~11eıııil 
Majo caddesile, o tertemiz ve cila- şarkı sÖylerken hi~ ciin1e'oaı'~~ 
h gibi parlıyan kaldırımlarile ve Holivutta tanışmıştık· 918r "..1 
taraçalı kahvelerile mükemmelen bir arkadajtır. iyi ba~ır geee r· 

(Fransızca sözlü: Baş rollerde ) 

SPENCER TRACY • JOAN CRAVFORD 
ve yeni Jön Prömye 

ALLAN CURTIS 
Programa llAvc olarak Amerikadan huıust ıurette getirilen. tamım ile renkli 
Kadın Tuvalet- Eşya· Şapka• KOrlr ve Manto Modelleri ve Paramunt dünya 
havadislere gazetesi: Num•rah koltuklann erkenden aldınlmaeı 1 fca olunur. 
T•l: 40868 Bu gece için lıDtOn Localar satılmıştır. Bugün yalnız ıut 2.30 

4.30 ve 6.30 ••anstarında son d•la olarok : B li Y O ıc v A L ı 

Montevideo'ya varmak demek, 1 ze şüphe bırakmadılaı·. Limanı teş-
3uenos • Airese gelmek demekti. kil eden cDersana• denilen rıh • 
Ürüguay ve Arjantin cümhuriyet- tınıların yanında geniş bir kıyı 
!erinin her ikisi de ayni nehir, Rio caddesi, alabildiğine sıra sıra ağaç 
ie la Plata üzerine kurulmuş idi. !ar aı·asında uzayıp gidiyordu. 
~imdi, Montevideo'da birkaç saat ·Burası şehrin gezinti yeri ola -
kaldıktan sonra, gece saat on bire cak!• diye düşünüyordum. Filvaki 
:ioğru kalkacak ve ertesi sabah, sonralar, Buenos - Alres'te kaldı· 
erkenden, saat yedide Arjantinin ğım bir sen.. zarfında birçok ak -
payitahtı olan ve Paristen sonra şamlar, dünyanın bu en uzak ce • 

ya ve daha cenuba doğru 

hareket eden muhtelif gemi -
!erin o çifter çifter, üçer üçer ve 
arka arkaya sıralanmış siyah, kır
mızı, beyaz bacalarına baktıkça, 

Buenos - Alres'in gördüğüm Av • 
rupa ve Amerika şehirlerinden 

hangisine benzediğini merak et • 
meğe başladım. 

Buenos - Aires, yolcunun hatıra 
Paristir. yorum. Orada nefis bır 

[Arkası yarın] receöimizc eıninim. 
~ 



1 - Mart 1931 

Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Hafız Çırpıcıda güreş olduğunu 
duyunca cübbesini toplıyarak ... 
Şimdiye kadar yazılan pehlivan man bir kardeşile yetim kalmış -

hikayeleri ve bunlara ait menki - tı. 
beler hemen hemen bir devre in- Kardeşi sıska, cılız, göçerek bir 
hisar ediyor. Bu devir, Sultan A - adamdı. Hafızın kardeşi olduğunu 
ıiz devridir. isbat etmek için yüz tane şahit ib-

Fakat; Sultan Hamit, Sultan raz etmesi lazımdı. 
Mecit ile Sultan Mahmut devrine Hafız ve kardeşi küçük yaşta 
ait pehlivanlarunızın şahıslarına medreseye kaydolunmuşlardı. 
Ye güreşlerine ait henüz tek bir Çünkü; medresede lüpten fodla 
ıatır yazılmamıştır. ve çorba, bedavadan da yatacak 

Yalnız Sultan Hamit devrine yer vardı. 
Hafız, on altı on yedi yaşların -

ınensup pehlivanlarımızdan Koca d k d . d · · d idi 
YusUf ile cihan pehlivanı Kara Ah at tar beulşıd eByırm\yaşın .. a ·er 
tnet Ye Kızılcıklı Mahmut hakkın- 1 b ts an dr a eyazıl cam'.ınkie :'ar -
d .. .. u me eseye yer eşen ı -

a Yarım yamalak, guduk ve ek- t d b 1 b' k sararak ilik eş aş 8I'ına ırer sarı , 
s:azılar ~eşrolunmuştur. sırtlarına birer cübbe geçirerek 

n, haddım olmıyarak memle- softa olmuşlardı. 
lı:etiınizde ilk pehlivan hikayeleri Fakat Sarı Hafız bu yeni mesle -
Yazan birisiyim. ğindP.n hiç te memnun değildi. 

Bu, benim için nazari bir me - Küçük yaştan, dayısı gibi pehli -
tak değildi. Eskiden yağlanıp gü- Yanlı.'la meraklı idi. Önüne gelenle 
l't!ş Yaptığım için pehlivanlarımı - güreşmek. kuvvetini denemek sev
ıın, içinde bulundum, yaşadım, id- dasında bulunurdu. 
lpanlarını, hayatlarını. gür~le - Sarı Hafız; İstanbulda sıkılıyor
r_iııi Yakinen gördüm. Ve eski peh- du. 
1
:Yanlar hakkında bunlardan ma -J Hatta; sarıklı bir hoca efendi ol
l~ınat topladım. Bu baptaki bil - mağa kat'iyyen niyeti yoktu. 
~ın hem ameli ve hem de nazari - Lakin, ağabeyisi yeni mesle -
di:r. ğinden memnun idi. Arapçanın 

Fakat; pehlivanlarımız hakkın- nasara, yensuru sıyğasını çekerek 
daki fikirlerim rivayetten ve koca- akşamı b•1luyordu. 
karı masalları gibi uydurulmuş Hafız; ne ders almak için camie 
ınevzulardan ibaret değildir, gidiyor ve ne de medresede çalı -

.. Binaenaleyh; okuyucularıma bu şıyordu. 
sutur!:arda vereceğim :naliımat Bir gün, Hafız Çırpıcı Çaymnda 
canıı birer hakikatten ibarettir, güreş olduğunu haber aldı. Cübbe-* sini toplıyarak karadan Veliefen-

Sultan Hamit devri pehlivanları diy~ geldL. 
llııansız bir tazyik altında yaşadı _ Bırçok. ın~anların Çobançavuş 
lar ... Çünkü; istibdat memlekette çeşmesının agaçlıkları altında top-
10Plantıyı memnu kıldığı cihetle, !andıklarını gördü. 
gençler spor yapmak için bir ara- Çayırda ancak yirmi beş otuz ki
Yıı. gelemezlerdi. Bu sebeple şehir- şi vardı. İki pehlivan ortaya çık -
lerde müsabakalar tertibi kat'iyet- mış. boğuşuyorlardı, 
le !rıemnu idi. Hafız; seyircilerin arasına so -

F'akat köylüler, eski an'aneler!_ kuldu. Yanında bulunan bir ihti -
ne tevfiknn pehlivan güreşlerine yara merakla sordu: 
deyaın ederlerdi. 1 - Ağam, güreş yapan pehlivan-

B:atta; içlerinden Sultan Aziz 
1 
ıarın ismi nedir? 

~evrine ayar olabilecek pehlivan- İhtiar, Hafıza dikkatle baktı. Ve 
ar Yetişirdi. mukabele etti: 

Sultan Hamit devrinin sıkılığına - Delikanlı, sen de mi meraklı.. ağrn 
Cı; .~n .. Deliormandan, Serezden, sin bu işe? .. 
lah mulcuneden, Tekirdağından i - Hafız boynunu büktü ve cevap 
i ,:_· · namlı ve zorba pehlivanlar verdi: 
l§"lrırdı. 

13 - Eh!.. Meraklıyım... Fakat; 
h u Pehlivanlardan birisi de meş- kaç para eder. Gösteren olmadık -
~ Sarı Hafızdır. tan sonra ... 

ı:ı arı Hafız aslen Daliormanlıdır. ok İhtiyar, Sultan Aziz devrinin 
••le s.a1n üç muharebesinde babası baş pehlivanlarından Deli Murat 
• sı e muhacir olarak Tekirda -
!l•nd idi. Hafızı alıcı gözle baştan aşa -a Yerleşmi,tir. 

S ' ğıya süzdü: 
r arı Hafızın pehlivlnlığı ana ta-
afın.d . di. an gelir ... Dayısı pehlivan i-

d Sarı Hafı~ın bir ismi de Kola -
~Ona. Kola Hafıı da derler ... 

lu rta boylu, sarışın, geniş omuz
~ Çekmeceli göğüslü, çetin ve çe
v 0Yluk]u ve baldırlı bir pehli -
llııdı, 

o((~arı Hafız, iyi zamanında yetmiş 
Sa gelirdi. 
arı flafız, babaları öldüğü za -

- Peki, dedL Sana, güreşi gös
teren olsa yapar mısın? ... 

- Ne söylizyorsun ağam?... 1 -
çim yanıyor... Ben pehlivandan 
başka bir şey olmam ... Ne yapaca
ğım softalığı! .. Ramazanlarda cerre 
çıkıp köylüyü mü soyacağım? ... 
Hafıı, ihtiyarla ahbap olmuştu. 

Ona, tekrar sordu: 
- Güreşenler kim? .. 

(Arkası var) 

bakıyor, gülüyordu: 
-Elinize iş yaraşıyor. 
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içi~lld.an korkmadığımı göstermek 
•ite' ı.~uraya gelmiştim. Bu da, bir 

r"'llak. tı. 
aen •k k 
0 ' or uş. tan korkuyordıım. 

d. rayı bırakıp evime dön<>mez -
tın· b 

ına; lı u da manasız olurdu. Fakat 
Y:ı a da olsa, •korku•, beni ora-

lllıhlıyordu 
!{ • 

dal apınııı pervazına yaslanmış 
gııı dü .. " 

gtr-. . şunurken. Feride, odaya 
·-.ıştı: 

-Nek d 
<lJııı a ar zahmetse, bana, yar-

edeceksiniz 

- Hayır, sevgilim. Karşı tarafa 
bakarken gözlerim dalmış! 

O dakikada; •karşı taraf• nere -
si? diye sorsaydı bir şey söyliye
mezdim. Evin daracık bahçesine 
bile bakmamıştım. 

Feride, küçücük e!ile yanakları
mı okşadı, e!ile çenemden tuttu, 
başımı kendine doğru çekti, du -
daklarını yüzüme dokundur -
du, içini çeker gibi hazla dolu yor
gun bir nefes aldı: 

- Ne tatlı insansınıı. Daıguıı. . 
ti· eı· ıgınu hemen fark etmış· -, ınd k' 
rine b e ı paketleri masanın üze-

Bunu, belki içten söylüyordu, 
:beliti de yapmacıktı. Fakat öyle 
yumuşak gülümsiyerek bakıyordu 

- ki inanma kbile bir zevk oluyor -

- trakarak yanıma geldi: 
ılın Neye düşüncelisiniz• Sıkıl 

ız ını? · 
Oııu o 

<tiıne ' muztarından tutarak ken-
.. çektim d dak! . 
nı:ıtuın: • u arımın ucıle 

du. 

Sofrayı kurarken Ferideye yar
dım ediyordum. O, tabakları sıra
!ayışıma, bardakları koyu.şuma 

Feride, gülerken ciddHeşiver -
mişti: 

- Sizi, sıkı sıkı davet ettiğime 

bakarak, belki bir şeyler, biraz 
lüks ummuşsunuzdur. Buraya ge -
lince, muhakkak ki sukutu hayale 
uğradınız. 

- Ne gibi sukutu hayal? 
Cknç kadın, ellerile etrafı gös

teriyordu: 
- Tavan arası... Eşya, denecek 

eşyası mı var? 
Omuz silkerek gülümsemiştim. 

Feride, başını salladı: 
- Biliyorum, siz, böyle şeylere 

ehemmiyet vermiyorsunuz. Fakat, 
ne de olsa, sizi, daha temiz, daha 
tertipli bir yere çağırmalıydım. 

- Buranın nesi var? 
- Siz, ister nezaketen, ister sa-

mimi olarak söyleyiniz, hoş görü ,. 
nüz. Ben, hiç te hoş görmüyorum. 
Daha ferah bir yerde olsaydık, eli
mizi atınca her istediğimizi bula
bileceğimiz l;ir büfe, işimize koşa
cak bir hizmetçi olsaydı, fena mı 
olurdu? Sizi, daha iyi bir yere ça-
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ğırabilirdim. Gelgelelim, buradan 
daha rahat yer, bulamazdık. 

Hem masayı., üstünkörü değil, 

içten bir titizlikle düzeltıyor; hem 
de neş'eli kmk kahkahalarla gü
lerek konuşuyordu: 

- Burası, benim, muvakkat ika
metgahım ... Ben, Şişlide, bir apart
manda oturuyordum. Bir dostum 
vardı. Açıkçası, beliılım! Eh, be -
nim de, pek gönlüm yok değildi. 
Fakat, azıttı; çekilmez hale geldi. 
Kaçmaktan başka çare bulama -
dım. Benim için; Adanaya gitti, di
ye bir rivayet çıktı. 

Genç kadın, masayı düzeltmiş -
ti, bir iskemle gösterdi: 

- Siz de yoruldunuz, oturunuz. 
Birer tane parlatalım. 

O da bir iskemLe çekti, teklifsiz 
ce yanıma oturdu. 

- Pek sıkı gitıniyelirn. Konu -
şacağız. 

- Nasıl isterseniz? 
Feridenin, benıi çağırmasındaki 

sebebi, maksadı, niyeti, artık dü -
şünınemeğe başlamıştım; onun 
ılıklığı, beni, hazla sarıyordu. O -
nun sesini duyarken, gözLerine ba-

AmP.rikalıların spora verdikleri 
ehemmiyet malUmdur. Ahiren yi
ne Anıerlkada insan vilcudünün 
terbiye ve idmanla alabileceği en 
harikulü.de ;şekilleri temin etmek 
icin bilyilk bir beden enstitüsü a
çılmıştır. Burada gördüğünüz re
simler, o enstitünün neşrettiği ve 
insan vücudüniln ideal olarak 
varması lAzungelen şekilleri gös
teriyor, 

Bu resimler enstltünUn yarat -
tığı adale Jnsanlardır. Bu ensti
tüde insan, kata tarafından, ruh 
tarafından değil, adale ve sınır 

tarafından inkişaf ettirilmekte ve 
vücut çizgilerin ve kuvvetin bir 
senfonisi yekı'.l.nu haline gelmekte
dir. 

Filvaki resimlere baktığın12 za
man görüyorsunuz ki omu.z1 gö -
ğüs, kol, bacak, eller, arka, bil
tün insan, adalelerin nefis ve göz 
alıcı ahenginden örtülmüş gibidir. 
İnsan vücudünün bu çıplak man
zarası öyle canlı dinamizm ve 
enerji yi.ıklü bir le!iir hasıl ediyor 
ki, bir elektrik motörilnün vere
bileceğinden fazla kuvvet taşıyor 

zehabı bile basıl olabiliyor. 

karken, bir kuş tüyü göğse başımı 
dayıyor, dinleniyordum sanki... 

Feride, kahkaha ile gülüyordu: 
- Tabii, hu rivayeti çıkaran be

nim. Dostum, buna nekadar inan -
dı? Onu bilmiyorum. Yalnız, et -
raftan duyduklarıma göre, kuş -
kuda imiş. B~n. bir gecede buraya 
taşındım. Eşyalarımı karşıki oda
ya kapattım; bu odayı da şöyle 

düzelttim. İstanbul tarafına sey -
rek geçiyorum, o da, gayet gizli... 
Bu vaziyet, çok devam edemez. Bir 
işim var, eğer olursa, İzl!lire gide· 
ceğim. Olmazsa, Ankara, Adana, 
bir dolaşacağım. 

Garip bir hayrete düşmüştüm. 
Ona: 

- Korkuyor musunuz? 
Diye soracaktım. Fakat, öyle per 

vasız söylüyordu ki, onda, korkan 
ve hatta korkacak insan hali yok
tu, buna ihtimal veremiyordum. 
Korkmuyorsa, neden kaçıyordu? 
Eğer korkuyorsa, bu pervasızlığı 
nedendi? 

Ben, bu cins kadınlan, daha ye
ni anlıyordum. Onlar hakkında, 

kat'! bir hüküm verentezdim. 

Feride, ·e!ile omuzumu okşadı. 
- Buraya geldiğinize sıkılma -

dınız ya? 
- Hayır ... Kat'iyen! 
- Teşekkür ederim. 
Genç kadın, bir sigara yakmış

tı: 

- Sizi, başka yere de çağırabi
lirdim, ve buradakinden daha çok 
eğlenirdik. Amma, rahat konuşa -
mazdık. O gece, siz, bana, birçok 
şey !erden bahsettiniı. 

Sigarasının dumanını havaya 
savurarak gülüyordu: 

- Daha doğrusu, bahsetmek is
tediniz. Bir türlü açılamıyordu -
nuz, Arkadaşınızdan, ve daha 
çok Ferdaneden çekiniyordunuz. 
Sonra, biraz fazlaca olmuştunuz 
da ... Sizin tutukluğunuzu ben aça
bilirdim. Lakin, sizin ne demek 
istediğinizi iyice anlıyamıyordum 

kL. Sizin korktuğunuzu gördükçe, 
ben de çekiniyordum. Şimdi söy -
leyiniz: Arkadaşınız, kimdir? Ha
kikaten eski arkadaşınıı mıdır? 

Ferideye yalan söyleıniyecek -
tim. Yalnız, o gece, ona, nelerden 
behsetmek istediğimi hatu·lamı -

IATPI 

yordum: 
- Devam ediniz; bütün sorduk

larınıza, birer birer, doğru olarak 
cevap vereceğim, 

Genç kadın, sigarasının ucunu 
taUanın kenarlarında gezdiriyor -
du; dalgın bir tavırla başını eğ • 
mişti: 

- Arkadaşınızla, samimiyetini
zin derecesi nedir? Sonra, o gece, 
Ferdaneye yüz verdiniz. Onunla 
aranızda bir alaka başlangıcı var 
mı? Onun yüzüne gülmeniz, ön • 
ceden kararlaştırılmış bir politika 
icap mı idi? İltifatlarınızın zoraki 
olduğu belli idi. Yoksa, buna, mec
bur mu idiniz? Arkadaşınız, be -
nimle meşgul görünüyordu; la -
kin, hiç meşgul değildi. Peki, onun 
mevkii ne idi? Meclisi, o, idare e
diyordu? Amma, kimin hesabına ve 
ne hesaplarla?Sizin için mi, Behl~e 
veyahut Ferdane için mi, yoksa 
kendisi için mi? 

Feride, sustu, yüzüme baktı. 
- Bu kadar mı? diye sordum. 
- Daha var. Siz, şimdilik, bun-

lara cevap veriniz, 

(Arkası var) 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAML/ KADINI 
Ya:ıan : M. Rasim ÔZ GEN Tefrika Numaraaı : 1 

- BiRiNCi KISIM 

Arkadaşımın şöyle bir vecizesi vardı: "Her 
zaman her yeni telakki ve fikirde en ön safta koş
mak şöhrete ve muvaffakıyete en kısa yoldur.,, 

Bir gün, yazılarında R. Nesrin 
sını atan muharrir arkadaşla· 

dan Rüçhan Nesrin'e tesadüf 
ttirn. Beni görünce: 
- Rasim, seni görmek istiyor. 

um. 
Diyerek, paltosunun iç cebinden 

ir tomar kAğıt çıkardı ve bana 
attı: 

- Bugün, acele bir işim var. Se.
. le çok konuşamıyacağım. Bun· 
arı oku! Başka bir gün seninle bu 
uşur, bu meseleyi görüşürüz. 

Dedikten sonra, ellini ı:ıktı, ge
en tramvaya atladı. 

Kendi kendime: 

- Her halde, yeni yazdığı bir 
manının müsveddeleridir. Tefri· 

a ettirmeden, yahut bastırmadan 
vvel, bana okutmak, fikrimi anla. 
ak istiyor galiba ... 

Dedim ve bir kahveye girer gir· 
ez, tomarı açtım ve oradan çıkan 
ağıtları masanın üzerine koyarak 

ALKİPYAD, genç kızlar koşulmll§ arabasında geçerken, Atinayı. 
yeni geldiğinden şaşkın şaşkın bakan ASPASYA'nın başına, 

gümüş değnegi!e dokunuyor. 

kumıya hazırlandım. prızi oimuş, daha bu saatte, bir kı· A.ğa, birşey söylemek istiyordu ve 
Bu acelem, merakımdandı; çün- sım ail'!ler kıra dökülmüştü. söyliyemiyordu. Bir sigara verdim. 

ü arkadaşım, eksentrik tabiatli Yanımdan geçenler, hep D.şina si- - ne var, ne yok Halil Ağa? 
ir adamdı. O, her şeyde, müfrit malar ... kızlar, kadınlar, erkekler. - Sağlığın beyim! 
ir yeniliğe taraftardı; üstelik, bir senelerdenberi göre göre ezberle- Dedi ve yutkundu. Sonra, sağ 

e cfeminist. ti. Onun, bir de ve- diğim bakışlar, gülüşler ve hare- elini ceketinin iç cebine doğru gö· 
izesi vardı: cHer zaman, her yenı ketlercli. türdü: 
Iekki ve fikirde en ön safta koş- Koyu gölgelerini seren büyük a- _ Size bir mektup getirdim de ... 
ak, şöhrete ve muvaffa1':iyete en ğaçlar .. Jlere. içi.. fulya tarlaları.. _Ya .. öyle mi? Kimden bu mek-
ısa yoldur.• yanlara ve ileriye doğru tırmanan tup? .. 
Arkadaşımın, bu enteresan ta. yeşil yamaçlar. hep bildiğim şey- Saka, bir zarf uzattı: 
Darmı bildiğim için, verdiği ya- !er ... Bu kır manzarasının her kıv- B' h - ır anımdan ... 
!arın da enteresan olacağını tah- rımı, her rengi, her inceliği, bak-

Durdum. Mektubu alırken. bu in ediyordum. madan ı:özlerimin içinde kımıldı-
d Anadolu çocu~mm yüıiine ba!<-

Bir kaç ka"'dı okur okumaz, yor u. "' İ d b' 
1 

tım. O, üstünden büvı.ik bir yuk at-
hminimde bile yaya kaldığımı çimde .. ~ğı.~lığ'.n.~ b;'uran ır , mı~ gıbi genış geni§ nefes alıyor-
nladım ve gittikçe saran bir me- şey val'dı; uzuntulu duygu ... du. Bıraz kızararak, eüneş yanığ ı 
kla bütün kağıtları okuvup bi- Ellerim arkamc'.a, başım eğil mis .. .. .. ·· ıd.. 1 . . 1 , . .. .. . . . . . · yuzunu gu ·ırme: ıçın zor anıyor-

cden, elimden bırakamadım. yuruyordum. Dere ıçının degışen d 
Okuyucularım bu tesadüften çizgileri, yanımdan geçenlerin bil- u. ,. . b h 11 11 A" ? , , . . . - ı\..ım u anım, a ı ga. 

ünya tarihinin anlı şanlı kadını dık çehrelerı, bcnı oyalıyamıyor, - n· h . t , d 1 'd' d ır anım ış e ... 
lan cAspasya• hakkında, bir kaç a gın, gı ıyor um. - Nerede oturuyor? 
frika sonra okumıya başlıyaca- Arkamda, acele, kaba adımlar _ n ·t .. t" d 

·ı . . . os an us un e ... 
nız, cDilber Aspasyao ismindeki 2 erliyordu. Bırdenb!re hır ses: Düşi'.ndüm .. Bostan üstünde .. ha-

arihi romanın doğacağını, bilmem i .- Uğurlar olsun doktor bey' de- tırladım: Yeni mahallenin allında-
savvur edebilir misiniz? di. ki mahalle ... İçimden: cŞık, kibar 
Ben, tasavvur edemiyordum; a1- Kimbilir, kimin kime hitabı? mahalle doğrusu ... > dedim. 
anmışım. Ben, ı!üşünmeden, dalgın yürü-! - Bu hanım, kız mı, evli mi Ha-
y alnız bir tereddüdüm var: cDl1- yordum. li1 ağa? 
r Aspasya• romanı, bu §eklinde, Ayak sesleri yanıma yaklaştı, ses - Dul:: beyim ... 
nim öz malım mıdır? Okuyucu- kulağımın içinde çınladı: Gülemedim. Dul bir hanım bana 
nma, bu tereddüdümde hakem - Uğurlar olsun muharrir bey! mektup gönderiyor. Olur a .. . 
hnalarını, tefrikamızın cbirinci dedi. - Ne diye mektup gönderdi? 
ısımo ını okuduktan sonra bir hü- Başımı hafifçe çevirdim; sağım- Saka, toyluğuma ~a~ar gibi yu-
.. m vermelerini rica ediyorum. da saka Halil Ağayı gördüm. züme baHı. Sonra manalı manalı 
R. Nesrin'in verdilğ kağıtlarda, - Eyvallah Halil Ağa! güldü: 
azı şöyle başlıyor: Halil Ağanın, yüzüne, bir defa - Size gönül verm~ te ... 

ı daha baktım. Sakanın, Anadolu şivesile, tuhaf 
Onun, kumral pos bıyıkları üs- bir tarzda s9ylediği bu sözler beni, 

tünde .. güneşten yanmış etli ya- ta içimden, sarstı; kahkaha ile gül

Belki hatırlarsınız.. 935 senesi naklannda, yayılan, yılışık bir te- düm. 
)>essi.im, ta gözlerinin içinde yanı- - Dana gönül vermiş, öyle mi? 

Uç KIZ MEKTUBU 

aymnın son cuması epeyce sıcak 
ıeçti; ağır bir yağmur sıcağı ... 
Öğleden biraz sonra, Thlamur'a .. 

radan da, Thlamur köşkü önünden 
eçerek, dereiçine doğru yürüdüm. 
Serin .. soğuk denecek kadar se

geçen baharın bu sıcak günü, 
3eşiktaşlılara, mevsimin bir sür • 

yordu. - Bana deyivcrmedi, ama .. mek-
- Mersi Halil Ağa! tup verişinden öyle anladım. 
Saka, sustu. yanımda yuruyor- - Elı.. güzel birşey mi, bu ka

dın? Genç mi? 
du. Geniş yüzünde, o yayvan te-
bessüm sönmüştü. Önüne bakan - Gü:el beyim ... Genç beyim .. . 
gözleri, şimdi, düşünceye dalmı;; bılık bılık etli, kara kara gözlü .. . 

gibi görünüyordu. Anladım, Halil (Arkası \•ar) 

ı - lllart -:ım 

· NOTLAR 

Hayatta ve Sinemada 
moda 

Hangi kıyafetin, hangi sem
tin, hangi zevkin modası de· 
vam eder? En sürekli moda • 
nın ömrü galiba bir iki sene
yi geçmemektedir ve bu bi -
raz da moda mucitlerinin işi
dir. Çünkü yeni moda çıkar
masalar onların işi kısa süre
cektir. Yeni kumaşlar, yeni 
terzili.kler ortaya atmak lii · 
zını ki kar devam etsin .•. 

Şalgamlı heykel 2000 
senelik midir değil midir . . 

Sinema da böyle... En çok 
tutan filmlerin modadan dü
şürülmesi icap ediyor ki ye -
nisini ortaya atmak imkanı 

hasıl olsun... En çok tutan 
filmlerden İ<ıtanbula gelen 
bir ikisini ele alalım: Pamuk 
Prenses, Büyük Vals. 

Bunlar Avrupada, Aıneri • 
kada da çok muvaffak olmuş
tu. Pamuk Prenses üç sene • 
de y~pılmış, yalnız Londrada 
bir sene bilainkıta oynanmış· 
tL Burada da en çok gösteri • 
len filmlerdendir. Hele Bii • 
yük Vals, oynandığı dört haf
ta sinema doldu, boşaldı. 

Sinema &milleri dururlar 
mı? Pamuk Prensesin yenisi 
Snov Vite ismi altında çıkı • 
yor. Film ayni gibidir. Tabii 
eski filmden istifade edile . 
cek. Yalnız Cüceler isimlerini 
değiştiriyorlar. Belki bir iki 
musiki parçası da değişmek • 
tcdir. 

Büyük Valsın yerine de 
•Viyana Valsı, Adiyö!• ya -
~ılmıştır. Bunu Marta Egeret 
<•ynuyor. Maksat modayı de
ğiştirmektir. 

Bunlar da haftalarca oyna
nacak, halk biraz eğlenecek, 
fakat sinemacılar biraz daha 
çok kazanacaklar! .. 

Hucum mu çoğaldı, yoksa 
inzibati tedLir mi ? 
Eroin1 kokain, morfin müp

telaları bizde de var. Fakat 
muhakkak ki her memlckt'! • 
ten azdır. Ancak kiiçük bir is
tatistik Sadri Ertemi korkut-
muş: 

1935 senesinde 169 vak'a 
tesbit edilmiş iken 1938 de 
343 vak'a bulunmuş. Demek 
ki bu zehirleri kullananlar 
çoğalıyor. 

Hayır, bu istatistik hiç te 
beyaz zebir düşkünlerinin 

mutlaka arttığına delalet et • 
mez. Belki inzıbati tedbirler 
çoğaldı, belki zabıta teşkili • 
tını biraz daha genişletti de 
onun için tutulanlar fazla gö· 
rünüyor? 

Yoksa bir sene içinde 343 
vak'a... Bu koca şehir ıçın 
korkulacak bir rakam değil . 
dir, 

Fransız matbuatını münakaşaya 

sürükliyen hey~lin, parçalan 
b'erlerine konulduktan sonraki hali 

Meselenin ilk safhası: 
Fransa'nın Sentetyen kasaba.ıı 

civarındaki köylerden bir köylü, 
şalgam tarlasını sürerken, sapanı· 
nın demiri bir büyük taşa çarpıyor. 
Köylü, taşı çıkarınca bir heykel ol
duğunu görüyor. Yalnız heykel, 
pek sağlam değildir; bacakları, 

burnu, sol kolu ve sağ eli yok. Bu
nunla beraber, heykel, bu noksan
larile beraber pek güzel... Hatta 
civardaki mütehassıslar, bunun ne
fis bulunduğunu tasdik ediyorlar. 
Diğer birtakım ihtisas sahipleri de 
eski eserlerden olduğuna hüküm 
veriyorlar. 

Neticede, bu heykelin, iki bin se
ne evvel bu civarlara hakim bu
lunmuş olan Romalılardan kalma 
olduğuna karar veriliyor. Mes'ut 
köylü, saman ambarının önünde, 
elinde duhuliye biletlerile duruyor 
ve derhal cŞalgamlı heykel> diye 
şöhret kazanan bu san'at eserini 
görmiye koşanlara, para mukabi· 
!inde, heykeli seyrettiriyor. Sonra 
hükumet faaliyete geçerek, Fran
sız cumhurreisinden bu eski ve 
k:ıy_metli eserin milli eserler ara
sına ithal edilmesi hakkında irade 
istihsal ediyor. Öyle ya, belki bir 
Amerikalı milyoner, bu heykeli 
köylüden büyük bir para ile satın 
alır ve Ame· :ka'ya götürür. 

lstanbr 1 ikinci Vali ikinci safha; 
Aradan aylar geçer. Köylü de e-

muav ·nl"ği peyce para kazanır. Fakat bir gün, 
İstanbul kadrosunda mev • yakın köylerden diğer bir köylü, 

cut olup ta ihdas edildiği günden heykel sahibine gelir: cSenin sey
bugüne kadar münhal bulunan yahlara gösterdiğin ve Paris'in gü
İstanbul Vilayeti İkinci Vali Mu- zel san'atlar mütehassıslarının iki 
avinliğine Nüfus Umum Müdür bin sene evvel bir Romalı veya 
Muavini Muzafferin tayin edile • Yunanlı tarafından yapıldığını tas-
?eği haber a!ınmıştır. dik ettikleri heykel benimdir .• 

Bütün Fransız matbu
atını, güzel sanatlar 
mütehassıslarını ve 
fen adamlarını üç se
nedenberi işgal eden 
bu mesele hala halle-

d i 1 e m e mi ş ti r. 

Beykelin kırılmış olan parcaları 

Diyor. İki köylü, münakaşaya gi- I azalarını kırmış ve o köylünı.in tar
rişiyor. Birinci köylü, cBu heykeli, ]asına götürüp gömmüş. Sebebi: 
ben tarlamda buldum, benimdir.• Heykel meydana çıkınc:;ı gazctcle
diyor. İkincisi ise, torbasından hey- rin ondan bahsetmesini, herkesin 
kelin noksan kısımlar!IlJ çıkararalc: nazarı dikkatini celbetmesini te· 
cBcnim olduğuna dair işte ispatla- min imiş. Sonra, kendisi meydana 
n. Bu heykeli ben yaptım.• diyor. çıkınca büyük bir şöhret ve servet 
Parçalar yerlerine konulunca, tas- kazanacakmış. 
tamam uyuyor. Bu defa, gazeteler, bu sarıatkiır 

Köylünün iddiasına göre, o bu köylünün eserin sahibi olduğun.ı 

hevkeli yaptıktan sonra, bir kısım (Sonu 7 inci sayfada) 

.. 

Yukarıdaki kapta, Klorür ferik mahlülü içinde bir mermer parçası 
vardır. Bu mahlW, taşın karbonat dö kalsyomu ile temasa gelince, 

uzun zaman toprak içinde kalmış olan mermerde kırmızım<ı 
lekeler vüoude getirir. 

reket edecek vaziyette değildim. yanıyordu. Hacer elimi avuçlarına gayrete rağmen onu o kadınla gördüm. Yüzüm dudaklarıma ka- ı -: Onun i_çin bugün ya~ız san.a 
Asabiyetten her tarafım titriyordu. alınıştı. Bir aralık cZavallı yavru- gördüjüm dal:ikadanberi içimde dar bembeyaz. Elimi alnımdan ge- değil, ona hile hır hareketimle bl'.· 
Bir zaman yüzümü onların tarafı- cu[:um!. diye mırıldandığını duy- hep ayni ses konuşuyordu: cSana çirdim ve gülmiye çalışarak: 1 tün içimi açmış oldum değil mi? 
na çevirmedim. Başımı döndürdü- dum. Artı!' hiçbir şeyi saklamama okadar iyi görünüyordu. Ziyafet - Saçmalıyorum, dedim, asabım J Saçlarımı okşadı: 
ğüm zaman da kolkola kalabalığın imkan kalmaml.J5tı. Ge<;irdiğim gecesinden sonra o kadını kovdu- bozuk... - Üzülme, bu elinde değildi. Ne 
arasında uzaklaşıyorlardı. Hacer buhran içindeki çılgın ateşi de 0 • ğunu söylemişti. Halbuki yalan.. Hacer birdenbire fırladı. Boynu- yapalım? Ressamı gördüğün za-

3 7 - hayretle yüzüme bakarak: na göstermişti. Ne kadar da iyi onunla kolkola idi. Biribirlerine ne ma sarıldı: man o hareketini tevil edecek bir· 
Yalnız ufak tefek bazı yerleri, !Dikkatle karşı kaldırıma bakıyor- - Ne fena yaptın? dedi. Ressa· kalblidir. Gece de fazla birşey sor kadar sokulmuşlardı. Bütün dost - Ferda, kardeşim, kendine gel!. şey bulur, söylersin. 

erine göre düzeltilecek. Ben at~ş du. Gözlerimi onun baktığı tarafa mın seliirnını iade etmedin. madı. Eve gelince halama benim görünüşüne rağmen onun sana giz- Kendimi onun kollarının arasına Yavaşça mırıldandım: 
engi bir ipekli seçtim. Arkası hı· çevirdim. O zaman beynim uyuşur Sonra birdenbire boğuk bir fer- tiraz yolda rahatsızlandığımı söy- !iden gizliye bağlandığını sanıyor- bıraktım ve ağladım; ağladım. O, - Niçin böyle yaptım, niçin? İs. 

açık. Beline bir demet siyah gibi oldu. Gördüğüme inanmıyarak yatla koluma girdi: ledi. Odama beraber çıktı ve diva· 1 dun; ve biraz da memnundun. De- biraz sonra sedirde yüzümü, saçla- tediği kadınla gezebilir, onu kı ... 
aprak iliştireceğim. Fena olımya- daha dikkatle baktım ve düşm~mek - Ferda, yüzün ne kadar san!. na uzandığı zaman gelip karşı- imek .. bakışları bile ya!an sö.ylüyor- nmı kolonya ile ıslatırken: kanmıya ne hakkım var? Beni sev
ağını sanıyorum. Hemen ilk pro- için Hacere dayanmıya mecbur ol- O koluma girmese belki düş~- ma oturdu. Ben arka üstü uzanmış du, oyle mı? Dostluguna ınanrnı- - Aman Allahım, diyordu, ne miyen bir adamı sevdiğim yetmi
asını yaptırdım. dum. Yanlış görmüyordum. Karşı cektim. Kendimi o k~..:~r halsiz, kımıldamadan hareketsiz duruyor· ıyacaktın; onun hiç birşeyine inan- müthiş seviyormuşsun onu! yormuş gibi, bir de.onu böyle deli
Terziden çıktığımız zaman saat kaldırımda Akif Cemal ile Handan perişan hissediyordum. Hacer et- dum. Onun gözler· .. ·· d 'di mıyacaktın. Dostluk perdesi altın- Benim artık sükunet bulduğumu ce kıskanmak. Selam vermıyereıt 

, ı yuzum e ı . b . di". · .. ·· k · 
,ört vardı. Biraz da alacağımız u- yanyana gülümsiyerek yürüyorlar· rafına telaşla bakıyor, yavaş ya- Bir aralık içini çekerek: de gene sana nüfuz etmiye çalı. görünce gözleri düşünceli bir ma- aşımı çevır gımı gorunce. ım 
lak tefek şeyler için başka dükkan- dı. Bir anda bakışlarımız karşılaştı. vaş: _ Bu mel'un adamdan sana her şıyordu. Fakat bu başkaları ile na içinde: bilir ne kadar hayret etmıştır. Bu 
ara girip çıktık. Saat altı oldu. Eli- Akif Cemal şaşırır gibi oldu. Yihü - Ferda kendıne gel, mahvola- fenalıkların geleceğini nasıl tah- meşgul olmasına da bak hiç mani - Bana bunu söylemedin, dedi, öyle manasız. bir hareketti ki... . 
l'lizde paketlerimiz, vitrinlere göz asabiyetle gerildi. O sırada Han- cağız! diyordu! min etmiştim? dedi. oluyor mu? daha doğrusu hiç bir şey açmadın. Hacer sesını çıkarmadan benı 
ıczdirerek Galatasaray·a doğru dan onun koluna girdi ve sokula· Birdenbire cAman ne ise!• diye _Niçin mel'un diyorsun, hiçbir Yumruklarımı sıkarak boğuk bir Fakat tahmin etmiştim. Yalnız bu dinliyordu. Susunca: . . 
l'iirüyorduk. Bir aralık gözüme rak kulağına birşeyler s<iyledi. Res- geniş bir nefes aları.k caddeden ge- suçu yok ki.. sesle mırıldanıjfordum: kadar derin kapıldığım bilmiyor- .. -:. Ben şunu biliy.~r~ kı:. dedı, 
ıüzel bir eşarp ilişti. Durdum. Ha- samın seıam vermek için şapkasını çen bir Ltomobili durduttu. Kendi- Devam etmedim, fakat kendi _ Onu öldürmek istiyorum. dum. butun suç sende degıldır. Dun gc· 

çıkardığını gördüm; iradem elim- Mi biraz to;:ılıyarak otomobile doğ- kendime düşünüyordum. Asıl suç- Hacer hayretle yüzüme bakıyor: Ve ağır bir sesle ilave etti: ce onunla bahçeye gitmeden evvel 
ter de yanımda idi. Gözlerim eşarp de "tt· G "'ht" • k 1 .... d.. Od" G d b. .. 1 F bcnı'mle konuşur'-en sana· cAcaba n gı ı. ayrıı ıyan aş arım ru yuru um. ı.işmemden korku- ı b d · o _ Kimi? - ene e ırşey soy eme er- "- · ld • h ld F d .. 1 u en ım.. nu niçin bukadar çıl- k 

1 
d .. .. .. .. l'rmen gene sana 

a 0 ugu a e ona: • ena egı • çatıldı ve sert bir hareketle başı- yormuş gibi sıkı sıkı kolumu tutu- gın gibi sevmiştim? İstediği kadın- Dudaklarımın arasından ıslık gi- da ve sakın sana m acağımı san- ust gorunuşune rab ... 
leğil mi?o dedim ve cevap verme- mı çevirerek bu selamı görmemez yordu. Otomobilde bir köşeye çe- la gezebilirdi. Bunun ıztırabını bu bi çıkıyor: ma .. ahlfıkını biliyorum. Hislerin- kar~ı gizli bir alakası yok mu Fe•_-
liğini görünce hemen başımı çe • likten geldim. Bunun ne kadaı kildim. Artık vücudümdeki titre- kadar feci bir şekilde ve derinden _Akif Cemal'i... den bir damla bile dışarı sızdırmak da?• demiştim, değil mi? Tahmı-
f.ır. dım' yanlış bı"r hareket ld • · d. d 'lk b .. "k H · ·· 1 · k k 1·ıe bu··yu··. · t s· nı'mde aldanmadıihm muhakka><. · o ugunu şım ı me, uygun; ı uyu acı geç- duymam budalalık değil miydi? acerın goz erı or u ıs emez ın. -

Hacerin beni işitmediği belli idi. düşünüyorum. O anda makul ha- mir,ti. Yalnız her yanım ateş gibi Susturmak için sarfettiğim bütün yor. O sırada kendimi aynamda Sözünü keserek acı acı güldüm: (Arka"' var) 
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AGLIK OGOoO 
DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
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Burundan gelen kanı kC1- J 
:ek için en önce sebepleri 
aldırnıak ve hastalıkları iyi 

ctnıek gerektir. 
Fakat evvela cahil halkın 

~•Ptık!arı birtakım fena, teh
likeli işleri bildireceğim. On
~an sonra da hekimlerin kul -
•ndıkıan usulleri yazacağım. 

Kolları iple sımsıkı ve uzun 
mtiddet bağlamak ta çok leh • 
likelidir. Bağlanan yer mo• -
mor olur. Bağlılık çok devam 
ederse kangTen de olabilir. 

Ahalinin, koca karıların bu
run kanını dindirmek için 
yaptıkları usullerden birtakı
mı aı çok fayda veriyor. Fa -
raza: Hastanın başına soğuk 
su dökerler. Bu sayede kan 
damarları büzülür. Kolları 

baştan yukarı kaldırırlar. Bu 
usul _ile de kalbin çalışmasını 
ve kanın damarlardaki dolaş· 
masını hafifletmiş olurlar. 

• KAR E •TV E T •

1 K ii H Az- t R A N • M 

~ -~~~~:~~~~~, 
ERlK•N•KIRA 
il A ş- A N. M -~ s_ A • 

Oç Alman hava zabjtile 
Yeşilköyde bir konuşma 

~Ocakarılar, kendilerini bil
llııyerı insanlar arasında kök 

b~rıuş Yanlış bir itikat, fena 

TKAZiiK•R.OMA 
S 0-N • K O Kil N A_ M 
TTilKAŞAR.NA 
M 11 H U BU ·s A 1-ı• K 
iiNAME - AF ı · şm 

Kalplerinin kuvvetini karşılaşacakları tehlikelerle 
ölçmek için iki ay sürecek bir seyahate çıkmışlardı 

ır • 
ınanış vardır. Burnu ka -

;Yan insanın iki kürek kemi-
arasında bulunan derisi ü

zerine veyahut ensesine kapı :e oda anahtarlarını koymak, 
;;:n deliklerine örtimcek 

~ 1 tıkamak, kolları iple 
ua·ı 
[ı; g lllnak, alın üstüne kahve 
d 
0Yınak, başın en tist yerin : 

d •n saçlan yukan doğru şid
v et(~. çekmek gibi çok zararlı 
•nıroldürücü işler yaparlar. 

t 
•ıı kadınlar ve kavgacı 

a ılgan . 
llıa ıtısanlar vardır ki par-

ıl klıtrına kan taşından ya • 
p llıış Yüzük takarlar ve vti
cune . 
tııi ·~~en ~rtık hiç kan gel-
ltirYecegıne ınanırlar. Bu fi -

de boştur. 

BUGüNKü BULMACAMIZ Yeşil.köy hava istasyonunda gök-
l 2 3 4 5 fl 7 8 9 1 O 11 t en inecek bir hava gemisinin gel-

• 
mesini bekliyoruz. Ufukları ara-

• _ı_ı1 ____ ı __ ı •. - yan gözlerimize evvela bir sinek 

- • _ _ ı __ ı_l_1 
_ _ _ 1 büyük. lügu"' nde görünen tayyare, 

Buruna soğuk su çe ktirir • ·· • 1 j 

'-
- • - _ _ ı_I_ _ _ _ biraz sonra normal hacmini aldı ve ler. Eğer bu temiz, mikropsuz 

1 
olursa fayda verir ve hafif de- - 1 1 • __ ı_ . _ I _ _ I daha sonra da döne dolaşa istasyon 

recede gelen burun kanını -1-ı-I • B 1 1 meydanına kondu. 
durdurur. .- - ·1- - - 1-ı=j= İi Daha motör ilk hızını almıyan 

Burundan kan geldiği za - --L,-1-. .- j j 1 yarış atlarının püskürüşlerini an-
man birçok evlerde telaş e - -ı-. - - . --,-ı-1 ! dıran bir h iddetle soluk alıp durur-
derler. Heyecana kapılırlar. - . - - - - - .. · .-- 1 ken biz, Alman kolonisine mensup 

1 1 
1 

1 b' k k ' . il kl Hele asabi, sinirli aileler ara- - -- ----·--- ---- ır aç ışı e, ya aşıyoruz. 
• 1 1 1 

sında burun kanarsa yayga • ------- ------ - Ardıardına atlıyan iki zabitten 
radan, haykırmadan, kıyamet ii 1 I • • sonra üçüncü arkadaşları daha at. 
kopar. Kan görünce bayılan - SOLDAN SACA: !adı . Kencıilerıini karşılamıya ge-
lar da olur. Hakları da yok 1 _ Odaya girilen mahal _ Ma- !enlerin önünde esas vaziyetinde 
değildir. Fakat heyecanlan - şukun eşi. duran birisi: 
mak, telaşa düşmek caiz de- 2 _ Salim olma. - Mülazım Kaiderak, diye ken· 

ı:ı •*• ğildir. Çünkü aile arasındaki 3 _ Beyaz - Fare _ Şebnem. dini takdim etti. Arkasından; 
Çok alkın yaptığı daha bir telaşı gören hasta da fena hal- 4 _ Demiryolu - Bıçak kılıfı Arkadaşlarım Baltazar ve Sun· 
h ferıa şeyler vardır. Fakat de korkm•ğa başlar. Bu tee•- Ağacın kolları. hanser, diye ilave etti. 
u tısullerın' en tehlilcelı'lerı' .. .. k k ın saı'kasile bu ı 

turııard surun, or um · 5 - Yetişen - Yünden yapı an Bunlar Siebel sistemi bir tayyd-
ll ır: rundan daha ziyade kan bo • bir nevi yere serilen şey. re ile uzun bir tecrübe seyahatine 

b llrllJl kanını kesmek için şanır. 6 - Duaların sonunda tekrarla - çıkmış üç Alman zabiti idiler . Üçü 
a'."Utı deliklerı'nı· o"ru" mcek t t b d dolayı burun ıo ·ı ş e un an nan kelime - S iyah. de gençti. Çehrelerinde çocuklJ.k· 

• 

ıııeı·
1 

.~ tıkamak. Pek iyi bil • kanını görür görmez, hiç te • 7 - Bir çikolata markası - Bir tan yeni kurtulmuş insanların ne- ' 
ili ıy~ ki örümcek ağının üs- Hiş etmemeli, gerek aile ve yerin icar bedeli. şe ve ciddiyetini bir araya topla-
L Ude für[u·· tur" lu" tozlar ve k bumu kanıyan ı'nsan T 

Alman zabıtleri tayyarenin başında 

Q&lta trıikr • gere 8 - Kırmızı mayi - aaccüp e- mak istiyen kendine mahsus bir 
l'ıl oplar vardır. Batta soğuk kanlı olmalı, aldırma - datı _ Tutulan hatıra cümle- hal vardı. 
Itaı~~ ve tetanoz denilen malı. İnşallah yann yazaca - [eri. Hepimiz bu havadan inen ve İs-
huılltı ı umma milcropları da ğım doktorların yaptıkl:ırı 9 - Ayı yuvası - Kırmızı bir tanbul'da bir gün kalacak olan 
bıırrıu:b'.1'.\ Bu ~oıılar tedbirleri yapmalı, ilaçları müskirat mayii - Bir hece. genç misafirlere -hoş geldiniz- de-
Çab111t .. •çın sararsa, 0 ınsanı' kullanmalı. HEKI•• 10 - Karagözün arkadaşı. dik. Ellerini sıktık. 

oldtirürler. l o 1 m " ' "" 
;;:;:~------••••••••••••llİım••~ 11 - Bina - Bir erkek ismi. İstanbul'daki Alman kolonisine 
~======================== YUKARIDAN AŞACIYA: mensup hatırlı zevattan birisi ken-

Bir zamanlar Alman zabit

leri yüzlerinde bir düello ya-

rası bulunnıa>ını şeref sayar
lardL Şimdi bunun yerine 

tayyare kazasında alınmış ya
raların daha büyük bir şeref 
ve kıymeti var. 

b 1 - Sıçan - Buğday tarlaları. dilerini evine davet ediyordu. Bin-(' en Bahisleri Hususi hastahanelerin 2 - Konya~ın b~ ka:a merkezi. meleri için hazırlanan açık otomo- Suriyeden Afrika'ya uçuyoruz. Mı-
teda yj ücreti hakkında 3 - İskambılde hır kağıt - And - bil ilerlerken yanlarına yaklaştım; sır üstünden geçen seyahat hattı-

lleli .... <Bllf tarafı 6 ıncı sayfada) b" t "h Nida. · _ İkdam gazetesine mensubum. mız, bütün Afrika'nın etrafını do-
hu1q; 8\irüyorlar, mütehassıslar da lr aVZI 4 - Kafi - Mısırda bir nehir - Seyahatinizin programı hakkında laşacak, Ümit Burnundan sonra 
!diy0i•tiııde aldandıklarını itiraf Bir okuyucumuzun neşrettiği - Buruşturucu bir madde. bana birşey söylemek istemez mi- Afrika'nın garp sahilini takiben şi-

tlçliıı aı:: ?.de::cle kapanıyor. miz şikayetine ait İstanbul Sıhhat 5 - Ne sıcak ne soğuk • Hacca siniz?. male çıkacağız. 
<\tad cu Safha: Müdürlüğünden şu tavzihi aldık, 

6 
Kgidealn. d ğ'l B." k _ Memnuniyetle. Yann bu va- _ Üstünden geçeceğiniz deniz-

,, aıı 1 1 . eli . - ap ı e ı - ır ren . . l 1 h' 1 .. ce .. ı' •·aJtaı •1 ay ar, sene er geçıyor. aynen neşre yoruz. 
7 

Of' k d D.. )tit buradan hareket edeceğız. Uç- er, orman ar, ne ır er, gore "· 
dı_ "'aitad 1 kl h. 22/2/1939 t 'h 39 sayılı ga - un ar a aşı .- unyaya k · · ih ı · b şk iki' 1 · mleket ""'Yi d" .. ar ar, bu mera ı a- • arı ve - 'Ik 1 k d madan evvel onuşmak ıçın t - nız a a ım er, yenı me -

1 

yüzünde boyle bir iz görüyordull' 
Sordum: 

- Bir duello yarası mı?. 
- Hayır. Tayyare kazasından 

kalma hafif bir iz .. . Alman zabitle · 
rinin eski adetleri hakkında o ara
lık aklıma gelen şeyleri söyledim. 
Mülazim Baltazar şöyle anlattı. 

- Şimdi tayyare kazalarında ka
zanılan yüz yaralarının duello ya- 1 

1 
rasından daha büyük bir şeref kıy-
meti var ordumuzda ... Fakat bunıı 
kazanmak için de hiç kimse tayya
resini istiyerek yere düşürmek is-· 
temez. Bu, bir tesadüf meselesi ... 
Ben, geçen sene bir tecrübe uçu
şunda kapaklanan tayyaremde yü
zümü bu gördüğünüz şekilde ze
deledim. Ua,. ll§Utıınekten usanmıyorlar. zetenizin 7 'nci sahifesinin birinci 1N ~e1.en Kakın.ak! . mal ki vakit bulmak mümkün olur. !er kim bilir size ne kadar heyecan 

h •. ""~ler .. • .. (Ş'k• ti ) b lı . 8 - eşe ı - a m an emır - verecek. * :"<Ssıgı • guzel san atlar mute- sütununda ı aye er aş gı D . d k' k' * T · ta 
lıı.. arı. ald b lir b M d Çık k k 1 emır e 1 ır. - Biz, herş· eyden çok, karşılaşa- ayyare ıs syonu yavaş yavaş ... lıat ana i · !er. Acaba, u altında ve o a maz so a 9 B' h Y" .. değ'[ İ Ertesi gün Yeşilköy hava istas- tesvicilerle kalabalıklaşıyordu. Bi· lı.. a fen d af d .. - ır ece - uzun ı - - .,, 

SAYFA 1 

PARA BORSASI 
A N K A R A 

28-2-939 
KAPA'-' c; 
----

1 S'J.'ERLlN 5.93 
100 DOLAR 126.10 
100 FRANK 3.35 
100 LİRE"r 6.6525 
100 İSVİÇRR 28.7525 

100 FLORİN 67.2725 
100 RAYİŞMARK 50 7275 
1«l BELGA 21.2550 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVA1' 4.33 
100 PEZETA 5.93 
100 ZLOTİ 23.7825 
100 PENno 2-1.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DiNAR 2.825 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ 30.53 
100 RUBLE 2:>.84.5 

Esham ve Tahvll6t 

İzmir Esnaf ve 
Ahali Bankası 6.25 

SEBZE FIAT LERİ 

Kuru, S. 

Bakla 32 -
Araka 30 -
Bezelye 30 -
Lahana 1 50 
Pırasa 1 50 
Ispanak 2-
Yer elması 5-
Şalgam 2-
P atates 6 50 
Havuç 2-
Kereviz kök 4 -
Kereviz yaprak 2-
Enginar 7-
Karnabahar 5-
Yeşil salata 100 det 40 -
Marul 2 50 
Pancar 2 50 
Maydanoz - 50 
Dereotu - 50 
Kırmızı turp - 75 
Taze soğan 1-
Taze sarımsak 1-

Elma Amasya 20 -

• Ferik . .. 8-

• İnebolu 7-
• Gümüşhane 12 -

• Laz 10 -

• İngiliz (taraklı) 10-
Armut İnebolu 8-
Ayva 8-
Kestane 10 -
Muz yerli 60 -
Muz ecnebi • 110 -
Ağaç kavunu 3-
Turunç 1-
Yerli limon 100 . • 200 -

'"llYo lar a aınları ne fikirde bu- numarada N. Sami tar ın an gon- d t yonuna vardığım vakit üç tayya- cağımız tehlikeler vasıtasile kanı- raz sonra nazi işaretli, Siebel mar-
ll!11tar r •diye heykel meselesini derilen mektuba atfen çıkan yazı ret ~! a~. ıkıl reci makinelerini muayene etmek- mızdaki kuvvetin derecesini ölç- kalı Alman tayyaresi üç rakibile ·----------•-ıl 

İliııı Ortaya sürüyorlar. 1 okundu: 
10 

- enesı e aşa ç amıyan a- le meşguldüler. Dün taşıdıklar•. mek, mesleğimizdeki maharetimizı birlikte hareket edecek. Alman ko-

Ecnebi liman 100 . 190 -

~eıı, d• Ve fen adamları: cMermer- Şö'yle ki· dam. b üstüne sırma işlenmiş subay üni- denemek ı'çın' fırsat bulduğumuza Jonisinin bir gu" nlük genç misarır-Ya 'ltıird ,. · 11 - Dert - Her kavgaya urnu-
1 

d ğl 
Pılııı,. en, agaçtan, fildişinden Dört beş gun" evvel Şişli Fransız nu sokan. formaları yerine, sırt arın a ya a, H rtl yalnız )eri yeni tanıştıkları İstanbul dost-

aıt .., olan 1 k d "lf 1 tf.. 1 1 memnunuz. ava şa arını 
, ıııda k eser er, ne a ar yer hastanın yatak ücreti ve yapılacak • .. pasla fazla u e e ıgı an aşı an . k d'· !arından gelen müteaddit buketle. 
~ııı tesiri altnışlarsa, okadar topra- hsatanın yatak ücreti ve yapılacak podsüet tulumlar vardı. Beni gö - kitaplarda okuduğum~z uza ı ri tayyarelerine yerleştiriyorlar. 
tn~ tesir1:: ~aruz .. ~.almışlardır. tahlil parası karşılığı olarak da R A lO) V Ôl rünce mülazım Baltazar sağ kolu- y:U-la~ın sem.asınd_a yuzen .. §_° ma · Mütebessim çehrelerin: . 
~ ltrosıc0 1• gozle gorulemese de, (15) günlük bir parayı makbuz ,. • • • • ..... • • • • •• • nu geniş bir hareketle yukarı kal- kıneyı tam bır selametle gotürmek - Hayırlı seyahatler .. temennısi 
.•bılirıerp ç .. ın~ııa~a meydana çı- mukabilinde teslim ettiğini ve fa- Çarşamba dırarak selamladı. Şapkamı çıkar- seyahatimizi Alman hava kuvvet- arasında uzun bir seyahatin ilk 

;~~ top;ağ:nk~ _bıresernekada~ l kat (3) gün geçt~ten .. so~ra has~ Saat 12,30 Program. dım: . . !erinin yüzünü ağartacak b~ '.11u- hamlesine .. hazırlanıyorlar. Biraz 
o~ •rıııda b çınde kalmışsa sa taneden beklediği ve umıt ettığı Saat 12,35 Türk müziği • Pi. - Nasıl, dedım, benı unutmadı- vaffakiyetle tamamlamak ıstıyo- ,onra motor uyanıyor ve pervane 
~ .'dar ka'ı ul~ndukları to~rak~an istifadenin elde edilemiyeceğine Saat 13 Memleket saat ayarı, a. ğınız gibi vadinizi de unutmadınız ruz. ı çalışmıya başlıyor. 
.e•ııı· ırı hır tabakayı ıçlerıne dık · T d b' 'k' ~~ 1Şlerdir. l\IIe . kanaat getirerek hastayı çıkar ." jans ve meteoroloji haberleri. zannederım. _ Bu uçuşun ne gibi tehlikeleri ayyare yer .e ır '. '. manevra 
h 8ııııı içi mıerler .bır takı_m ! [arını, (12) günlük hastane parası- Saat 13.10 _ 14 Riyaseticümhur _ Hayır unutmadık. Seyahati - olabilir?. yapıp hava ıstikametını tutarken 
ıtak ı.. ne konulup bırkaç gun . ı · · h · · il · · d b dil ~ 1""1ca, eskili . . . . . le yapılmamış tahlıl para arının ı- bandosu _ (Şef: ihsan Küncer) mizin programı hakkında bızden _ Hiç-. Buradan Cenubi Afrika- epımız e erımız e eyaz ~en ." h.: Çıltar v b gı, yenilığı mey- adesini istemeleri üzerine hasta - 1 _ Lincke • Muzaffer sil1i.hlar malümat istiyorsunuz. Biz, Alman ya gı'den bir vapur nasıl tehlikele· ler sallıyor ve yolcuları. selametlı-.,, t... . e u suretle heykelin . • lı · ı) ü .. 
l)' ""'Dıt edil' nece, -hastanenın kanunu a nan (Marş). 2 - Schreiner - Konser hava kuvvetlenne mensu uz. çu- re maruz olabilir. Siebel emniyetli yoruz. . .. 
lııYorıar. ır.. paraların iadesine izin_ vermez- ce- polkası (Klarinetler için), 3 _ müz de izinliyiz. Bı~ aylık iznimi- bir hava gemisidir. Motörü, maki- Onları hayalen hır mu.ddet Mı-
~ lr§ey Var k ' . . vabı verilmes~. d~layıs~.le, telefonla Saint _ Saens _ Sarı Prenses üver• tzi Almanyada geçırıp her zaman- nesi, muhabere vasıtası tamamdır. sır;n eh:amları, ~ab: melikesi B.~l-
li~cta:, hiç bir ı, ~u usul, ~ımdiye keyfiyet Müdurluğumuzden .~orul: türü. 4 - Mas~ağn! - cKavaleri · kinden farklı olmıyan .b•~ ?a~~t ~a Biz, havada kendimizi toprak üs- kısı~ dıyarı, Afrı~a ~ın balta. gor
Ôy~ı layfnd san at eserının eski- muş ise de, hastalarının muptela ya Rustikana• (müzikli dramın - şıyacağımıza, bu vaktımızı busbtl- tünde olduğumuz zamandan fazla ".1emış ormanları ustünde takıp et-
Ço~ e i~erı, Fra:sı:ullanılmamıştır bulunduğu. hast~lığın .~~v'i ve ma· dan seleksyon). tün ayrı bir şekllda g~çirmek lstc- lemniyette hissederiz. tikten sonra kendı kendıme diyo-
tni aı,ltıleri b gaz~telen ~- hiyeti tasrıh edılmedıgınden, her Saat 18.30 Program. dik. Harbiye Nezaretıne bu fıkrl Bir vakitler Alman ordusund:ı rum ki: 
•~ıYe Ve bu sn u tecrubeyc gırış- hangi bir hastalık zanniyle, para • Saat 18 35 Müzik (Çigan vesaiı·~ açtık, kabul etti. İznimizi iki aya b'tl .. 

1 
. d kılı - Keşke biz de tayyarecllertmt-

. • i llretle •Şalgamlı hey- . . A Klübü d b "erıç za ı er yuz erın e ç ya- b fı t b'l k O 1 d tne ıı eski ıni . . [arının geri alınabileceği söylen - • PL). iblağ etti. Bertin ero e u " • . . ze u rsa ı vere ı se . n ar a 
tı/c!.aııa Çık • yenı mı olduğunu miş ve fakat hastalığın akıl has - Saat 19 Konuşma. işimizi kolaylaştırmak için emri - rosı taşımayı adet edınmışlerdi. Bu karşılaşacakları tehlikeler vasıta-
ıı_;ı ılerı Sü::~a lıazır oldukla: !alığı olduğuna göre, hususi has - Saat 19.15 Türk müziği (Fası: mize şu gördüğünüz tayyareyi ver. y~ra, şeref. meselelerinde~ dolayı sile kalplerindeki kuvvetin derece
lı!ı l'ı.tıııı dikkati Fransız Maarıı taneler nizamnamesinin 55 inci heyeti - Nişabtlrek) CelAI Tokses di. ıı.apılmış. bır_ du~ll~nun nışanı !e- sini ölçmek, mesleklerindeki me-

:or. ni celbetmıye ça- maddesinde. -aynen- Hakkı Derman: Eşref KaJri. Ha Balkan yolile Ankara - Adana - lokkı edılırdı. Mulazım Baltazar ın baretlerini denemek için böyle se-
aıtaı B · Üfl H d' 1· ' yahatler yapabilseler. l' •ın· Net ' Hususi hastanelere yatan has - san Gür. asrı er. am ı ' "' 

ı< en, bu : ıce ne olacak? .. . . .. Bizde bir Aero klüp yok. Fakat 
·t~ ı. . ışte ınuvaff k. t .. 1 j tıılar yattıkları her gun ıçın gun -.ay. 
'-ltı~ "ııtı hiliı belk· : 'Ye. gos e- delik ücreti tamamen tediye e _ Saat 20 Ajans, meteoroloji ha Tayyare Cemiyeti yeni sistem bir 
ni, iıtıarıı· ~n';t eseırlee . muzehlerdc ı derler Bu hastanelere yatacak berleri, ziraat borsası (fiat). tayyare ile yeni yetiştirdiği tayya-
~ ıh rının epsı- · T .. k .. 'ğ' ç ı recilere böyle uzun bir hava yolu 
t it "e. ba~dan geçirmek icabede- olan hastalar tıbbi ve cerrahi ve Saat 20.15 u~ muzı ı. a a~ . seyahati temin edemez mi?. 
1n,.. · Uyük b' .. ·ı·d- k' 1 d en az u"ç gün Jar: Vecıhe, Refık Fersan, Fahıre 

... 1 ı.- ır munakaşa fır- vı a ı va a ar a . c T SA 
~ ·Opacak. ve akıl hastalıklarında on beş gün Fersan, Ctevdet SÇağlah. Ot kluyanTlart: . . YMEN 
ı.. · · 1 Muzaffer lkar, ema a . - a • 

Tiyatrolar : 

ŞEHİR TİYATROSU 

nın,fllilHI TEPEBAŞI 
1 Dram kısmı 

'" mıı~. '":, :'.:;::"' ıa~ saat 20 - 30 da 
ANNA KARENİN 7 tablo 

K MEDI. KISMI 
1/3/939 Çarşamba gündüz saat 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
1/3/939 Çarşamba günü akşamı 

saat 20 - 30 da BİR MUHASİP 
ARANIYOR 4 perde 

••• 

E,SadlTek 
Bu gece 

Şehzadebaıı 

(T\JRAN) 
tiyatrosunda 

İNSAN MABUT 

3 devre 1 tablo 

*** Halk Opereti 
Bu akşam 9 da 

PİPİÇA 
Macar Baleti 

Yakında 

Aşk Borsası 

M. Yesari 

'\ için kabul edılırler, daha evve . • . . 
2 

S (), g · .. . yosun - Suzınak peşıevı. - e · 
~ reler çıktıkları takdirde .. bu .mudde.tler'. dat _Suzinak şarkı: Ne çok çektim 

r v ·· - : .. . r 
Gün~ . için. alın'.°ış olan. ucretın bakıyesı hasretini. 3 - Hacı Faik - Suzinak 
C4ne Ş .. UtünUn kongresı gerı verılmez, dıye y~zılı bulun- şarkı: Kuzucuğum ne kaçarsın. 

! l -... ~_/(;l~biınden: duğu cihetle, keyfiyetın gazetem- 4 _ ......... _ Suzinak şarkı: Sen . 
a~esi 111311buınüzü11 yıllık adi kon- zin ayni s~~e ve sütununda tav- siz geceler geçti. 5 _ Faiz Kapan· 

14 1 /939 Cumartes·ı gu·· .. zıhan neşrını saygılarla rıca ede- cı _ Suzinak şarkı: Unutma aca . 
t,~ e ki " nu sa- . 

lır. up ınerkezinde yapıla _ rım.. nım. 6 _ Osman Nihat - Suzinak 

.. 
2
.-... ıc1 .. . şarkı: Ne müşkülmüş seni sevmek., 

~llltıp b~~ Vazıyet! hakkında gö- heyetince karar verilmiştir. 7 - Faiz Kapancı - SuzinAk şarkı: 
ll!llıllıtıi he karar verilmek üzere 3 - Sayın azanın her iki toplan· Yatağını gülden yapsam. 8 - Şev· 

fe Yetın ayn · .. · k•t· d '"l 10 1 Ilı "ltaı, d 1 gun saat (15) tıda bulunmak üzere mezklir gün ki Be_y - Kudretın a ı e,.ı . -
•sına ıı: e. olarak ayrıca toplan-ive saatte klüp merkezini teşrifleri Aziz efendi - Hicaz şarkı: Çıkıp 

vswet divanı ve idare rica olunur. arzı cemal eyle. 

•Onları hayalen bir müddet Mlsır'ın ehramları, ı5aba Melikeoı 
BELKlS'ın diyarı, Afrilcanın balta görmemi§ ormanları 

üstünde takip ettim ... • 
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M'l'PA 1 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornflör 

( Mırır hülasası > 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
Hububat unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzerat tabii 
ihtiyacınızın hakiki karşılığıdır 

Tarl~~~;sisl: M. NURİ ÇAPA Betlktat 

İLKBAHAR 1939 

VİYANA FUARI 
12 Marttan 18 Marta kadar 

Büyük ve yakın olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi 
Mühim tenzilatlı biletler, bütün izahat için: 

K. A. MÜLLER ve Şki. 
İstanbu1 - Galata - Minerva ban 

Telefon: 40090 

................ ~ ................ .. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası şişe yıkama atöl-

ye ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi 

mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 

111 - Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi 

işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ibale gününden 8 gün 

evveline kadar Umum Müdürlük İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

nca fenni ehliyet vesikası almalan lilzımdır. 

VI - Milltürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde

de yazılı fenni ehliyet vesi.kası % 7,5 güvenme parası makbuzu ve

ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale 

günü en geç saat 14,30 a kadar mezkur Komisyon 

makbuz mukabilinde vermeleri <lazımdır. 

Başkanlığına 

.1218. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

E B Ş l N C İ K E Ş 1 DE 

1 1 - Mart - 1 9 3 9 c' a d ı r • 

Büyük ikramiye 50.uon Liradırı 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş 0 

10,000 . l~ramiyelerle 
20,000ve10,000 

Lira ilk iki Adet Mükafal Vardır. 
Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes'ut vo bahtiyarl.\rı 

arasına girmiş olununuz. 

11'DAM 

KULAGINIZA KOPE OLSUN 

eN MÜO\tl$ 
(STittAPTAN 
cı,oNRA · · · 

Kullanmakla kabildir 

1 Büyük itina ile 
, 
1 

Seçilen Kupon 

1 Kumaşlarını 
Görmeden 

1 Elbise yapmaya 
karar vermeyiniz 

BAHÇEKAPI 
.... 11111111 .. ••ııec~ 

İstanbul İcra Hakimliğinden: 

İstanbulda Taşkasapta Mensu -

cat Fabrikası sahibi İbrahim Ziya 

tarafından alacaklarına konkor -

dato teklif edeceğinden mühlet i -

tası hakkında vaki talebi icra mer

ciine tetkik ve talep icra ve iflas 

kanununun · 285, 286 ve 287 nci 

maddelerine muvafık görülmüş ol-

1!1•••••••••••••••••••••••• .. duğundan kabulü ile kendisine iki 
ay müddetle mühlet itasına ve İs-Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 

Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZİN alınak 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

tanbul Ata Refik hanında Avukat 

Yusuf Kenan Antel'in komiser ta-

Kat'i Tesir •••••••ııi yinine ve keyfiyetin icra dairele -
rile tapu memurluğuna ve sicilli 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

Mardin Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Mardin Nafıa dairesi için satın alınacak olan (1000) lira 

muhammen bedelli en iyi cins bezden mamul dördü mühendis ve 

sekizi amele çadırı o1mak üzere cem'an on iki çadır açık eksiltme

ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 te 
Mardin hükumet konağı içindeki daimi encümen odasında yapıla

caktır. 

3 - Mühendis çadırı 2. 60 X3.25 X 2.50 Xl.60 eb'adında olacak 

ve amele çadırı da 3 metre irti faında ve 4 metre kutrunda ve 

kapı ile 21 dilimi ve 6.S. direkli ve mahruti bulunacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 

5 - Bu husus hakkında daha fazla malumat almak ve bez nü
munesi ile şartnamesini görmek isteyenlerin Mardin Nafıa dairesi-

ne müracaatları illin olunur- (1233\ 

Ticaret Dairesine bildirilmesine 

22 Şubat 1939 tarihinde karar ve -

rilmiş olduğu ilan olunur. (15467) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha•lahanHİ cildiye 

ziihreviye malaha .. ı•ı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra haıtalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cala
olğlu yokuıu köıebaıı No. 43 

-
Dr. Hafız Cemal 
Muayenehane saatleri: Pıızar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Umumi Neşr17atı İdare Eden Yazı 
İtleri MüdtlrQ: il. &sim ÖZGEN 
Sahip ve MüdilıO: .Ali Naci KARACAN 
Baııldıiı Yer: Son Telıırat Bumıewl 

1 Mart ll 
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Kitap resmi hazırlama müsabok 
Maarjf Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapları 

36 tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhalann her biri için 

zeme ressam tarafından temin ed i.Jmek üzere on lira telif hak 

ril.ecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resimlerin plim ve -namelerini görmek üzere 6 - 10 Mart 1939 tarihleri arasında Ga 

saray lisesi müdürlüğüne mürac aatleri lazımdır. Taliplerin 

cakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazırlıyaca 

ikişer örneği 15 Mart 1939 tarihi ne kadar Galatasaray lisesi J;!'ii 

lüğüne teslim etmeleri icap eder. 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada u 

görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir· 

ğenilmiyen resimler sahıplerine geri verilecektir. (686) (1 

Sümer Bank 
iST ANBUL ŞUBESİNDEN : 

Nevyork Dünya Sergisi Türk Sitesi çarşısında teşhir edi 
ve satılmak üzere konsinyasyon (emanet) olarak Banka 
Türk halısı ve seccadesi tevdi etmek istiyen tüccarların bU 
den itibaren mallarının evsaf ve fiatını gösterir listelerle 
likte müstacelen Şube Müdürllüğüne müracaat etmeleri 
olunur. 

Sergiye gönderilmesi mevzuubahs halılar ve seccad 
memleketimizde imal edilmiş olanlardan bir heyet marif 
seçileceğinden müracaatta bu cihetin ehemmiyetle nazarı 

kate alınması lazımdır. 
....... ııı.;m ................ .-ı 

Gayrimenkul satış llônı 
lstanbul Emniyet sandığı Direktörlüğünden 

Bay Todori Papadoplonun sandığımızdan 20653 hesap nuıııa 
aldığı 160 lira borca karşı birinci derecede ipotek edip vad 

borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
kanunun 46 ıncı maddesinin maıufu 40 cı maddesine göre satı 
icap eden Beyoğlunda Tatavla mahallesinin Punçcu Hristo 5 

ğında (Kurtuluş tr-amvay caddesinde) eski 37 yeni 218 No.b 
bir evin tamamı bir buçuk ay m'üddetle açık arttırmaya kon 

tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
mek istiyen (140) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarıııı 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütiin verg 
belediye resimleri ve vakıf icares i ve taviz bedeli ve tellaliY" 

mu borçluya aittir. Arttırma şar1mames1 1/3/939 t;rihinden ;ti 
tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık b 

durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartııa 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlar 

kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 5. 
miş ad ve itibar olunur. Birmci arttırma 17/4/939 tarihine ııı 
Pazartesi günü Cağaloğlunda kiU.n sandığımızda saat H teıı 

kadar yapılacaktır. Muvakkat iha:k! yapılabilmesi için ıeJ<lil 
cek bedelin tercihan alınması ic abeden gayrimenkul mük•11 

ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi ta 

son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 4/5/939 tarihin• 
dif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırııı 

"'S 
pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın u 1 
bırakılacaktır. Hakları tapu aicillerile sabit olmıyan alakadar 

irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ııı• 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içİllde ~ 
müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. J3U 

5 

haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 
1 

yanlar satış bede'linllı paylaşmasından hariç kalırlar. paha faı 
lfunat almak iııtiyenlerin 937 /223 dosya numarasile sandığıı1l1 
kuk i§leri servisine müracaat etmeleri ilan olunur. 

* *. 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipatel< 

~yenlere mulıamminJerimizin koymuş ~lduğu }nyınetiP 
tecavüz etmemek üzere ihale beıdelinin yansına kadar ııorÇ 
mek suretile kolaylık gÖstermekted>Y, (1320) 


