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CAGALOGLU NURUOSMANIYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

ROMANYANIN TEHDİT ALTINDA KALMASINDAN DOGAN VAHİM VAZİYET 
londrada vaziyeti görüşmek 
üzereb ir konferans akdi isteniyor 

• 
Halif aks yakında lngilterenin bu mahiyette 
bazı tekliflerde · bulunacağını söyledi 
Konferansa 
Türkiye ve 

• 

İngiltere, Fransa, Sovyetler, Polonya, Romanya, 
Yunanistanın iştirak edecekleri söyleniyor 

1 

iki dereceli intihap 
Londrıı, 20 (A. A.) - Reuter'in diplomatik muhabirinin öğren 

diğine göre, Sovyet bük(ımeti, İngiliz lıükfunetine, İngilterenin, 
Fransamn, Sovyetler birliğinin, Polonyanın ve aralarında muhte
mel olarak Türkiye ve Yunanistan da bulunduğu halde diğer ala· 
kadar devletlerin iştirak.ile bir konferans teklifinde bulunmuştur. 

Bu konferansıo bedefi, Çeko • Si ovakyanın Almanya tıırebndan 

ilbak edilmesi ve Romanyanın tehdid altında bulunması ile doğan 
vaziyeti tetkik etmek olacaktır. 

Muhterem KÖ SEİV ANOF, çelenk koyduktan IODJ'a abide önünde 

Hakimiyetini tam ve kamil olarak eline almış 
bir milletin efradı, mebuslarını vasıtasız ve 
doğrudan doğruya intihap etmekle bu haki
miyeti tam ve kamil olarak tahakkuk ettirebilir. 

Maiski, bu teklifi, Lord Halli aks ile yaptığı ilk görüşme esna • 
sında ileri sürmüş, Lord Halifaks ta, pek yakında bizzat İn~ hü
kfunetinin bu mahiyette bazı tekliOerde bulunacağını cevaben bil
dirmistir. (Arkası 3 iİ71<'Ü sayfada) 

Yazan : Alımef Ağaoğlu 
Bundan evvelki makıılelerimiz· 

den birisinde iki dereceli intihap 
hakkında yürüttüğüm mütalealara 
ait bir İzmir kariimizden aldıjpnıız 
bir mektupta deniliyor ki: 

•Hiçbir demokraside böyle bir 
Usul mamul değildir, diyorsunuz. 
halbuki ilk büyük Fransız inkıla· 
bı bile bu iki dereceli intihap usu· 
lünü kabul etmişti!> 
Doğrudur. 

Fakat maalesef bu tezadı kal • 
dırmakla beraber demokrasinin en 
mütekamil şeklini kabul etmiş o
lan bir ülkede ayni kararnamenin 
derpiş ettiği ikinci bariz tezadı 
yani iki dereceli intihap muhafaza 
edildi. Bu bal bizi, açık bir mantık
sızlık içine sokmuştur ki görme • 
mek imkanı yoktur. 

Hakimiyetini tam ve kamil ola- ~ 
rak eline almış olan bir milletin ft -' • 
efradı mebuslarını vasıtasız ve · ~ 
doğrudan doğruya intihap etmek-ı r ~\ .
le bu hik:imiyeti tam ve k8mil ~· · ~·:ı ~: . 
olarak tahakkuk ettirebilirleı:. Hal- 1 · ~ .. "''\\.\> 
buki iki dereceli intihabatta, bun- ' · 
ları doğrudan doğruya ancak mün- ...._....._'-""'--':::.... _____ ...._.....__ 

Fakat evvela ilk bliyilk Fransız 
İnkılabı ile zamanımız arasında 
tam yüz elli senelik bir mesafe 
Vardır. Bu müddet esnasında ge • 
tek demokrasi ve gerek intilıap 

ıısulleri pek çok ve pek derin ta • 
havvüllere uğramıştır. Binaena • 
leyh bu kadar uzak ve eskimiş bir 
ınisal bizim gibi en ileri olmak 
iddiasıoda bulunan bir davacı için 
örnek olamaz. Biz yine tekrar edi
Yonız ki bu nevi seçki u•ulli za • 

tehibisanileri inlihap ediyorlar!! Avusturyayı ve Çekyayı işgal ettıkten sonra bugunkii Almanya 
Onların mümessilleri • fiili ve a- yukarıdaki haritanın gösterdiği haldedir. ÇTag'ın etrafındaki nok
meli bakımlardan • mlintebibi- talaT, Çekyanın hudtıdunu ve Almanyanın son aldııjı toprakları 
sanilerdir. Bari hiç olınazsa, biz- göstermektedir; ki yalnız bu topraklarda yedi milyon niifµs vaTdtT. 
de de Aınerikada cümhurreisi in-
tihabında olduğu gibi Mandat im. 

.ınanımızda hiç bir demokraside . peratü kaidesi cari olsaydı. Yani 
kalmamıştır. her ferd kendi müntehibisanisini 

S ilk b 
.. ük' F . kı intihap ederken, ona mebusluk için onra • uy ransız ın • ,.. . 

l'b b'l t falan namzede rey vereceksıo di-a ının ana yasası ı e · va aıı .. 
1 

,. • • 
1 d 1 'k' k t A ye amırane bır veka et verseydi 

aş al'l ı ı ısma aynmış ı: " c -
tü. ve •Passü!•. intihaba iştirak ve mlintehibisani de bu emri icra 

Rumenler ve Macarlar 
tahşidat yapıyorlar · 

hakkı yalnız birincilere verilmiş- (Arkası 3 üncü sayfada) 
ti; bunlara bu hakkı temin eden Ahmet AGAOGLU 
ınuayyen bir vergi miktarı idi ki 
bilahare üç günlük yevmiyeden M e b us 
ibaret oldu. Tabiri aharla, Fran • 

• • 
seçımı 

Ukranya lıududundaki Rumen 
askeri 300.000 e ç-ıkarıldı 

sada ilk inkılabı yapan ahalinin p az a r g Ü n Ü Budapeşte, 20 (A.A.) - •Havas• 
burjuva kısmı idi ki intihap hak· Bütün memlekette Viyana ha· 

kını da servetle arnkadnr etmişti. y a p i l a c a k kem kararından evvelki Çek -
8i2im inkılabımızda böyle bir mer- Macar buhranlı günlerini andıran 
hale yoktur, ana yasamız ise, en istisnai bir askeri kaynaşma hü -
radikal demokrasi fikrinden mü! • Parti, Ankara ikinci kfun sürmektedir. Dün bütün gün 
bem olmuş ve hususi bir mad • •• t h • } • • şehirden askere çag" ırüan birçok si mun e ıp erını yann 
desi ile de halk ansında her türlü vil geçmiştir. Bunların bazısı Bu-
•ınıf ve zümre ayrılığını şiddetıe sabah Halkevinde bir dapeştede kışlalara yerleştirilmiş· 
ınenediyor. işte bunun içindir ki toplantıya davet etti se de ekseri Macaristanın doğ 
Büyük Millet Meclisi 1293 senesin· . ve cenup doğu hudutlarına gön • 
den kalma intihap kararnamesini Ankara, 20 (IKDAl\i) - Meb'us derilmiştir. 
tatbik ederken ilk işi bu kararna • seçimi yurdun her tarafında 26 R 

.. .. ıl ak omanya hududu boyunca mü· 
inenin dahi derpiş ettiği kayıt- Mart Pazar gunu yap ac tı_:· ı him askeri talı 'd t k:u b lmak-
lıırı kaldırmak, intihap hakkının İkinci müntehip seçimi hemen b~- tadır. Halen e:'ki aK:r~at U~an • 
Vergi yani servetle alakadar olma • tün vilayetlerde tamamlanmış gı· yası topraklarında 200 b. k' . 
sı f 'h b h kk b" .. b'd' ın ışı sew nı esı ve u a ı ııtım vatan· ı ır. . ferber ~ilmiştir. Her gün Mun • 
daşlara teşmil eylemek oldu. Zaten Ankara Cümhuriyet Halk Partı- k 'd d' M 
h"k' · · k" il 1 · V'l' t p . B k 1 ğı ç acs an ve ığer acar şehirle • " ımıyetın tam ve anı o an sı ı aye artı aş an ı ar • . . K Ukr 
halkt ld .. 1 k b .. .. ( ) b h t rınden arpat anyasına doğru a o ugunu esas o ara ana şanı a gunu yarın sa a saa k 
Ya.as d ·ı•- d b' d kr · d k d A k .. t h'b' . trenler hare et etmektedir. m a ı un e en ır emo ası o uz a n ara mun e ı ısanı .. 
başka tarzda hareket edemezdi; !erini Halkevinde bir toplantıya Eski Karpat Ukranyası hudu.iu 
etmiş olsaydı, kendi, kendi, elile davet etmiştir. Ayni gün ve sa ., boyunca ve bi~assa Munkacs'da 

tezadda kalmış olurdu. (Arkası 3 ü.ndi •aufada) (Arkası 3 iincii sa11jada) &manya Kralı KAROL 

MUHTEREM MİSAFİR İSTANBULDA 
Köseivanof abideye çelenk 
koydu, bu gece Sof yaya dönüyor 

• 

Dost devlet Başvekili 
bugün İstanbul gaze
tecilerini kabul edecek 
...,..,...,..,,...,..,,..,.., ...,..,._. -.-.,,...,..,_-. ,,..,.-.,..., 1 

Hükumet merkezimizde devlet 1 
adamlarımızla samimi konuşmalar 
yapan dost Bulgaristanın değerli 

Başvekili Köseivanof dün sabah 
yanında refikaları ve maiyyeti er
kanı olduğu halde hususi trenle 
ve ~aat 10.45 de şehrimize gelmiş· 
tir. 

Doktor Köseivanof istasyonda 
Vali Muavini Hüdai Karataban i· 
le refikaları, İstanbul komutanı 
Korgeneral Haljs Bıyıktay, Mer • 
kez komutanı Albay Cemal, Em -
niyet Müdürü Sadri Aka ile Bul
~ar konsolosluğu erkanı, Bulgar 
kolonisi ve gazeteciler tarafından 
hararetle karşılanmış!ır. Bu sıra· 

da bir polis müfrezesi resmiselıi. -

mı ifa etmiştir. Misafir Başvekil 

Denizbankın hazırladı,ğı Ülev va

;ıuruna binerek İstanhula geçmiş 

ve Perapalasa nazil .>!muştur. 

Evvelce hazırlanmış olan prog

ram mucibince Doktor Köseiva • 

aof saat 11 sularında Vilayete gel

miş ve Vali Muavini Hüdai Kara

tabanı ziyaret etmiştir. Bu sırada 

vilayette sayın ınisafirinllz şere 

flne bir büfe tertip edilmiş ve 
toplantıya misafir Bulgar erka • 

nından başka Vilayet, Belediye ve 

Komutanlık erkanı da iştirak et
mişlerdir. 

Dost Başvekil öğleden sonra 
şehirde dolaşmış, Savaronayı gez· 
miş ve 17.45 te Taksim fi.bidesine 

bir çelenk koymuştur. Doktor Kö

seivanof saat 18 den sonra Bulgar 

konsoloshanesinde Bulgar kolo -

nisini kabul etmiştir. 

Misafir Başvekil bugün İstan • 

bul gazetecilerini kabul ed~ek ve 

gece saat 22 den sonra ve hususi 

bir trenle memleketine dönecek, 

hararetle teşyi olunacaktır. 

r~ 

Türkiye-Bulgaristan anlaşması 
Türk-Bulgar tebliği Üzerine 

Romanyada memnuniyet 
Bükreş, 20 (A.A.) - Rndor 

ajansı bildiriyor: 

Bütün Romanya gazetelerj, 
Türk • Bulgar görüşmeleri so
nunda Ankarada neşredilen 

resmi tebliği ilk sayfalarında 
başlık olarak neşretmekte ve 
bu tebliğin ehemmiyetini te
barüz ettirmektedir. 

Timpul diyor ki: 

Ankara tebliği, Balkan an
tantının esasını teşkil eden 
Balkan devletleri arasında 

hakiki do,tluk ve işbilirliği 

zihniyetini tebarüz ettirmek· 
tedir. Bu sebepten dolayı, teb
liğ, Romanyada tam bir su • 
rette tasvib olunmaktadır. 

Herkesi d>işündlirmeğe daveı 
eden bugünlerde şarki Avru
pada müşterek gayelerle sul
bü teyid elmek azmimizi bil -
diren müttefik Türkiye ile 
komşu Bulgaristanı tebrik et· 
meliyiz. 

Sandığıınıza göre, bu dost
luk, işbirliği ve milli istik • 
lô.1 arzulan, bugün her tarPfa 
nüfuz etmiş bir vaziyettedir. 
Nitekim, Alnıanyanıo •Avru
pada hiçbir millet eski Çeko • 
Slovakya ile ayni seviyede 
tutulamaz ve eski Çeko . Slo
vakyaya kıyas edilemez• tar· 
zındaki beyanatı - ki bu bc-

( Arkası 3 üncii sayfada) 

'-'- -- -~- -~ 

Yürümek ihtiyacı 
Şn birkaç ay içinde, hiç olmazsa Egede, Marmara etrabnda ve 

Karadenizin bazı vilayetlerinde boş zamanlannı yağmur, kar demi· 
yerek yürüyüş yapmakla, yahut kayak eğlencelerile geçiren genç• 
)er bulunduğunu okuduk ve sevindik. 

Başka memleketlerin yollannı yaz kış dolduran yaya kalabalığı, 
yalnız işlerine gidip gelen ve bir nakil vasıtasından istüade edemi· 
yenlerin kalabalığı değildir. Bunların çoğu her brsat ve imkan bul· 
dukça yürüıneğe can atanlardır ki, bu suretle nezleye ve ökslirii· 
ie karşı da en iyi tedbire baş vmdu.klarından emindirler. 

Maalesef biz, sonbahardan ilkbahara kadar uzun aylar mutlak" 
blı çatının himayesine kendisini geceli ıündüzlü muhtaç görmeye 
alışmış nesillerin çocuklarıyız. Açık havaya kışın da ihtiyacımız ol· 
duğunu, hele yürümenin ayaklarımız, kollarımız, ciğerlerimiz, kal· 
biıni:< ve başımız için nekadar faydalı bir hareket olduğunu bize öğ· 
retmediler. 

Amma, anlaşılan bunları öğıenmeğe başladığımız içindir ki bi7 
babalarımu:dan çok yollardan ve belediyeden şik.ı'iyet ediyoruz. 

KEMALiST 

• 
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iKDAM 

!Adliye 
Haklı değil mi ? 

Z1 - Mart 1939 

koridorlarında 
24SAAT 

Musanın Hayah 
Etrüsk vapuru 
tecrübe edildi l 

1 

Zorla hamal parası 
alınabilir mj ? 

Almanlar çok 
tütün alacak 

Çatalcalı Muradın 
idamı istendi 

Kıptiler, sabahleyin, Beni İsrail 
kölelerinin gelmediklerini 

görünce hayrete düştüler 

Tecrübe neticeleri bu 
gün tetkik edilecek 
İki Alman mütehassısı Et -

'rüsk vapurunun kauuıları. ve 
güvertesi üzerindeki tetkiklerini 
bitirmişlerdir. Dün vapura Mar -
marada bir tecrübe seferi yaptı -
rılıruş ve bu sefer 15 saat kadar 
sürmüştür. Tecrübenin neticeleri 
bugün gözden geçirilecektir. Va -
pur Cuma günü Mersin postasını 
yapacaktır. 

Okuyucularımızdan B. Er
aslan bize yolladığı bir mek -
tupta şöyle bir hadise anla -
tıyor: 

•ueçen gece Bandırmadan 
Sus vapurile .lstanbula gelir· 
dlğim !.azı eşyamı kendim 
Topane iskelesine indirerek 
kiraladığım bir arabaya yük· 
lediın. Vapurdan indirme ve 
arabaya yükleme işini ken -
dim yaptım. Fakat tam hare
ket ettikten sonra buranın 

hamal başısı yakama yapış -
tı: •Sen ne bakla eşyanı va
purdan indirip arabaya yii.k -
lüyorsun, bu işi bize yaptır • 
mağa nıechursun!• diye ben
den hamal parası istemcğe 

kalkıştı. Bir türlü derdimi 
anlatamadığım bu adam bu 
kodarla da iktifa etmedi. Eş -
yaJarunı zorla Arabadan in -
dirtıi. Bu ne biçim iştir? Bir 
insan kendi eşyasını vapur • 
dan bizzat çıkaramoz mı? Ya 
hamal parası olmıyanlar ne 
yapacak? Para tedarik edin· 
ceye kadar eşyası vapurda 
veya rıhtımd:J hamallara re
hin mi kalacak?• 

Büyük bir grupla 
müzakere yapılıyor 

Almanyadan Remmer isimli bü
yük bir ithalat grupu memleketi

Murat iki kurşunla yere yuvarladığı Lutf üyi 
birkaç yerinden de bıçaklıyarak öldürmüştür 

mizden mühim miktarda tütün al- Çatalcada Lıitfi adında birini öl- da bir kadının zehirlenerek öldil· 
mak için müracaaltc bulunmuş-. düren Muradın muhakemesi dün ğü müddeiumumiliğe haber veril
tur. Grupun umum nıüdürü olanı· Ağırcezada sona ermiştir. miş ve adliye doktoru Salih Ha -
Yenge! de şehrimize gelerek ala - Murat, 8 sene evvel amcası Feh- şlm cesedi muayene ederek Mor
kadarlarla temaslara başlamıştır. miyi öldürmüş olduğundan Lıitfi- 1 ga kaldırtıruştır. Münevverin ne
Dun __ Vengel şerefine Perapalasta ye kin beslemektedir. Bunun için den zehirendiği Morg tetkikatın -

Musa, Beni İsrail halkına: 1 meşhur asasına dayana dayana, 

- Yarın gece, dedi, yola çıkı - takip ettı. 
yoruz. Cenabı Hakkın mahvede - Biz gelelim Mısır halkına.. 
ceği bu Asi kavmin bizim yüzü - •Kıpti• !er sabahleyin kalktık -

bır oğle yemeği verilmıştir. Ziya- tarlaya giderken Lıitflnin yolunu dan anlaşılacaktır. müzden kazandıkları serveti de !arı zaman ve daha seher vaktin -
berater götürmemiz muvafık o - de evlerindeki işlerini görmeğe 

Iur. İçinizde zengin Kıpti tanıdık- gelen Beni İsrail kölelerinin gel -
lan olanlar onlara baş vursunlar, mediltlerini görünce evvela hay -
bir düğün veya cemiyet bahane - rete sonra hiddete düştüler. 

BELEDiYE 

Eelediyede teffşler 

Hasan ecza deposunda 
bir keiif yapıldı 

!ette grupun şehrimizdeki mü - beklemiş, silahla üzerine iki el 
rrıessili Kutina ile İnhisarlar, Tü- ateş etmiş ve vurularak yere yıkı
tun Lımited, Ziraat Bankası ve lan Lıitfinin üzerine koşup bıça -
Turkofıs erkanı ve bir çok tütün l'ile de birkaç yara açmış ve öl • 
ihracat tüccarları hazır bulunmuş- dürmüştür. Bahçekapıdaki Hasan Ecza De
tur. Müzakereler kısa bir zaman - D~nkü celsede müddeiumumi posu yangını hakkındaki tahkika
tla bitirılecek ve Alrr.anyaya tü - Muradın taammüden işlediği bu ta devam edilmektedir. 

sile onlardan ertesi gün iade ed~- Evlerine gidip baktılar .. kimse
mek şartile kıymetli mallar, mu- ler yok. 
avhıvler, inciler talep etsinler. 

Bu suretle kavmimizin alın teri 
Ue ve gözyaşı ile kazandıkları ve 
Kıptilerin gaspettikleri malları -
mızı istirdat etmiş oluruz. 

Filhakika Benl İsrail kavmin -
den pek çoğunun Mısırın Kıpti ve 
zengin halktan birçok tanıdıkları 
vardL 
Artık hazırlık tamamdL 

Artık buradan, bu zulüm ve kü
für diyarından gidecekler .. kurtu
lacaklardı . Musa Peygamber, 
iman ve hakka davet ettiği bu hal
kın kör isyanına ve bu isyan yü -
zünden başlarına inecek ·Rabba
ni• cezaya üzülüyor, son bir defa 
olsun Firavunu imana daveti dü
şünüyordu. 

Fakat ona Cenabı Hak: 

- Al kavmini.. çık buradan ve 
bir şey düşünme. 

Demişti. 

Bu sebeple Firavunun kapısına 
gitmekten fariğ oldu. 

Şehir içinde tek bir Beni İsrail 
kalmaması için herkesin biribir -
!erini kontrol etmeleri de esas ko
nuldu. 

Evinden çıkıp ta Mısır kapısı 

dışında buluşacak olanlar kapıla -
rının önlerinde birer tavuk kese
ceklerdi. Beni İsrailden kimin evi
nin önünde tavuk kesilmemiş ve

ya kan yoksa o evinden çıkmamış 
sayılacak ve kendisine haber veri
lecekti. 

İşte böylece ve gece yarısı Mısır 
yavaş yav&} boşalmağa başladL 

Tarih, Mısırdan bu suretle hicret 
eden Beni İsrail halkının sayısını 
üç yüz yirmi bin olarak göster -
mek~. Ve bu mağdur, mazlum 
halkın ·l!a.Limin elinden kaçışı şehri 
terketM~iıiir.' Muharrem ayının do
kuzuncu Pazar gününe müsadif -
tir. 
Şehir dışında toplandıkları za -

man Musa ilk önce çocukları, ka -
dınları ve ihtiyarları yola çıkar -
dı. Arkadan güçlü kuvvetli hal -
kın teşkil ettikleri büyük kuvve
tin başına kardeşi Harun'u koydu 
ve onlara da: 

- Deniz istikametinde yürü -
yünüz. Bizim necatımız ve Firavu
nun da felaketi o istikamette ola
caktır. 

Dedi. Kendisi de, kavmini ve 
ümmetini arkasından elindeki 

Belediyede çalışma~ta olan mü
y alnız onların değil, diğer Beni fettişler faal ~ •tlerine devam et - tün sevkiyatına ~aşlaracaktır. cürümden dolayı ceza kanununun Dün tahkikatı idare eden müd

İsrail halkının da evleri bomboş .. mektedirler. Müfettişler iki grup 
ölüm cezasını mutazammın olan deiumumi muavini Rıfat, Sultan-

Musanın evine baktılar. halinde iş görmektedirler. Müfet- Ef" ')N OMI 450 inci maddesile cezalandırılma- ahmet Birinci Sulh Cgza Hakimi 
O da bo tu. tiş İhsanın başkanlığındaki birinci 

B 
. İs ş 'lin M il ber b grup belediye muamelatını, mü -

Millet'er C · · sını ancak maktul tarafından 8 Reşit ile Belediye Fen şubesinden 
2mıyetı afron sen~ evvel katilin amcasının öl - bir mühendisten mürekkep heyet enı raı usa e a er f tt· H"k · d h . . . . . . e ış ı metın grupu a esabatı 

çıkıp gıttiğını anladılar ve ışı der- .. d · kt d · B 1 
L lir OSU şefi ge'di dürülmüş bulunmasının gözönün-ı~angın yerinde bir ~ıoşif ~apmak 

goz en geçırme e ır. •.ın ar ma-
hal Firavuna haber verdiler. k t tkik · · · t d · - · ı • amın e ını ıs e ig"l muame e-

Bir müddettenberi afyon istih _ de tutulmasını istemiştir. uzere Bahçekapıya gıtmıştır. Fa -
~al eden memleketlerdE tetkikler Bundan sonra davııcı vekili 8 kat e'.'1'az arasında ateşin devam 
yapmakta olan Milletier Cemiye- sene evvel cereyan et~iş bir hadi- etmesı, duvarlarla potrellerin yı -
ti afyon ve içtimai yardım bürosu senin tahrik mahiyetinde görüle- kılına tehlikesı bertaraf edıleme
şefi Ekstrand ile muavini Ren -\miyeceğini söylemiş ve ölüm taz- miş olduğundan heyet yangın sa
borg dün sabah ekspresle Yugos _ minatının da karar altına alınma- hasına girememiştir. Ancak heyet 
lavyadan şehrimize gelmişle:·dir. sını istemiştir. Hacı Bekir hanına g'.rerek bu 

Firavun: 

- Varsın gitsinler .. dedi. Elle -
rinden kurtulduk. Artık bundan 
sonra burada ve kendi halimize 
biz bize yaşarız. 

Fakat Kıpti halk böyle düşün -
medL 

- Onlar gittiler ama .. dedi. Kur
nazlıkla bizim bütün servetimizi de 
beraber aldılar götürdüler. Dün ge-
ce hemen hepimizin evlerine Beni 
İsrailden birer kişi baş vurdu. •Ce
miyet. bahanesile ve ertesi günü 
vermek vadile mücevherlerimizi, 
incilerimizi aldılar. Maksatları biz-
!eri soymakınış. Biz servetimizi 
asla onların ellerind<! bırakmayız 
ve muhakkak surette peşlerine 

düşer hiç değilse malımızı olsun 
kurtarırız. 

tere de bakmaktadırlar. Müfettiş
lerin merkezden başka belediye 
~ubelerini de teftiş edecekler.' an
laşılmaktadır. Bu tetkikatın on 
senelik muamelata teşmili lazımı 

gelip gelmiyeceği Veka!etçe karar
laştırılacaktır. 

Karışık yağ satışı yasak 
edilecek 

Haklı değil mi? 

KÜÇÜK HABERLER 

Murahhaslar istasyurda Toprak Muhakeme müdafaa ve karar i- binanın arka pencerelerinden yan-
Mahsulleri Ofisi Umum Müdür çin başka güne bırakılmıştır. gın yerini kuşbakışı görebilmiş -

muavini Şakir Turali, Türk - Yu- Orozdihaktan para alan tir. 
goslav Afyon Bürosu Delegesi Ali Keşif esnasında deP" sahibi Ha-

~. --~. ~- Sami ve İstanbul şubesi müdür adam:n muhakemesi san da bulunmuş ve J-:eyete izahat 
Belediye istişare heyeti dünkü ı 

1 * Bir haftadan fazla zamandan- muavini Nuri Orak taraflarından ' Orozdibak müessesesmden bir vermiştir. top antısında şehrin yağları hck -
kındaki kararını vermiştır. Heyet berı rahatsız bulunan Vali ve Be- karşılanmışlardır. Beynelmilel af- vergi kaçakçılığı ihb.ırı tehdidile Kundakçı Alinin binayı yak -

- -ı d k lm b. lediye Reisi Lıitfi Kı·dar yarm ·on delegeleri Hariciye Vekale'ı- 2500 lira almakla maznun Ömer masının hakiki sebebı henüz anla-
magşuş yag ar an urtu anın ı- iI . b · · r· · 1 k p ı 
ricik çaresi mağşuş yağ vaz esı aşına gelecektir. un mısa ırı o ara Prapa as ote- Lutfi Asliye Dördüncü Cezada ce- şılmaıruştır. Maliim olduğu gibi, 

t k 1 • t b' satışını 1 * Sipahi Ocağına Belediyece !ine inmişlerdir. Misaf;rler bir iki reyan eden muhakemesi netice - Ali evvela Mustafa adında bir iş-
mene me o acagını es ıt etmış - 1 .. • • • • • • 

t . Mal. ld _ .. . diki' 300 liralık tardım yapılması ka - rrun burada kalarak bazı tetkık - sinde beraet etmış!L ıçıye, sonra da depo s.ıhibı Hasa -
ır. um o ugu uzere şım • 

1 

.. .. . . . 
b 1 d . t 1. t k k _ rarlaşmıştır. !erde bulunacaklar, ~lakadarlarla Temyiz bu kararı tehdit ili.ili- na curum atfetmek ıstemıştır. 

e e ıye a una ı arışı yag sat- . . • 
ğ • · d - ·ıd· * Beşıktaş 52 ncı okul bahçe - temaslar yaptıktan sonra Ankara- nin tekevvün etmediği noktasına Mustafa Ali ile berab<;r mevkuf ma a manı egı ır. . . . . . . . . . . . . · 

İ . . . . sının tevsıı ıçın ıkı ar:;a ıstımlakı ya gıdecekler ve oradan da muh- itiraz ederek bozmuştu. Asliye (bulunmaktadır ve Alinin son ifa-
stışare heyetı beled;ye talıma- B ı d · D · • E ·· . ı lif f · t"h ı t k ı ı . . . . . e e ıye aımı ncumenı tarafın- e a yon ıs ı sa mın a a arı - Dördüncü Ceza Mahkemesi dün- desine o da ıştirak etmiştir. 

Musa Peygamberin kendi kov- tının değıştırılmesını ve alelıtlak d d.. k ı ı ·d k t tk"kl ·d b l [ ~ - ,. . . an un arar a tına a ınmıştır. mıza gı ere e ı e_ e u una - kil celsede nakza uyulmıyarak es- Şimdilik en kuvvPtli ihtimal, 
mine Kıpti halktan iad<! şartı ve ma,,şuş yag satışının men ını ıste- * Bozcaada sahiller;nde karaya caklardır. k' k d ed'lm · ks . . . . 
vadi ile kıymetli mücevherler is- mektedir Bu suretle mağşuş yağ t y b d 1 G A 'h f f ı arar a ısrar ı ' esıne e e - Mustafa ve Alinın depoı sahıb! 

tetmesın. ı,ıı· b b' d . b' ta 1 . k t r k la 1 o uran unan an ıra.ı anes va- rpa 1 raca CI arının riyetle karar vermiştir. Mahkeme· Hasana herhangi bi· 5ebepten 
_ se e ı e yıne ır sa n arın ım ro u 0 Y ll§ıruş puru kurtL•:arak dün limanımıza b' d" I "'' · k .. ö L. tf' · • 

•Hikmet. e müstenittir. Hem ken- olacaktır. l . d 1g l tas'! t k lr I egı nın atarına gore, mer ~ ının muğber olarak veya daha muhte-
. . . . ge mış ve a ıç ar V3sı ı e e - . .. .. . böyle bir para aldığı sabit ıse de .. . . 

dı kavını hıcri!t es~ında ve bu 

1 
ÜSk ü:1ar iskelesi Ve meydanı nesindeki yaralar muayene edil _ A~pa ihracatçıları dun Turkofıs- bunun tehditle alındığı anlaşıla _ mel olmak _uzere Ali~'.:° fazla pa-

suretle sıkıntı çekmıyecek hem de .. . mi•tir. Bu yaralar mühim görül _ te bır toplantı yaparak ihraç edi- bul kt d ra bulundugunu sand.gı çekmece-
Üskudar ıskele meydanının açıl- .., 1 ı· 1 · d k 1. · mamış unma a ır. · d k b ·· 

Kıptiler, mal hırsı ile peşlerıne . • · . . mediğinden liman tarafından va- en arpa ana ız erın <· a ıtenın , yı soy u tan sonra u suçu ort -
düşerek cezalarını bulacaklardL ması .~akkındakı plan. tasdık ~dıl- purun seferine müsaade edilmiş_ değişt~ilmesini ve .. ka.-:şık ~rpa .- Çanakkaledekı kaza davası mek için binayı ateşlemiş olması-
Eğer böyle hareket etmese idi nalk mek uzere Nafıa Vekaletıne gon - tir. !ara bıraz daha musamahakar bır Çanakkalede çarpışan Kapapi _ dır. 
Mısırdan onları kovalamağa çık - derilıniştir. Üsküdar Şirketi Hay- analiz usulü tatbik edılmesini te- no ve Magellanos adlı İtalyan ve Tahkikat ehemmiyetle devam 

maz ve mukadder olan akıbet de iriye vapur iskelesini'l lodoslara. Arabacı Vahidin muhake- menni etmişlerdir. Acpacıların bu İspanyol vapurlarının muhakeme- etmektedir. 
gecikmiş olurdu. karşı daha mahfuz olan araba is- istekleri tetkik edilec~k ve makul sine dün İkinci Ticar~t Mahkeme-
Kıpti halk derhal (fı'rarı·) !erin k 1 . ki d'l k'k mesi bitti görülürse bu hususta yeni bir ka- sinde devam edilmiştır. e esıne na e ı mesi işi de tet ı 

Peşine düşmeg-e hazırlandı. İşte Fatihte bir ahırda Yusuf adın- rar verilecektir Geçen celsede İspanyol acenta-
edilınektedir. Araba iskelesi önün- 1 

bu sırada hemen hemen hepsinin . . da bir çocuğu kafasına koşum tah- DEN Z sını Franko hükumeti arazisinde 
l . d b. k K dekı ahşap barakaların hepsı ora- t ·ı k 1 ··ı.. bulunması itibarile eski avu -

Sekiz balıkçı ölümle 
pençeleştiler 

ev erın e ırer cenaze çı tı. i - . . ası e vurara yara ıyan ve o u - Yolcu taşı)'an bir moıo··r 
minin çocuğu, kiminin karısı, ki - dan kaldırılacak ve buraya da 1yı müne sebep olan arab&cı Vahidin katın değil, yeni bir avukatın Evvelki gece Marmarada çıkan 
minin anası, tabası ölmüştü. bir veche verilecektir. muhakemesi dün Ağırcezada sona yak.landı temsil edeceği mevzuu bahsolmuş- şiddetli fırtına yüzünden 8 balıkçı 

Yola çıkmazdan önce bunları ---oo---- ermiştir. Deniz Ticareti Müdürlüğü kon- tu. büyük bir tehlike geçirmişlerdir. 
defnetmek liizım geliyordu. Onla- MAARiF Müddeiurrıımi düı:kü celsede trol m 'nıurları Haydarpaşadan Mahkeme heyeti bu hususta bir Heybeliadada oturan balıkçı Ah-
rın böyle ve kendi ölüleri ile meş- -- --- Vah idin öldürmek ka,Ji olmadan Si: keciye yolcu taşımakta olan karar verebilmek ıçın evvela met ve yedi arkadaşı balık tutmak 
gul olmaları Musa ile tayfasına Talebe ve muaşeret adabı vefata sebebiyet suçile cezalan- Ankara isimli bir yü'< motörünü Franko hükumetinin hükumetimiz . . . b. 

.. .. . ıçın denıze açılmışlar fakat ır -
epey yol kazandırmış oldu. Mekteplerimizde selamlaşma ve I dırılmasını istemiştir. Muhakeme curmuıneşhut halınde yakalamış- tarafından resmen tanınıp tanın - . ' 

Nihayet öğleye doğru, başta elli b müdafaa ve karar için başka güne tır. Yük motörlerinin yolcu taşı - madığının Hariciye Vekaletinden denbıre çıkan fırtınaya yakalan 
bin kişi ile Haman yola çıktı. Ar- tavrıhareket ahislerinde muaşe- bırakılmıştır. maları yasak olduğundan motör sorulmasına lüzum görmüştür. mışlardır. Balıkçılardan biri de-

kadan Firavun ile beraber bütün ret adabını tesbit ve hare - Yaz tarifeleri sahibi hakkında takibe.ta başlan - Bundan başka batan vapurun ha- nize düşmüş, birinin de ayağı ya-
Kıpti halk geliyordu. ket birliğini temin etmek üzere mıştır. mule kıymeti hakkında rapor ve - ralanınıştır. Bu vaziyette saatler-

Firavunun böylece Mısırdan çı

kışı da Muharremin onuncu Pazar 
lesi gününe raslamaktadır. 

[Arkası var] 

dün Türk resmi ve hususi mek - Denizb~nkı.n .yaz tarifeleri hazır- ren ehlivukufun da çağırılarak ce dalgalarla pençeleştikten sonra 
.. .. . . .. .. .. lıkları bıtmıştır. Adalur ve Ana - da tatbike başlanacaktır. dinlenmeleri kararlaştırılmıştır. sahile çıkabilmişlerdir. Denize dü-

tepler mudurlerı Ma&rıf muduru dolu yakası ilkbahar tarifesile Ka- Şirketi Hayriyenin ilkba-lı.ar ta-
Tevfik Kut'un başkanlığmda bir radeniz, Marmara ve Akdeniz se- rifeleri de 15 Nisanda tatbik mev- Bir kadın zehirlenıırek öldü şen ve t.yağı sakatlana!l balıkçılar 
toplantı yapmışlardır. ferlerinin yaz tarifeleri 15 Nisan- kiine konulacaktır. Langada oturan Münevver adın- tedavi altına alınmışlardır. 
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Sabahleyin uyandı. Hep bu rü
yalara: 

- Hayırdır inşallah dedi... 
Tabir ettirmek için bir muabbir 

aradı. Lakin yine kimseye açıla -
madı. Lala İshak ağanın gölgesin
den kaçıyordu. Çünkü ondan al -
dığı nasihatlerin makıis tesirlerile 
zavallı Ali Bekir günden güne ber
bat oluyor ... yüzüne bakar bak -
maz hakikati anlıyacak zannile 
ihtiyardan ödü kopuyordu. 

-8-
Komşu Tayfur Paşanın yine yet

mı~lik b;r emektarı vardı. İlyas 

ağa .. İshakla çok sevişirlerdi. İki
si de pinpon .. ikisi de çenesi dil -
şük .. ikisi de zamandan, teceddüt
tcn, gcnçHkt<n müşteki.. bazı ge
c,,.• _r birl~ ır ı..:.t. di. Sinemadan, ti
yat_rodan, g:ızeted rn, yeni ma* • 
buatın hiç lıirinden hoşlanmı. ~ 

b iki salhurderıin zevki karşı 

karşıya gcçıp gırla çene çalmaktı. 

A .. ·rttP8 J. 

Ağalar odasında battal saç man - du. Tütün tablalarını dökmek, su rın şikiıra tevcih ettiklerinde ahu böyle hiç bir ibaresini şaşırmadan mi dinlemedin. Peripeykere nazar - Bu söylediğim bir masaidı, 
galın başında tağdaş kurup ta kil- vermek, daha böyle ufaktefek iş- lisana gelip etti: kelime bekelime bellemişti. Onun attın. Böyle divanehal oldun. Şim- şimdi gençliğimde başımdan geçen 
çük yoğurt kasesi kadar okkalı fin !er gördürmek içın onu çağırmış- _ Ey şehzadem avcılarına em- kahve yudumları, sigara dumanla- di bana gerel!tir ki derdine dermaıı hakiki bir vak'ayı hikaye edece
canları ele aldıkları, uzun kiraz !ardı. Çocuk ortada gezinırken İl- ret ki ben derdimendi vurmasın _ n arasında sakalını oynatarak ge- arayam, yarene merhem uram. Di· ğim. 
ağızlıklara parmak kaiınlığında si- ) as ağanın hikayesine kulak mi - !ar. Zira şunda güh>ı;.rda bana viş getire getire anlattığı kendi gi- yarı TCısta savmianişin (ilmi le - Ali Dekir, cezveleri sürdü. Tab
garaları geçirdikleri vakit artık safiri oluyordu. 1 muntazır yavrularım vardır. Va- bi k~hne terkiplerle dolu uzun hi- dünn) e viıkıf bir dervişi arif var- laları döktü. Her cümlesinden bu -
safalarına payan olmazdı. Tılsımnamcden menkul fı~a . zifei maderanem şudur ki dağlar- kayenin hulasası şu idi: dır. Aşk tılsunının esrarı ondadır. ram buram aşk tüten bu iıhular, 

Yine bir akşam mangal başına şu idi: dan, sahralardan nafakam topla - Şehzade maiyyetile beraber gitti. Bu dervişi bulup. hali pürmeliilin sahralarla çerçevelenmiş peripey-
çöreklendiler. Hacısının, hocası - Beyaz Okyanusun beldeı Şabu- yup ahucuklarımı emzirem.. cAbıhayat. kaynağını buldu. Kana hikaye! edip bir nüshai tılsım ala- ker hik'\yelcri oğlanın ilk şebap 
nın, sofusunun, biynamazının, gen runda [•] bir şeh<adei civanbaht Ahu'nun niyazından şehzade kana içti. Lakin maalesef Ahu'nun bilir isen bütün peripeykeran he- hararet~e uyanmış b~kir . ~issine 
cinin, ihti(yarının bütün İstanbul ·ct· S k b" .. d (N . merhamete gelip maiyyetini ok at nasihati hilüf,na suyun nigehbanı men sana Üftade ve ramolup kalır- hoş gelıyor, pek zcvkıne gıdıyor • 

ık . .. var ı ı. ıca ır gun e umanı- · . . . d 
ha ının ayaklarına ıp takıp su - ) h d . ı·ı b b maktan menetti Ahu Şükrana a- perıypeykerın malı cemalınc bak- !ar. u . 

.. kled 'kte İl _ . ye sa rasın a maıyyc ı e era er · y· f 1 _ lıkl .1 b .1 ru ı ~ sonra . yas aga b•r ahu şikarına çıkmışlardı. Şehzade ğaz ile etti: tı. S~ hararetin.i teskin etti. F~.kat Şehzade gider. Dervişi. bul~r. ıne ıncan ar, agız ar ı e ı -
fıkra naklıne gırıştı. Onların me - _ Şehzadem hararetten kati su- şımdı aşk ateşıne tutuldu. Yure- Tılsım nüshasını alır. Fılhakıb münavebe dudaklara gidip gelir -

hararetten bunaldı. .Su aradı. De· k İl ğ b k f hazları: (Tılsımname), (Dudu - samış olduğun bilürüm. Şurada Ce- ğini alevler sardı. Hayf ki periy - bununla dilediği Peripeyker ile en yas a a, u ey çatma ara• 
re, ırmak, bir kaynak bulmak için ı d' - b d ğ ğ b ı d name), (Kadıi Ku~büddevran), belülakrın meşrikindc bir abı- peykerin mutalsam gönlü hiç lej:;il, dünyada arzu ey e ıgi Ü - sııı a a ır a ır aş a ı: . 
etrafı keştügüzar ettıler. Hayf ki l il ı · H (Şahmeran hikayesi) nev'inden hayat kaynar. Onun nigehbanı bir v~sıta ile kabili teshir değildi. tün giizel bz ann vası ari e şadü - Çocukluğumda ben, atemı 
bir katrei maya müsadif olmadı · • ı 

birkaç kitaptan ibaretti. Punları bir peripeykerdir. Sudan iç, lakin Artık betbaht olan Civanbaht de~- ·evkyab o ur. Paşan.n kcnağında ahretlik idim. 
!ar. Bu cüstıicu anında önlerine ça- , 

başka birine o.kutturup. d_ı_'nler - ol melekruyaya nigah atma. Çün- !ara. düştü ... · m_e_cnune dö_ndü. _Söy-ı İlyas ağa kendi kar'hasından da Haremde, kadınların diz.ler.i dibin• 
lakpa bir ahu çıktı. Hemen okla -

ve sonra kendı semereı mutale~ - kil aşık olursun .. dahı çaresi yok- lemıyor, gulmuyor, yemıyor, ıçmı· birçok abur cubw •'.atarak anlattı· de büyüyordum. Vakla kı y:ışım 

!arı gibi ona buna yanı kendıI--; ·i tur. Madamülömr za•üzar olup yordu. Bir gllıı bir cu;vibar kena-lğı hil.i.;·csini hit:ınıa etdirdikten il !di. İlk meyvasını idrak eden 
dinlemeğe tahammül gösteren]· [•] Bu coğrafi isimlerin derecei kalırsın.. . rında a" çekip ağlar iken kaı •- <oııra söze konamamı' oiduğunn biı ic•~n gıbi damarlarıma su yil-
satarlardı. Fıkranın nakli esna> sıhhatleri muharrirce asla (garan· İlyas Ağa kimbilir kaç yüz defa sında yine o ahu peyda oldu. gösterir yeni lıir gevc·n' 'ştiha- rüdu. 
da Ali Bekir de odada bulunuyor- ti) edilemez. okutup dinlemiş olduğu bu masalı - Ey şehzadem, dedi, nasihuti- lsl' c dedi ki: (Arkası vnr] 



21-Mart 1939 

Çinliler, Japonları ş d 
h . .... 1 am a 
ezımete ugratıyor ar\ ·· fA .d - · or ı ı are 

Bir muharebe esnasında 1400 
Japon askeri öldü ilan edildi 

Çunking, 20 (A.A) - Japon eyaletinin merkez mmtakasında i- Şam, 20 (AA) - Şamdaki Su
layyareleri, dün Çunking'e hücum !eri hareketlerine devam eden Çin riye Fevkalade Komi•erinin De -
etmişlerdir. Tahribat ehemmiyet- kıt'aları, Hankov'un gırbına doğ- !egesi duvarlara beya11nameler ya
Sizdir. Buna mukabil, beş düşman ru ilerliyen Japon ku~tlerini pıştırarak memlekett~ asayişin te
tayyaresi düşürülmüştür. durdurduktan sonra Tien - Men minine memur edilmi~ olduğunu 
Diğer bir Japon hava filosu, ve Kingçang'ı geri almıştır. Çin halka ilan etmiştir. 

llançoy nehrinin garp sahilindeki ]<•taları, Kanton - Hankov demir- Toplantılar yasak edilmiştir. !
kasabaları bombı.rdırnan etmiş - yolu boyunca şimale doğru yürü - taat edilmediği takdirde çok şid
~· Burada da Çin avcı tayyareleri mektedir. Vuçang'm cenubunda cezalar tatbik olunacaktır. 
iki düşman tayyaresini düşürme - Luhu'da Japonlar, bü.vük bir he - Örfi idare ilan olunmuştur. So • 
ğe muvaffak olmuştuı" zimete uğramışlar ve 1400 ölü ver- kaklara mitralyözler yerleştiril -* mişlerdir. Burada Çin kıtaları. üç miştir. 

Hongkong, 20 (A.A.) - Hupeh ·aba işgal etmiştir. 

Romanyanın tehdit altında kal
masından doğan vahim vaziyet 

lKDA!ft 

jlŞARETLER 

Bir çocuğun boyu 
Bütün dünyayı mo~gul eden 

beynelmilel hadiseden ayn, kü -
~ük bir hadise bugünlerde Nev -
yorkluları yakından aliıkadar edi-

Gil:ın.il:rı meselesi 

Almanyanın "Himaye,, siyaseti 
Fransızca "Le T emps,, gaze

tesinin mühim bir başyazısı 

SAYFA 3 

Harp olacak mı ? 
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T•frika Numara••· 11 Ali Naci KARACAN 

Florida ad desi 
G ündüz on birden bire kadar ve akşam altıdan 

sonra caddeden arabaların geçmesi menedilir vebu 

esnada halk Floridayı bir gezinti yeri haline getirir 
~rjantinin mamur.ve güzel mer-ıvalelerin yıkılarak Y•'ni ~iı~alarınıkalm~maktadır. 

1
Iluras•., . bir nevi 

'.<ezı Buenos - Aıres ın goıe vuran meydana çıkan cephelerını ve Parısın Rue de .a Paıx sıne benze
ıususiyetlerinden birı şehrin or .!modern mimann yepvrni anlayış-!tilebilir. Eskiden Arjantinin kibar 

. 1 k' , 1 've zarif insanları bu caddeden a· asına tesadüf eden kı~mındakı so- lanıu ve zev ının en son varış a-
,. · " t - 1 t 1 rabalari!e geçerlermis. Şimdi ise. 

k•l<lanrı hemen hemen musavı rını gos eren magaza arı. apar ı -
1 

. . • 
. f saat on bırden bıre k<.dar ve ak -n .sbetlerde darlığıdır. Bu sokak - manları, otellerı , topraktan ış -

. şaın altıdan sonra buradan araba 
!arın hepsi asfalttır, gayet temız - kırmı_ş _taştan ve _muazzam nebat- geçmesi yasaktır ve bu esnada 
dir Avrupa şehirlermdekilerdeıı hr gıbı seyretmegı k~ndıme zevk dd d .

1
. . d 

1 ' d' . t' ca e en sevgı ılerıle ran evu a-
d 1 "· 1 ğazal 1 doludur e •r.mı~ ını. ) · · a ıa guze ma ar a · şarı Arjlntın kızlarının geçtıı} 

- ı k" 1 d Fakat etrafındaki sok;ıkların .. Bu magaza arın • carr.e an arın a , , muşahede edilir. Bu upuzun cad-
b- ük. k " h' _ daha sonra yapıldıkları ıçın daha l eşyanın uy zev ue leş ır e . , • . de, elektrikler içinde y~nar "" bır 

(ıı.ldil'i müşahede edilir Sokakla - modern bır mımarı ve daha yem b d "b'' b k d B 
b • . .. • • •• . , aşın an o ur aşına a ar u . 

rın kalabalığı, canlılıj;rı Avrupa bır telakkı cephesı gostermesıne eııus • Aires'in soka'•a dökÜlen bir 
şehirlerile kıyas edilemiyece'< de- rağmen Florida, bala da, mağaza-ı kısmile dola!'. Florı:a bu saatlerde 
recededir. Kaldırımlarda kayna - !arının zenginliği ve kibar kadın- en güzel bir filmden kopmuş bir 
~.n insanlPt, sokakların ortasın - !arın dolaşma yeri ol"lak itibarile 1 fragment, bir parça gibi gör~"cek 
daki yollardan ardı arkası kesil - bir nevi güzideliğini ve kibaılığı· ıbir şeydir! 

., meden akan otomobil1er, arabalar, 1 ru elan muhafaza etmekten geri (Arkası var) 
otobüsler, tramvaylar. baş döndiı· 

1 
rücü bir mıınzara vücude getirir. 
Çok defa nakliyatın çokluğundan 

obn:0bilınizın bir noktada tıka -
narak yarım saate kat:ar beklendi

ği vakidir. Buenos - Aires'de bir-

i 
birler ile sözleşen insanlar, rande

, vularına sadık kalabilmek iç•n, 
<!aima, vaktinden yarım saat ev

vel sokağa çıkmaı;a mecburdurlar. 
Kaç defa bir yerde buluşmak iste

diklerimle ya benim, yahut onla

rın lüzumundan fazla evvel hare-
I ket etmedikleri için sirkülasyon 

yüzünden yarım saatten fazla bek
lendiğini bilirim. 

Sokaklardan bir ç0ğu vaktile 
İspanyol belediyecilc i tarafından 

Cenubi Amerika şeh'rleri için ta-

l yin edilen genişliği hiılii _ m.uhafa
za etmektedirler. Bu genışlık 10 
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. 

tııise Ruiqıeı· 
Parisi nasıl dolaştı? 
Bu büyük yıldız diğer yıld ı zların 
!';inde en sade ve mütevazi olanı dır 

-U-

' 

LOUİSE RAlNE yolunu arıyoı 

[DlinkU sayunızdan devem] 
Genç kız ertesi gün profesörleri!' ! in hayat_ında birşeyler koptu, 'fi' 

önünde bir an sükut içinde harı;_- J k!ldı. Derhal Holivut'un en kıı1• 
ketsiz kaldı. Heyecandan öleceği· 1 vetli sinema şirketlerinden biri ıa· 
ni sanıyordu. Sonra oy11amıya baş- rafından teklif edilen konturall 
!adı. Dütün salon sükut içinde idi. imza etti ve Holivul'a hareket ·ı,ı tJ. 
Ve Lui~e rolünü bütün ruhu ile ya- Beş sene zarfında genç kadın ş~ 
pıyordu. Vaktaki bitiı'di, imtihan filmleri çevirdi. cSiegfield çılgın~ 

1 r-denlerden biri ona sordu: lıkları•, cŞamdanlann sırrı•, cf['(l 
'ı - Çok iyi matmazel. Evvelce ne- Fron. ve biUıassa en muvaCfak ?'• 
rede oynamıştınız! duğu filmlerinden biri cSarı esıt· 

1 - Fakat.. ben hiç bir yerde oy- !er. l. 
namadım!. ••• 

- Biliyorsunuz ki, bi,im istih Louis Ralner Faris hakkındaki 
baratımız kuvvetlidir, nasıl ols:ı ihtisaslarını şöyle anlatıyor: 

öğrenccc~iz. Onun için söylemek· - Montparnass'a ve oradaki h3' 
len çekinmeyiniz. Evvelce nerede, vaya, Bohem hay:ıtına bayılıı·<>

hangi tiyatrocl.:ı oynadınız, rica e- r1'm. Sonra caddelerde yalnız b3• 

derim söyleyin. şıma ı:ezmeyi seviyorum. Bcral>e-
- Yemin ederim ki, ilk defa O· rimde iki valizden fazlasını getir• 

i !arak sahnede görünüyorum. medım. Bur2.da çok iyi dinleniyo· 

1 

Bunun u.· zerine bizzat Louisc Du. rum. İstediğim gibi gC!ziyorum. 
mont &enç kıza yaklaştı . Onu ku- Louis Rainer daha evvel Bruxel· 

J caklacı ve: les'e gitmişti. Sonra iki defa Mi • l::DWİNA, Nevyork'un ~,,k:;ck sosyetesine mensup guzd hi 
kadındı. Her gece Vanina'daki temsillerde hazır Lulunmayı 

ildet edinmişti 

metre 32 santimetredir. Bu mikta
ra 86 santimetre tutan kaldırım -

!ar da dahildi:. Faka! şimdi artık 

- Sizde büyük bir istidat var <li'ye gidip geldi. 
·1 ya\•rum, dedi! Yal:ında Londra'ya gidecektir· 

[Dünkü sayınıızdan devam) bu nevi sokakların da yeni inşaat Bundan sonrası Louise için pek Orada kendisine bir piyeste rol nl· 

Y~lnız kalın~d Kay birdenbire Madam Bullson kalkmı~. bir dostu ile değiştirilmesine v•: modernleş-
' ' d o d K • tiri!mesine başlanmı~ gibidir. tendini serbest ve mes'ut hissetti. Ue vedaıaşıyor u, s:ra a ay t. 

Genç kız için hayat sanki Eddie'mn jdoğru da ba§ını .. çevirdi. Gayet sı: Florida, evvelce şehrin en işlek 
gittiğinin ertesi gün başladı. Bu vımlı bır tebessumle ona guldıı_ ve canlı caddesi idi. Bugün Cor -
ertesi gün :;ıü>.el ve sıcak bir gün- l Kay da gülümsedi. Ayni zamand.! rientes ve Callao caddeleri, kendi
dü. Kay Vanina'daki arkadaşların- kızardı. Edwina Bultson, eski bir leri üzerinde yapılan daha mo • 
dan J'_nne'a o gün beraber çıkma- !aşina gibi genç kıza yaklaştı: dern inşaat yüzünden meşhur Flcr 
!arını tekfü elti. Anne bu tekllfi j - Haftalardan~ri sizi :akdi.:le ridayı bile bastıracak hale gel -
!·abu! ettL Bu Kay'ııı aksıne esmer :seyredıyorum, dedı, bunu sıze soy- mektedirler. Benim Buenos - Al -
bir ktzdı. Birçok rönar arjanteleri 

1 
!emek bana zevk veriyor. Buraya 

1 

res'te bulunduğum zaman, bilhas· 

iyi gitti. Genç kız iki sene için Du- ması teklif edilmiştir. Bununla ııe
mont tiyatrosuna angaje edildi. raber bu rol a:tistin pek te o kadal' 
Haftada 30 dolar alacaktı. Az bir hoşuna gitmemektedir. Zaten u
müddet geçince de Ibsen, Wasser- ı muıniyetle şimdiye kadar şirketıD 
man, Pirandello, Dreiscr gibi bü· verdiği bütün rolleri de seve se"e 
yük müelliflerin eserlerinin başlı·! kabul etmiş değildir. Fakat l;.end1• 

i
l en yıldızlarından biri oldu. 

1 
~i bir ~n istediği. rolü oynıyaca• 

Bundan sonra Amerika'dan tek- . gına, ruyalarına gıren şahsıyetlel" 
1 lifler gelmiye başladı. Fakat artist den birini yaratacağına emindir. 
bu tekliflere müsbet cevap verme- Genç kadın şimdilik •Yaşası~ 

'tardı. Fazla boyanırdL Fakat 'yi sık sık gelir misiniz? sa bu Corrientes cadı!esinden her 
bir kızdı ve Kay onu severdL ı' Kay oraya gayet ender geldiğ'.ni . . d h 

1 
. . d k 

1 

yi hep geciktiriyordu. Neden di- serbestlik• diyerek Paris"in kiii8 
yece!::iniz?. bucağını dolaşmakla meşgul<liif· 

Zira hayatında büyük bir aşk Sevimli yıldız, başında küçü~ eşar• · h f. geçışım e ayret er ıcm e a ır Kay arkada•ına: zaten rlew-York'ta da bırkaç a · "d .. . . · k 
' . . • . . ve a eta gozlerıme manmıyaca _ Uitz'e gidip cav içelim, demı<ı- tadanberı bulundugunu ve hıç bır 

1 1
. . .. ht h 

· . d 1 d . .. 1 di ha e ge ırdım. Her gun ta a a - Florida caddesindeki mağazalardan biri 
ti. Ben oraya 5imdiye kadar hıç ostu oma ıgını soy e - ========================================= 
ı;ıtmedirn. Fakıt d•ıına en şık, kı- Genç kadın: 
b~r insanlara orada tesadüf edildi-! - Fakat böyle yalnız canınız sı· ni öğrenince çılgına dönecekti. Bir- ! iıhenkle tertip edilmişti, her şey- 1 dağı ile bir köşede oturmuştu, yal
ğiPi duydum. kılmıyor mu, diye, hayretini gös- d~n-~ire. ~nun mu:tarip _çe.hresinı , miikemmeldi. Ralph, Kay'ın yanın- j nızdı. Bakışları mükedder ve uzak 

" vardı. l:ütün kuvvetile çok yüks~k pı, sırtında sade kadife siyah nı•ll' 
bir mevki işgal eden ve ismi sık sık j tosu, ayaklarında topuksuz iskal" 
siyaset fıleminde duyulan ga~ete- ı pinleri caddelerde ba~ı1'oş dolaŞı' 
!erde yazılan bir adamı seviyordu. yor. Tam istediği gibi. Arkasınd' 
Şimdi genç kadın ondan bahsedil- ne gazeteciler, ne faloğrafcılar, ne 
mesini hiç arzu etmemektedir. B-ı de bir takım mütecessis sevircilet 
adamın öldüğü gün Luise Rainer- var. İki arkada:; Ritz'e gittilec. Bü- ı terdL Yarın benimle Tony barda gbrur gıbı c,ldu: Aglamak ıstıyordu. ,da otur~yor .. ve arada sırada gen; 

1 

tı. Genç kıza baktı ve: 
tün masalar dolu idL I<"..ay bir rü- 'yemek yemek ister misiniz? Gayet İçinde garıp bır sıkıntı vardı. Fa- YJZa garıp :ıozlerle bakıyordu, _ Yanıma oturunuz, dedl 
Yada "ibi ilerledi. Bir garson kala- ııyi bır yerdil' ve ben sizinle görüş· kat ne olursa olsun gitmeye karar Yemekten sonra çiftler bahçeye Kay ya t k l 

b • .. , nına o urunca, o unu 
ba1~0ın arasu,da onlara boş bir ma- mekten pek memnun olacağım. verdı. Bu fırsat her zaman ele geç- dagıldılar. Gece geç yatıldL Yata'<- genç "ızın ka 'rd-

1 

. . • ar~~~~ra 
sa göstermişti. İki genç kız yerleT- ,.,... mezdi. !arına çekılmeden evvel Edwına hiç konuşmad h. k ld d 

h 1 dı Ka Kay'ı kucakladı: ı, ıç ımı ama ı tiler ve önlerine zarif porselen fin· Kay, neş'eden .arhoşa dönmüş· ı Valizlerini azır a · pıcıya da. Yalnız arada sırada bardağını 
canlarda çay, ince kesilmiş kekler tü. Küçük, fakir möbleli odasında !salıya döneceğini söyledi ve mer- - Yarın geç kalkarsınız azizem, kaldırıp yudum yudum viskisini 
geldi. o gün aynasına bakarak kendi ken- ı divenleri indL Kapıda Bulston'la- dcdL . içiyordu. 

..,.,. dine tekrar etti: •Yüksek bir kadın 1 rın muhteşem otomobili duruyor- Genç kız yatak odasına çıktı!!ı 
Anne durmadan konuşuyor, ge- tarafından davet ediidin. Yüksek !du. zaman kafası binbir düşünce ile [Arkası var] 

vezelık ediyordu. Fakat bir an bir· bir kaduı tarafından davet ediı-1 Ralph açık gri elbiseler giymiş yüklü idi. Ralph'ın yumuşak, sol-
denbire sustu. Sonra şiddetle Kay- din.... ]otomobilde onu bekliyordu. Genç gun yüzünü, Edwina'nın tebessü- ÜNiVERSiTE 
ın dirseğini dürttü ve gülümsiye- Madam Bulston hakikaten çok \kıza iki orkide getirmişti. Kay'" münü görür gibi oluyordu. Yor-
rek fısıldadı: sevimli bir kadındı. O gün Kay'a IEdwina'nın evi hazırlamak için 1 g~nluktan ve heyecandan bitkiıı 

- Azizem, arkanıza bakınız. Si- meşhur bır bankerın karısı olması dostlarile birlikte daha evvel ha- bır halde uyudu, 
zin idealiniz, hayranı olduğunuz yüzünden sürdüğü yorucu hayatı reket etmiş· olduğunu söyledi. Ertesi gün ancak öğleden sonrd 
Edwina Bultson burada. nakletti. Hizmetçilerinden, atların- Orkideler çok güııeldiler ve Ed- kalkabildi. Yine gün gayet neşeli, 

Kay, biraz iskemlesini öteye doğ- dan şıkayet etti ve nihayet şöyle . , k ı onları elile genç eğlenceli geçtL Akşam yemeğinde 
. _ k d d h 1 d d' wma nın ocas 

ru çevırınce genç a ını er a e ı: kızın omuzuna iliştirdi. davetliler terasta tertip edilmiş 
gördü. Madam Bultson gayet şık, j - Kocam çok çalıs, maktan nev- muhteşem bir büfe buldular. ..... 
siyah tüllü kanotiye bir şapka giy- · rasteni olmuştur. Onu hiç birşey 
mişti. Her zamanki gibi zarif ve eğlendiremez. Bu gece temsilden 
güzeldi. jsonra biz Monoco'ya gideceğiz. B.-

Onu gördükten sonra Kay, haya- zımle beraber gelerek arkadaşlık 
tında bir takım mühim şeyler VJ· ·etmek ister misiniz? Hem kocam 
kubulmak üzere olduğunu acaip sizin hayranlarınızdan biridir. 
bir şekilde hissetti. Bir dakika son· ı ,.,.., 
ra Anne kalkmalarını teklif ettl , Aradan iki hafta geçmemişti ki, 
Bir terziye uğraması 1.azımgeldiği- Kay Bulstonların Long Island'da 
ni söylüyordu. 1 sahibi oldukları malikaneye davet 

Kay: i edildi. 
. - Den, henüz ~urada sıkılmadım j Genç kız, oraya giderse mükem· 

dıye, cevap verdı. J mel birkaç gün geçirecekti. Yüze-
Ve arkadaşı gitti. Genç kız, bu I cek, güne~lenecek ve bol bol eğle

tanınıad:ğı kalabalığın içinde Ö· necektl. Gitmiye karar vermeden 
nünde boş bir çay fincanı, yarım. evvel bir an Eddie'yi düşündü. 
yenmiş keklerle yalnız kaldı. 1 Genç adam, gece telefor. edip te 

Bir aralık komşu masaya baktı. 1 kendisinin N ew-York'u terkettilii-

Hava yumuşak ve hafifti. 3alo
nun bir köşesine mükemmel bir or
kestra yerleştirilmişti. Bir müddet 

de onları karşıladı. Ka.y:.ı ~izzat sonra ortada dönmiye başladılar. 
yatacağı odaya kadar goturdu: B' d b' K R ı h' d 

ır en ıre ay a p. ın ora a 
- Burada kendi evinizde sayılır- bulunmadığına dikkat etti. Edwi-

Long Island'da Edwina baştan 
aşağı beyazlar giymiş olduğu hal-

sınız, dedi. Misafir gibi çekinge:ı, ı nanın sağa, sola, rahatS!Z, sıkıntılı 
yabancı durmamanızı rıca ederım I b'- ta 1 b' · · g'b' b k d u- vır a ırını arar ı ı a ın t· 

Kay, elbisesini deği}tirip te aşa·lı ğını gördü, genç kadının sözlerini 
indiği zaman genç kadın onu dost- ! rum. Fakat siz onu dald:ğı düsürı
lanna takdim etti. 12 kadar kadın . celerden, biraz çıkarabiliyor, meş
ve erkek vardı ki, Kay bunların· hatırladı: cPlapy için çok üzülüyo
hiç birini tanımıyordu. Yalnız iç-

1 
gul ediyorsunuz. Bunun için siz~ 

!erinden John Carnel'e birkaç de- ne kadar müteşekkirim bilseniz .• 
fa. ~ulston'la birlikte tesadüf et- Genç kız, bunları düşünerek sa-
m.ıştı. !ondan çıktı ve şimdi bar haline 

Yemek, genç kızın ümidinin fev- konmuş olan yemek odasına geçti. 
kinde İYİ geçti. Her sev büyük bir 1 Ralph orada önünde bir viski bar-

Profesör Lierman ö!dU 
Üniversitemizin mırruf ve bey -

nelmilel şöhrelli nisa;ye profesörü 
Liepmann evvelki gece vefat et -
miştir . 

Almanyanın en meşhur jineko -
loglarından biri iken Nazi rejimin
den sonra Üniversıtemlze mal e -
dilen değerli profesör Haseki Ni-

sa hastahanesinde yıllardanberi 

feragatla çalışmış ve epeyce ısla· 

hat ta yapmıştır. Kıymetli ordİ -
naryüs profesör bir müddettenbe-

ri oiyatikten şikayet etmekte bu-

na rağmen vazifesine devam ey -
!emekte idi. Son aylarda büsbütün 1 
kuvvetten düşen değedı nisaiyeci-

nin nihayet kanserden muztarir 
olduğu anlaşılmış , fakat bütür. 
ihtimamlara rağmen kurtarılama
mıştır. Liepmann'ın ölümü tıb 

düny:ısını, çalışma arkadaşlarını ı 
ve Üniverııite muhitini teessüre 
düsürmüsUir. 

YENi FiLMLER 

ARLETTE MARCRAL, VİCTOR FRANCEN1e 
• Samimi An.lasma • filminde 
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Egeli gençler arasında 
güzel bir gece ... 

İzmir lisesinde yetişip te halel\ ısinde staj görmekte olan A. Mes
Üniversitede okuyan gençler ta - udun güzel sesinden bu tangoyu 
rafından tertip edilmiş olan Ege 1 dinlemeğe alışmış olan Maksim sa 
gecelerinin yedincisi evvelki ak - !onları bu akşam Tıbbiyeli Ornan 
§anı Maksimde yaşatıldı. ile Mustafa Erlevend'iıı müşterek 

Üzüm ile, incir ile, k~ndisine has gayretile bu yoksullu(;'llllU kapat -
hususiyetlerile her yıl İstanbul - mağa çalışıyor. 
lulara ve bu arada İzmirden sıra Yava§ yava§ sıyrılır gecenin tül!e
düşmüş olanlara Egede bir seya - Tinden 
hat yaptıran bu cG~ce. bu sene de Vzüm ilıihı gibi güne açılır Ege 
tnUstesna ve güzel oldu. .. ........................................... . 

Maksimin antresi Ege Yurdun - Ege bütün kalblerde çağıldıyan 
daki gençler tarafından üzüm sal- ' bir sudur 
kırnı ve zengin bir dekorla süslen- E k , tu bahçeleri bakışlara pusu-
ın t· S 1 · · d h' b" n uy ış ı. a onun ıçı e . ıç ır gece· dur, 
de gorülmemiş şekild~ milli renk- . . 
lcrimizle donatılmıştı Ege sevgı yurdudur, Ege sevgı 
Kulakları çınlasın, lisenin kal - yurdudur. 

ı:ayı Nuri Tozkoparan'ın zcvkile Sanki notalar üzümden imal e -
bulunmuş olan mekt~bin hususi dilmiş te gecenin koynuna müte -
renkleri Mor • Sarı kordela - madiyen bır misket şarabı gıbı a
lar!a her taraf süslenmişti. Hatta kıyor. Şark hizmetim yenı bıtir -
kotiyon alınırken bile bu iki ren - miş Egeli bir yüzbaşı. yıllardan -
ge mümtaz bir yer verilmiş... beri göremedıği köyünün hasretı-

* ni tu gecede teskine gelmış .. tek 
Gecenin saatleri il~rliyor ... İkl başına otu:duğu mas<tsında ciyle 

cazın münavebe ile çaldıkları dalmış ki, yanına oturduğumun 

§U sıralarda dansedenler arasında farkına bile varamadı. 
zeybek kıyafetleri sık sık. göze çar- - Ne düşünüyorsun? dedim. 
pıyor. Bilhassa milli kadın kıya • Gözlerini hafıfçe üzerımde gez-
fetini kendisine tuvalet olarak in- dirdi, tango çaldığı nıuddetçe o 
tihap etmiş olan bir çok genç kız- mırıldanıyordu. 
larımızın yemcnilerinı savurarak - İşte Karşıyaka ... Körfez va -
dönmeleri büyük bir h•ısusiyet ar- purları şimdi acaba n~sıl? Kül • 
Zediyor. türpark ne biçim bir yer olmuş a-

Gelen değerli misafirler arasın- caba .. sular yine eskisi gibi la -
da bir aralık Emniyet Müdürü Sad civert mi? Martılar yine yalılarda 
rettin Akayı da görüyoruz. Egeli- dolaşıyor mu? 
ler onun etrafını sarıyorlar, İz - - Kaç senedir gitmedin? diye 
lnirin hemşehrisi demek olan Vali sordum .. 
Lutfi Kırdarın sıhhatini soruyor - Senesini söylemedi, yalnız: 
lar.. - Harbiyeye girdiğim günden-

Ege Yurdunun emektar çocuk- beri, dedi .. 
!arı asistan Halit, Münir Efşiq, Henüz on beş gün evvel İzmir
'I'ıbbiydi İbrahim ve diğer arka - den gelen bir Egeli sıfatile ken1'
daşlar kan ter içinde sağa sola ko- sine belki bir saat izahat verd m. 
§Uyorlar, herkesi memnun ediyor- En sonra dedi ki: 
laı Hatta kendi masa!arını misa- - Yurdun her tarafı aziz, her 
f'rlere vermek sure tile hakiki bir 1 karış toprağı sevimli. Fakat he: 
ev sahibi nezaketi gösteriyorlar. nedense şu İzmır, Erzurumlunur 

Bir aralık davulun caza hakim da, Vanlının da, Aadanalının da, 
Olduğunu göruyoruz. I,event boy- İstanbullunun da sevgılısi.. onun 
lu enine boyuna bir zeybek orta- uğruna bütün memleket çocukla -
.Ya çıkıyor; Hüseyin B'lzatlar mey- rının akıttığı kan hadsiz ve.hcsap
danı dar buJurcasına v~ sindire s in sız .. 
dire bir Harınandalı çevmyor. * 
Bütün eller tempo tutuyor. Efe Gecenin ilerlemiş saatlerinde. 
birdenbire bir köşede dize geliyor, hoparlörden bir ses yükseliyor: 
:n~aşılan ~evgi'.isini .~a~sa da~e~ _ Şimdi, İzmir lisesinden yeti-
dıyo• Ünıversıtelı Muruvvet mıllı enler lise marşını söyliyecek, ar

kıyafetile Hüseyine bu oyunda gü- ~adaşİarın salonun ortasına gel -
zeı bir eş oluyor .. 
Ş t 

G meleri ... 
imdi stanbulda ade.t oldu. e- Bütün masalarda bir faaliyet 

celerde balolarda İzmırın ve Ege - d" t b k 1 t 
ıı· I var, or uca tan sa onun or a -
ın zeybek oyunu he;> oynanıyor. 1 1 k d f 1 "d· k" 

O . . . sına ge en er o a ar az a ı ı ı 
Yl\anıyor amma, bu ııecekı gıbı .. 

k 1 1 
. . •. 

1 
E Ik" masalar adeta tenhalaştı.. Rutbe, 

ız ar a bırlıkte degı . vve ı ge- . 
ce İ . . . . . mevkı, yaş farkı olmadan turaya 

stanbuldakı gecele:ın hıç bırın 1 1 b k 1 b 1 k ·· <le . . . op anan u a a a ı munevver 
oynanmıyan mıllı bır oyun da- k""tl · · · d A d t h ·1· · 

ha .k T z be". F u enın ıçın e vrupa a a sı ını 
seyrettı : avas ey gı.. et- t · d · Ok 

h · t 1 b d f 1 •• d h yapmış as ronomı oı;<:ntı yay, 
ı na ır u oyun a e e ıgı eru - . . .. 

te . . Malıyenın mum\az elemanların • 
etmış, ve Haydar Ege, Naıl Toz- d 0 İ h" fi · d 

koparan ve Fazıl Meriç te kızan a~ ~~an, n ısar şe . erın en 
ol 

1 
E . d 

1
. k 

1 
Saıt, yuzbaşı doktor Hayrı, maruf 

muş ar. genın eğer ı ız arı . . . . . .... ·· s· if M ff rıyazıyeciler, askerler universite "•Uruvvet, ıyret ve ç te uza er . 
le b" l"k b" T b ğ" asıstanları, hukukçular, doktorlar r ır ı te ır avas zey e ı oy- .. 1 ·· . · 

1 
b · 

llad 1 B .. .. 1 ve yuz erce unıversıte ta e esı 
ı ar. u, uzun surmuş o ma - . . 

sın ğ "k" d f t kr tt' var. Hep hır ağızdan lise marşını a ra men ı ı e a e ar e ı - .. 
1

.. 
1 rUd· soy uyor ar: 

ı. 

Bunun arkasından da hemen Le- Bize iman veriyor, hür vatanın 
bit Fehmi Yurdoğlunun Ege gece· . hür sesi 
Bine armağan olan Eg~ tangosu ça Ebedıyen var olsun lzmir Erkek 
lınmağa başlandı. ı Lisesi 

lier sene, şimdi İzmir Adliye - ASLAN TUFAN 
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Muhterem misafüimlz KÖSEİV ANOF'un Ankarıı'yı ziyaretl erinden muhtelif lntibalıır 

SAYFA 1 

FİLİSTiN KONFERANSI 

Filistin meselesini halledebilmek için Londrada toplanan koaıÔ 
fcransın hiçbir netice vermediği malumdur. l 

Arapların taleplerini kabul ettirebilmek için bilyülı: müftil bile 
Londraya gitti. 

Yukarıdaki resimde müftil Loııdrada Müstemlekit Nezaretinill 
önünde görülü~·or. 

Alman Devlet Reisi ADOLF u1TLER ve çok sevdiği köpeti 

köşe arıyarak orada d~ünceye dal meğe ne hakkım var, gene amca· ı nı öperken elimde olmadan göz - ben karşıkl odada yatacağım ar • beyaz sakallı. sırma elbise!~ fesl-

E 1 
makla geçiyordu. Nihalin yanıma mın köşküne giderim. !erim yaşardı. Islanan yanakları tık .. l<e rica, ne gözyaşı beni bu nin püskülü omuzlarına kadar sar-

mİne Su tanın gelerek boynuma sarılmasını ve: Bunları söylerken yere eğilen,daha büyük bir hayret ve dehşet- kararımdan geri çeviremez. "kan abus bir ihtiyar resmi vard.L 
_ Rıfalçığım, nen var? Hasta ı;özlerinin ucundaki yaşları gör - le gözlerini açtı, yüzüme baktı. O İlk defa olarak Nihalde ani bir Bu eski bir tablo idi; onun yanın· 

W i mısın? Neden böyle tenha : / !er memem kabil ":'.i? .İlk. aylar onu zaman benim ne kader tesellisi isyan ve mukabele hareketi gör- da daha genç bir eski za.man pa -

I lı Sarayında Bir nırsız arıyorsun? Bir sıkıntın. bir üzün- teselli ettim, gonlunu almıya ça-1 imkansız bir hasta olduğumu, ya- düm. Çok sakin ve ciddi: şası, ondan sonra dığer bir ihtl -
tün mü var? Haydi doktora gide- lıştım: hut ne gizli bir derdim olduğunu - Peki, dedi. Sen odanda yat 

1
yar İst.anbolinli sivil, sol tarafta 

lim... - Hayır Nihal, aldanıyorsun. anlamış gibi yeise düştü, çekildi, ve ben şimdi taşınıyorum. ısıra ile ve gittikçe kıyafetleri ye-
Yazan : M lh•an 7 efrika No. : 19 Demesini hiçbir şeyim .ol • katiyyen doğru düşünmüyorsun. gitti. Onu teskine imkan yoktu. O za- nileşen fesliler, bir başı açık top 

d • ..1 ~e beri yalnızlık sev _ Ben vakıa bu köşkte çok şen ve Fakat bir gün arlık kcndisile bir man kolundan tuttum. cGei'• de- sakallı ihtiyar resimleri, fotoğraf· 
-Sahı· mı· 'alım ag·a ı"yı· kız mı• yorum. Hanı· evlenmi.vecektim. Ha ma ıgı, 0 e n ı· b" t' F k t k h · ·· lemektenll tabi 1 · ·· ·· d B • "' .. . d"". h nda teminat vermek- neşe ı ır genç ım. a a anne - odada yatamıyacağımı. uyuyama- dim. Artı erşeyı soy 1 arı, o arı gbrunuyor u. un-

• - Ne diyorsun paşam ... Melek ni .. a~e.min içinde yaşadığı ve• öl- l~g~;:'vuş~:~:~ordum. İnanmıyor - ~in ölümü be~'. büsbütün değiş ~ dığımı, sükuna ihtiyacı""il olduğunu başka ç.ar'.: yoktu. Üsı kata çıkar- !ara birer birer elimi ı.:zatarak: 
gılı, .. Ne sokak, ne hoppalık var duğu koşkte asla oturamazdım. d .. 

1 
k tırdL Ben munzevl, sessız, ıçlı söyledig"im za .. 1 -ıh· b" dım. Buyuk sofayı geçtık. Karşı -ı Nihal· dedim şu gördüğün 

tınd İ d"" it t.- .. .• u; acı acı gu ere : . man oy e mu ış ır . . . - , • 
a... şi gücü evi uze me.., Anlaşılan ar.nem oldukten son - . . bır adam oldum. Herşey bana do- isyanla k 1 t k" t _ dakı metruk salona g:.rdık. çalık kaşlı ihtivar benim dedemin 

kendi üstüne başına bakmak... b d · b" fk ı "hf d - Sen mı yalnızlık seversın? Ne k h b . arşı aşım 1
• asavvuru • ra en erın ır şc a ı ıyacı uy .. • . unuyor ve erşey tna annemı mu tatbik edemedim· ama hakika· Ağır kumaşlardan yapılmış per-ıdedesi Nusret Paşadır: mabeynci 

lier gün gelir, ya bana bir iş gör- mıya başladım. İçimde bir. boşluk munasebet · Ben senın arkadaşla- hatırlatıyor. Onu hat:rlamamak i- ten rahat değildim. He:n bu kadını deleri kapalı olduğu için oda loş- Nusret Paşadır ki, seksen üç yaşı
dürür, yahut kendisi süpürgeyi a- ve yalnızlık var~ı; kıınsesız ka~ • rınla ne şen, ne ~akrı.k, ne şakacı çin yalnız kalmıya ve roman oku- bir çılgın gibi seviyor. hem ondan luk içindeydi. Perdekrden ikisinİjna kadar çocuğu olmamış, çocu -
lıp köşkü temizlemeye kalkardı. mıştım. Kadın elıne, kadın. sevgı • oliduğunu .v~ ne aleml~ı· ;aptığını yarak bir hayal alemine dalmıya kaçmak istiyordum. Annemin tel- çekerek •Çtım. Dallı kumaşlarile ğu doğduğu gün merd!venden dil· 
l\IJah için ev hanımı... sine o kadar alışmıştım, kı onsuz b lmez mıyım sanıyorsun· Senın mecbur oluyorum. kini daha doğrusu bütün ailemi - odanın ı_,svetini izale edemiyen şerek ölmüş tur. Yanındaki ol)un 

Nihal ile evlendikten sonra o meyus, boynu bükük bir zavallı 0 - b~radaki ~ayatı~ı ad.m adım ta- - Bu köşkten taşınalım. Burası ze ~it müthiş hakikat beni boğu - kanape takımları, üstıi billiır va - oğlu Ahmet Ziyad Bey Hazine! 
ie':';" sonu~a. kadar ~'.r .. hulya a - luyordum; Nihalin bana karşı he- kıp ederdın. .. Kıml.erie .. v.e hangi annenin hatıralarile ıblu... yordu. Herkesten gizlediğim bu zolarla süslü masalar, atlastan yas- Evrak Müdürüdür; elli yedi yaş~-
1t·· ~de, hıçbır şey duşunnııyerek yecanı bana kendimi unutturmuş kadınlarla goruştuğı.:nuzu hep - Ah, evet amma.. faydası yok.. hakikati bir gün Nih:ıle itirafa tıklar ve minderler ortaya ~ıktı. na kadar evlenınemiş, elli sekız 
oşkun bahçesinde, geniş taraça • tu. Fakat nikahımız kıyıldıktan, öğreniyordum. Sen yalnızlıktan - Ben seni oyalıyamıyor mu - mecbur oldum; çünkü ... Artık 0 • Nihal, belki üç beş defa ancak yaşına geldiği zaman ~·ocuğu ol· 

81~da yaşadık ... Fakat kışın iş de- düğünümüz olduktan sonra ben yi-lhoşlanmazsın. Fakat evlendikten yum? nunla bir odada yatmak; ve onun ayak attığı bu salona neden geldi- muş ve bir iki gün sonra arabası 
ğışt.ı. Zaten onunla evlenmemiz ne birdenbire bozuldum. Yine se- sonra sana birşey old..ı. Belki be - - Bilakis, sen bana annemi ha- nüvazişlerine mukabeleye mecbur ğimizi merak ederek yüzüme bakı- hendeğe yuvarlanarak altında kal
henı.nı bu kö~ke yerleşmem nasıl bebini benim bile izah edemediğim ni sevmedin; benden hoşlanmadın; lırlatıyorsun... Seni gördükçe... olmak, her dakika ona yalan bir i- yordu. Odanın ortasında bır lahza mış ve can verm~tir. B_u da onun 
~ldu? Anneme verdiğ:m sözü, bu bir hüzün ve teessür :cine düştüm. belki ben senin umdı;:"!un gibi ol- Birden o kadar derin bir hayret zah bulmak beni deli edebilirdi. durduktan sonra Nihali tekrar ko- ol!lu Saraç İs_hak efendı, meşhur 
oşkte annemin hatıralarını nasıl Günlerim, roman okuyarak ve madım. Bunları bana açıkça söy- ve teessüre düşlü ki, onu kucak - Bir kış sabahı: !undan tut•rak sağd~.ki duvarın zenginlerden ımış. 

Unutdbildim? Bunu bı'n de bilmi- daima karanlık bir oc!a, tenha bir le, hiç darılmam, senı bedbaht et- lamıya mecbur olrlııın Yanakları- - Nihal; dedun. Müsaade et. karşısına gecirdim Rıı duvarda [Arkası var] 
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DİLBER ASPASY A 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 21 

Çocuklar, bir hareketle, ellerini 
ağızlarına götürdüler ve hocala
rını selamlayıp uzaklaştılar 

1 

Trakya da 
arteziyenler 
çoğaltıltyor 

Adanada Maarif 
işleri canlanıyor 

Tahsil çağındaki küçük Ada
nalıların yüzde sekseni okuyor Dev 1 et Demiryollan 

İdaresi de arteziyen!er -, !1 
açmağa başladı 

Edirne, (Hususi Muhab.irimiz -
den) - Trakyanın birçok yer -

!erinde arteziye,nler açılmaktadır.! 

Bu cümleden olarak Lüleburgazda 
' açılan arteziyen suiar: Ankarada J 

tahlil edilmiş ve elde edilen suyun ' 

en iyi bir su olduğu anlaşılmJştır. I 
Mm-atlı, Marmaracık:. Kızılcıkde- j ~ 
re köylerinin arteziyen sondajları 

1
,,' 

devam etmektedir- Uzunköprü 

Yazan: M. Sami Karayel No. 19 

Tekirdağlı Sarı Hafız 
Sarı 

akşama 

Hafızla Cemal pehlivan, 
doğru tutuşacaklardı. 

- İnsan, akranı ve lıemayan o
lanlarla dövüşür ... Ne işiniz var bu 
heriflerle sizin?.. Böyle herifler, 
adam1 yok yere lekeli bir surette 
katil eder... İşitmiyeyim bir da-
ha ... 
Pehlivanın hakkı vardı. Biz ra

ha 1 muyorduk ... Kadırgalı De-

laydı. Yerlerimiz mallımdu. 
Hele, Cuma günleri... Cemal 

pehlivan Cuma namazm1 Beyazıt 
camiinde lolardı. 

Namaz zamanına kadar hazan 
Nişanca kahvesinde kalır. Bir kı

sım arkadaşlarla namaza yakın 

toplanıp Beyazıta gelirlerdi. Peh -
·yiıı'in mıntakasına salıyor- livan kahvesinden bizi alırlar, top

lu bir halde camie giderlerdi. 
:..'Jnra da bir gün, Deli Hüseyin- Ben, her nerense namaza gitmez 

le bir meseleden (1) dolayı kar - dim, kaçamak yapardım. Bu halim 
şılamıştık... den dolayı Cemal pehlivan bana 
İşte, Cemal pehlivan bunu haber çok lozardı. 

almlştı. Bu işde daha ziyade ben ' İşte; günlerden Cuma olduğu i
önayak olduğum için bana terbi - çin hepimiz toplu bulunuyorduk .. 
ye dersini vermişti. Çoban Çavuşçeşmesine gideceği • 

Bugün, elli yaşına geldiğim hal- mizi haber alınca yola dö.züldük. 
de, bu tokat için kalbimde, dima- Nihayet Bakırköyüne indik .. -

Kırklareli merkezlerinde dam arte ( d d 
6ıın a yaşıyan şu ur: Nevalemizi daha ziyadesile tamam 

Jziyen sondajları başlarmştır. - Allah razı olsun ... Eli nur ol- Jadık ... Biraz sonra, Çobançavu -
metreye varan Meriç arteziyenİ sun e ·ı g· a hkl lt ·ı 

SOKRAT'm güzel talebeleri, bir hareketle, ellerini ağızlanna lb .. 1 d t b Edi t f 'Adana (İkdam) - Memleketi - dananın mektep ıhtıyrcı uzo rınde [ ·· şun Y şı a ç arı a ına sen • 
ugun er e us a aşı p ara ın- k r .. .. Okuyucularım, salon bu duam- dik .. 

götürdüler ve hocalarını selliınladılar. mizin en miıhim irfan merkezlerin durma uzumu vardır. la. beni önüne gelen adamdan da- Yolda gelı'rken, ark•daşıın Ce -
. . . . . . dan başlamak üzeredir. . . . · M · · " 

Biraz yutkunduktan sonra: lberlik eylıyeccksın! Karga ıle tilki Ç . den bırısı de şüphe yok ki, Adana- 6rlÇ gazınOSU yak yiyen tir dayak dilencisi zan- vat, Sarı Hafızı göstererek: 
.. • uI Ha tı h'k' . b - b" f il t anakkale artezıyen takımlarını dır H 1 1, d .ki li b' 

- Gunah.kar yavr ar! ya • ı ayesıne enZJyen ır a~ e . . . a en mer,,.ez e J se, ır Edirne (İkdam) Ş h" . t netmesinler .. Söylemek ve yazmak - Yahu, bu da pehlivan mı? 
.. • • • 1 • hazırlarmş ve son eksiklerıni al - - e ır ıs as -

nızı, boy.e gayesız geçırmeruze, 1 dersı... .. . .. .. .. .. .. ,erkek öğretmen, bir orta, bir san- yonu karşısında Meriç boyunda ge ayıptır; ben hayatımda değil dayak Diyordu. Hoş ben de Hafızdan 
çok acıyorum. Ağustos böceği gibi Liknos, kıvrak bir hareketle ho- mak ~re Zıraat Mudur~nu gon- atlar ve bir ticaret mektebile bir en sene kurulınuş olan Meriç ga- yemek; en ufak uygunsuz laf bile \bir şey anlamamıştım... Boz bir 

- k 'b' alıo. yun kırarak· dermıştır. Kırklarelınde ikı arte- ç 
yaşıyacagınJZa arınca gı ı ç ~ · . . kollej ve yırmi dört ılk okul mev zinosu Edirnenin en mühim bir ih- yemiş bir adam değilimdir. cübbenin içinde vücudü kaybol • 
Sanız daha ı"yı· deg"il mi? Say ve fa- nı·z zaten herkese ı"yilik et-- zıyen bırden başlamıştır. Hayra - z· - . · -1 · · . k 1 muş gı'bı"ydı·. 

- • cuttur. ihnıyet ıtıbarı e ılerı ve tıyacını arşı amış bulunuyor. Neyse· bunlar gen~liğin verdi-
zi!Det_--· ek d d "nkü At a mekle geçiniyoruz. Ne olur, bun- boJ!u ve Keşanda da yakında işe maarifsever olan halkın mektep - F'evkali\de modern, yazlık ve kış- ği haşar;lıklardır. Fakat, okuyucu- Fakat; yeşil gözleri cam gibi 

ıy~r uahr u; çu d . er ' dan sonra, bütün iyiliğimizi üsta- ba !anılacaktır. Seymen tarafla - Jlere hücumu o derece artmıştır ki, tık salonu ve 300 kişiden fazla a- !arım affetsinler... Bizler, salına parlıyordu. • Seyrek ve uzcın 
şuh bır kalık a arasın a. da has t · 1 ı d H" .. U t b ı d • · il t f .. · b ık! climd'k 'd" En · . . • ka re m.ış o uruz. rın a usnu s anın .aş a ıgı ar-ı oldukça yüksek bir yekun arze - lan tarasası e e ra a guzellik saç- birer dağ hergelesi gibi büyüme - ıy arı ı ı ı. se~i yerın-

- Eızım yaptıgımız da baş şey S t · 140 t d "d' Kı ı.. k 1 b" .... . . .. .. al okrat, bu telmihleri anlamamış ezıyen me reye varmıştır. den bu müessesat ihtiyaca teka • ·maktadır. dik... Hem sıravarl tahsilimizi e ı ı. p ..... rmıZJ an ı ır yuzu 
ı,nı? Hem hız, gece gunduz ç ışı - "b d • • . dı 

gı i avrandı. Birşey söylemedi. Muratlı 110 met_re~e oh.ıp_ taş taba- bül edememiye başlamıştır. R.htımdakı faalıyet durdu yaptık. Hem de bılgimız ve kal - var · 
yo;;:;~rek onun sözünü kesmi§ti. Halk, filozofla komedi muharti- kasmı da geçmıştır. Bu tun bu ar- Tahsil çağında olan çocukların İzmit, (İkdam) _ Eski belediye bımızl.~ yaşadık... . Sarı Hafızın yanında Cemal peh 

Aristofan da kJZın sözünü ta- rinin etrafında toplanmış, onların tezıyenler Valilerin v~ fen heyet· % 80 i okula müdavimdir. Vazi -!heyeti tarafından yaptırılmıya baş Bugun bıle, _Cemal pehlivanın ya livan dev gibiydi. 
marnlamak için: münakaşalarını, alaka ile dinliyor· !erinin kontrolü altınd:! bulunmak yet Seyhana bağlı diğer kaza mer- !anılan rıhtıın inşaatı henüz ta - nında fazla so:e karışamam. Ya - Bakırköyüne çıkarken arakadaŞ 

du. Aristofan'ın ve Liknos'un söz- tadır · , . d h • k .. 
1 

d d b k 
1 

lan, .,anlış ta söylese itaat ederim. !ar biribirine erketecilik ediyor -
- İhtiyarlan bile avlamak sure- !erini bir alkış sağanağı takip et~i. Vil·. ti . H • İ . lk'ezlerın eve atta oy er e aynen mamlanmadan yarı a ıra ı mış H~Iiisa· işte Sarı Hafızın .,;;re- du. Çünkü Sultan Hamit devrinde 

tile... aye erın, ususı darelerın, böyledir .Yaşları geçmiş vatandaş· ve bu suretle faaliyet durmuştur. . . ' ' .•. b-
Kızlar Sokratın da güldüğünü şın denemek ·stedıgı Cemal eh güreşmek memnudu. Eğer, zapti-

Diye ilave etti. Belediyelerin ve yüksek köylerin' 1ar da okuyup yazma ögr" enmek i- Şehrimizin mezbele, ;:ıis ,-e iğrenç . ı • . P -
görünce, etrafını alarak sırnaş - 1 li a bu evsafta bır adamd (2) yeler, pehlivanların el:erinde kis • Sokrat, hicviyecinin sözlerine k Il ktif 1 k t · k' · ı ·ı k b" ah ili · ·· ı b" sahil v n ı. 
maya başladJlar. Filozof, sesini çı- o e o ara ar ezıyen ma ıne- çin adeta biribır erı e yarış etme ır m a nı, en gııze ır Uzatmıyalım, l:isbetler geldi. Ce bet falan görürlerse civarda bir 

hiddetlenmekten kendini alamadı karmadan bu çılgın kadınların a- lerinin satın alınmasına ve her vi-!te ve bu memnuniyethahş uyanışa gezinti yeri yapmak ve şehre bir . d gü --· . . 1 ralt 
v . • . . . ·ı· ı· b" k" .. d d güzellik ·ıermek üzere bulunan mal pehlıvanın kasaptan ı.- . la - yer e reşecıgımızı an ıya e. ı . . • rasında yürürken, gözüne talebe- layetm elınde ıki veya üç takımın v1 aye ın en ıssız ır oyun e a- . - .. .. b t 1 dı 

,..._ k d 1 d eli ahl~'- · d"f ~il kt di ht h ,i.k.m ı d"l · dıgı külbaslılar şu bu sırta yük - as ırır ar · - -=nÇ a ın ar. e ' =sız. leri •!işti. onlara doğru ileriliyc - hazır bulunmasına karar verilmiş hı tesa u e ... me e r. rı ım sa asının a e ı mcsı ve . ' . . . Yalnız bastırmakla kalmazlar • 
lıgı" tiyatro sahnelerine kadar çıka . • l j "arıda kalan inşaatın bu şekilde lendı. Kumkapıdan şımendife' e bı ' 

- k· tir Alakadarlar vıliiyet ha kının ' . 'ld' Ç b . 1. d ' d1 Pehlivanları ve toplananlarJ 
ran Aristofan'ı dinlemeyiniz! O, re · · . . . ak bitirilmesi istenmektedir. Fakat Iz nı ı. o ançeşmesıne ge ın • · .. .. .. . . 

Ya rul ı S k·'·' d ir B 1 d b k D ı t D . maarıf ilitıyaçlarmı karşılam ve G ı· d' d ç·· ' .. b"" karakola gotururlerdı Üste de pel1 necip ve vakur şairlerin dilile de - v arını. 0 nru.ar a ç - un ar an aş a ev.e emır- .. .. . mitte henüz yeni bel~diye heyeti e ın ı ıyorum... un;m; oy . . . : r· 
- .1 külh' b - 1 k kin taşkınlıklar var. Bunlardan, yolları idaresi de artez;yenler aç _ kül tur hareketlerme hız vermek il di". . . . d'I'k b da le uidiş!er avenesız olma-dı ı:en Iıvanların kısbetlerını zaptederle gı, an eyi agzıy a onuşuyor. . seç me gı ıçın şırn ı ı una ,.,. ~ · ' d" 
Ondan ne ıs· tifade edebilir" sın· iz? rnhlannızın ismeti zedelenir. Der- mag·a karar vermiş V3 işe Seyitler yolunda ~akdıre şayan surette me- 'mk' ·· ··1 · Cevat Bey ve diğer arkad; şiarla 1 • 

. f l k eli ı an goru eınıyor. S it H "t· hl' l kt ve 
Fazilet sahibi kimselerle düşüp simiz, bugün, bu kadarla kalsın! istasyonundan başlamıştır. Önü - saı sar ey eme t.~ r. E SO k Beyazıtta pe:Jivan kahve :-ü de bu u an amı ' pe ıvan 1 an 

l'alklnız'. Haydi, bir yerde oyalanmadan e- .. k Orta tedrisata devam edenlerin 1 U_ ruıı lunuyorduk ... Bize haber , elmişti. pehlivanlardan korkar:!ı. Sultan . muzde i Haziran ayında yeni büt İ Y " oldu-
vinize gidin. çe ile bütün arteziyenlerin arkası sayısı binleri aşmaktadır. Vilay~t- :.zmit ( kdam) - Izmitte etin ki (3). Azizi öldürenin bir pe!ılivan Diyerek sözüne deva metmek is

terken, ı\ristofan yine atıldJ: Diyerek, hepsinin yanakların _ te mevcut 137 ilk okulda 330 öğ _ 1osu 60 kuruşa yükselmiştir. Bu * ğunu tesbit etmişti. Kanaati bu i· 
dan O •• t·· alınacaktır. Bu sayede şehirlerde, . .. . İlk yük' seklig"e hiç bir sebep yoktur. H" b' . . S H f . . d di 

- Dur bakalım .. dilinin altında 
bir,;ey var! 

P u. köylerde ve suya muhtaç a.valarda retmen vazife gormektedır. o- . . • . ıç ırımız arı a ız ısı' ın e ı · 
Çocuklar, bir hareketle , sağ el- ~ . Kasapların ıhtıkarı devam edıyor, bir pehlivan bilmiyorduk. Yalnız Bu sebeple; güreşmek, idma~ 

Dedi. Sokrat, bu sözlere ehemmi
yet vermemiş gibi davranarak de
vam etti: 

}erini dudaklarına götürerek }-"' _ arte-: ,~ ıen · lkaynaklarının bereket 3~~~lara :.er~e~de 7~!;
0~ ~~l~de fakat önleyici bir tedbir alınamı- bir softacağızın İrfanla muvaffa- yapmak için Tstanbulclan uzak dag 

calarını selanıladılar; sonra, koşu- kaynağı olacağında şüphe yoktur. ve oy er e a e - yor. Halk buııdan çok fiikii.yetç;c!fr. kiyetli güreşler yaptığını ışitmiş- !ara, ve çayırlara gıdcrek .cra d · 
şarak, oradan uzaklaştılar. Savni. vam eylemektedir ki, buna göre Bu arada r.kmekler de hamur ve tik. mek lazımdı. 

Sokrat, talebe:lerinin arkasın - 18.627 çocuğun mektebe devam et- )<arl§ık cndan mamul bir şekilde Avene epeyce kalabalıktı. He - İşte; biz de Cobançı.vuş yolunu - Zavallı yavrular! İsterseniz, 
ben size rehberlik ederim. Ahlakı, 
size iki kelime ~ hulasa edebili-

dan bir müddet baktıktan sonra, lzmirde Gümrük işleri tiği anlaşılır. 938 de şehirlerde/ çıkmaktadır- Bilhassa Akşamları men on beş yirmi kışi olmuştuk. bundan dolayı tutmuş bulnuyor • 
geriye döndü ve iki kolunu, Atera 293 ü kız olmak üzere 804 çocuk ta çıkarılan <!'<meklre :ıcıdır. Mı&ır c- Eğer, etrafa haber salmış olsak duk ... 

rim: • .l)'iden ayrılmıyahm!. ile Liknosun beilerine doladı: İzmir, (İKDAM) - Gümrüğe üç smJfh mekteplerden mezun ol- nu karışıktır. yüzü de bulurduk... Bakırköy zaptiye kumandanı ta 

ko- - Haydi bakalım, dilber yosma- gelen ve faturası olır.ıyan eşya i- muşlardır. --00-- Evvelden lstanbul maha::fı';ı nıdık olduğundan biraz da göz yu-Diye sö::ünü tamamlayınca, 
medi muharriri: lar! Bugün, milli bayram .. cebim- çin gümrüklerce fatura ibrazları- Büyük yaştaki vatandaşların -;,- lzmir Kız Ens1İIUSU hep yerlilerle meskfuıdu. Ya~;, martlı bu işe-. 

(Arkası ,-~r) - :t.:esefe anlaşıldı! 
Diyerek 1':ah.kahayı saldJ. Bu 

kahkahaya, üç kadın da iştirak etti. 

de de, birkaç drahmim var! nı teminen o eşyaya ait resmin kuma zevklerini anlal>!!ak için U - İzmir, (İKDAM) - Vasıf Çınar kiracılık azdı. Bir mahallede an -
Deyince, Atera, güldü: yüzde onu nisbetinde bir para a- lus okulları hakkınd'l bazı rakam-! bulvarında inşa edilecek Cümhu· cak bir veyahut iki kirncı bulı.nur-
- Birkaç drahmi? Birkaç drah- lı kt ld - b - lar verelim: Geçen yıl şehirde 21, riyet Kız Enstitüsü binasının ilk du. Bunlar da adeta ev sahipleri (1) Deli Hüseyin yiiz elllilikler· . . . nma a o ugu , una ragmen .. 

26 
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mı ile çok -eğlenilemez. . . . • . koylerde ırıncı evre us o - temel kısm1 32700 liraya müteah- gibi yerleşmiş olurlardı. Bu se • den birisidir. t. gı ır. Bilmem a • 
faturanın ıbraz edilmedıgı anla - ıl b ı "d · · · 

rı arasında: - Azı da bana yeter! • .. . kulu aç rmş, un ara mu avım hide ihale edilıniştir. İnşaat 15 beple mahalle ve semt ihtıyarları, tan tStifade ederek 1eldi mi? 
Aristo!an' kadınların kahkahala-

- Sokrat! dedi, biraz evvel, genç Aristofan, filozofun bu sözü üze- şıldıgı. bundan boy le depozıtola- 2121 talebeden 1143 vatandaş, 55 Mayısa kadar bitirilmiş olacak • rica ve &.yan biribirleri.'-:ı.·n v•!am- (2) f."ar ıHafızın • stası olan Ce • 
talebelerine, kadınların düşman rine: rın kabul edilmiyerek eşyanın kü- ikinci devre ulus okuluna müda - tır. !ık odalarında toplanırlar, bunla - mal pehlivan bu zattır. 
olduklarını söylüyordun. Şimdi, bu - Baba Sokra!! Söylediğini ka- şad ve muayenesinin usul ittihazı vim talebeden de 180(1 vatandaş Enstitü binası 110,000 liraya rın biz gibi evlatları da hemen, J.e (3) Cevat Bey Mh'ııla.y Şefi~ 
güzel kadınlara rehberlik etmek rın Ksantip'in işitmesinden kork- gümrükler umum müdürlüğün - mezun olmuştur. mal olacak, levazımı da yepyeni men bir arada bulunmlardı. Beyin oğlu spora merııklı bfr del:· 
istiyorsun. Gençler, kadJnlan is- muyor musun? den şehrimizdeki alakadarlara bil- Bu rakamların da ıhtiyacı kar - olarak 90,000 liraya temin edile - Binaenaleyh, bizim için o vakit- kanlı idi. Kafkas ceplıesinde şehıı 
tihfaf ederken, sen de, onlara reh- (Arkası var] dirilmiştir. şılıyamadığına .şaret etmiştik. A- cektir. !er biribirimizi bulm~k gayet ko-ıoldu. 
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- İstemem, istemem... taVJr!a gene gidip eski yerine otur
Şimdi dudaklarında garip bir te- du. Kocası da karşısındaki bir kol

bessüm var. Haceri bu tebessüm tuğa çöker gibi kendini attı. Genç 
ürpertti. Hasta ateşli parmakları adam çok düşünceli gorunuyor. 
ile halsiz halsiz onun elini sıkıyor. Hacer hastayı uyandırmaktan kor
Gözleri yavaş yavaş örtüldü. Du- karak gayet yavaş bir sesle fısıl

dakları kıpırdadı, bir fısıltı halin- dadı: 
Şeytan değil, şeytan değil. Ben teş gibi. Hacer kocasına endişe ile de rmrıldanıyor: ı - ) .ı1tfi doktorlar sana çok fena 
vurmadım. Başırm sıkma Handan, baktı. İbrahim Lfıtfi gülümsemiye _Onu getir bana Hacer, onu ge- şeyler söylediler de benden gizli-
ah ağrıyor. Bira.k, hır.ık onu. Ya - çalışarak soruyor: tir. yor musun yoksa? 
rası var. Amma ben vurmadım. F d b' d h · i · d '"! · ı1 b k ld d :---- er a ıraz a a ıy sın egı 0 sarı saçlı, yeşil gözlü kadını Jbrahim L tfi aşını a ır ı. 
Başımı sıkma Handan sıkma-. Ge- mı yavrum? K ·· fik b · t · kovar. Beni seviyor Hacer. Yalan arısına yorgun ve muş ır e-
lecek diyorum. Beni seviyor .. Kur- Genç kız, kaşlarını kaldırıyor: değil, yalan değil, beni seviyor. bessümle baktı ve o da genç kadın 
tarır, beni kurtarır. F f k B" · ·b· · · 1 it ak d" --· enayım.. enayım ço ... ırı Birdenbire sesi kesildi, gene du- gı ı sesını a ça ar cevap ver t: 

Birdenbire de:·in 1ır inilti ile k d y ·ı ı·· 1 ç k ı S d .. _ . .. . .. var arşını a... eşı göz u, sarı dakları hafif kıpırdıyor, fakat ne , - ocu - o ma _yavrum. en en 
gozlerını açtı. Gozlerı oyle kanlan- saçlı Gülüyor her şeye gülüyor e- d d"ğ" b ili d ··ı K d' k d' birşey gizledig"im yok Doktorlar - Ü . .. . . · ' e ı ı e egı . en ı en ırlı; . · 
mış kı.. zerıne guneş vurmuş bı- nışte. Basım ağrıyor; onun kahka- .. 1 . d 11 . .b. b' h 

1
. lbana söylediklerini sana da söyle· "· ı H t · soy enır, er. eşır g:ı ı ır a ı var. 

rer cam gıoı par ıyor acer e - haları başımı ağrıtıyor · . mrdiler mi • Fazla heyec: ndan ha 
1• ı b' h k · · Hacer a,·;ıcundAkı parm~kların · 
aşı ır are etle bıraz daha onun Genç aoo.am dudaklarını ısırıyor· .•. . .. .. ..•.. .. . . sıl o'ma ',ir humma. Gençtir mu-

.. . • . . . . ' gevşedıgını, coz1Udug;:ııu hıssettı. ~ ' 

seler mahvetti kadını. İbrahim J dandı: 
Llıtfi yerinden kalkmıştı . Karısı-, - Böyle sayık.iması bana o kadar 
nın yanına geldi. Koltuğun ucu - dokunuyor ki... Sonra ressamı ça-

na ili~erek: ğırmamı ne kadar ınrarla istiyo.ı ! 
- Sen de bugünlerde fazla ken- İbrahim Lutfinin kaşlarının ara-

dini üzdün Hacer, dedi, İ)ice znyıf- sı buruşmuştu: 

!adın. Yüzün de öyle soldu ki ... Bu _::asta, kendine gelse o adamın 
kadarı da fena, sıhhatine tesir ede- :smini ağzına almaz. Hep ·bu \.ek-
cek karıcığım. tikleri onun yüzünden değil mi? 

mi :ıenden şüphe ,. Jyorsun }fa• 

cer?> diye ~ikiıyet ıtme!Jne ~Jc'ır

mıyarak, gene ,-Jra.nın o olduğuı:U 
:;anmamış ımydı? Ama }>·. nda bi· 
raz hakkı vardı. Her ; •y o kadar 
genç kızın bu işi : aptığını gösteri• 
yordu ki... Sonra onun yara!ınırı 
yanındaki vaziyeti 12ah ••demeyip 
yalnız .Ben vurmadım> demesi.-· 

İbrahim Lfıtfinin sesi ile kendi· Genç kadın lı:ulak -;erdi. Ferda.. - Kendine gelse ağzına olmaz 
d d ne gellii; kocası: nın derin solukları ve ara a sıra a ama, içinde ona karşı Myni hisleri 

mırıldanmaları, iniltileri duyulu- taşır ya... - Daldır, b ·.di kendinle konıı· 
yor. Kocasına başını çevirdi: _ zaten kadından kad na ko· . '· şur gibi 1 ir halin var, diyordıl; 

_ Ziyanı yok :'.,fıtfi. Ferda :mr- öyle bir adama kapıbnası felaket., Seni de ~·erdanın Aki! 1.-e'_'.'ale :. 
tulsun da hepsi g~çer. Görürsün B F · d h kıllı dalı d'" zaman ve ne çabuk kapıldıgına Ş en eraayı a a a , a u- w, • 

1 bak, o zaman ken.iimi ne ç~buk .. 1- b" · L"l' d' şıyorsun degıl mı. şunce ı ır ıtız ı ır ım. 

toplarım. 

Genç adam, müşfik bir hareketle 
onun elini tutmuştu. Hacer kocası
na sokuldu. İçini s:ekti. 

Hacer baŞını önüne eoğdi. İbra- Genç kadın "una fa§ınadıi(ıoı 

uzer:ne egılip elinı saçlarında gez Hacer &vucundaki ateşli parmak- Yavaşça elini çekti. Kirpiklerinde ı kavemet edecek ve kurtulacak. de-
dırdı: !arı yavaşça "ıkarak fısıldadı: yaşlar l:.mcuklanarak, kocası:.a mediler mi? . - F.ğer ona tirşey olursa L-~ıfi! 

Birdenbire hıçkırdı. ~brahim 
LUtfi karısını kucakladı. Yavaş, 

- Anneme telefon ettin mi? munis bir sesle onu teselli etmiye 

- Ferda, yavrucuğum... - Sana bıraz lımonata vereyim döndü: Hacer parmaklarının ucu ile kir-
Gen" kız yüzünü buruşturdu. mi Ferda? piklerindeki yaşları kurutuyordu: 

Duuaf "" o. - -ı, r• · boğuk ve - Bir haftadır hep ayni kadın-
kısık , .ıyor: Genç kız .istemem. demek ister dan şikayet ediyor, dudaklarında 

him Lutfiye o dett•-.. den '.ıiç hah- , söyliyecektL Fakat o :<aman koca· 
setmemişti. Kocası rerda'nın res- sına, genç kızın ressamı r. sıl e • 
sama kalbini '.<aptırmamak ve on- !inde olmıyarak bir çılgın gibi se· 
dan uzaklaşmak için yaptığı ~ ··:ic~- vip bu hissini ondan saklaın°Y3 

deleleri bilmiyordu. Eğer 0 defteri çalıştığını, her şeyi ?nlatması Jii· 
okusa, genç kızın çektiği ıztırapları zım gelecek, Ferdanın defterinden 
anlasa böyle konuşmazdı. Genç! başka hiçbir yere emanet edeme~ 
kadın, acı acı gülümsedi. zavallı 1 diği, bu sonu olmıyan hazın aş . . gibi başını oynattı. Ateşten şimşek eksilmiyen bir söz var: .Ben ·mr-

- Hacer elını ver.. yanan gözleri gittikçe daha m.:ına- ı madım! >Biraz kendine gelir g:bi 
Gen.? ~adın hemen_ onıın örtü - sızla~mıya başlıyor. Hacere kirpik- olduğu zurnan da öbürünü çağır

lerın ııstunde duran ınce beyaz e- lerının 'IJ"asından dal~n dalgın mamı istiyor benden: 
!ini tuttu. Hastanın parmakları a- bakil: l Genç kadın, yorgun, meyus hü-

- Ettim. Ateşin biraz düştüğünü • çalışıyordu. O sırada Ferda'nın se· 
söyledim. Yoksa biliyorum gelmi-ısini duydular. Hacer yerinden sıç· 
ye kalkacak. Sonra burada bir kar- famak istedi. İbrahim Lutfi:•Bırak 
yola da ona kurmamız Hlzım. !sayıklıyor gene!• diyerek mani ol· 

- Zavallı annem. Bıı r.ım hiıdi- du. Genç kadın içini çekerek mırıl-

hik• · · b" b olmakla Ferda, onu herkes yanlış anlıyor- ayesını ır ya ancı • 
du. Kimse onun büyük derdinin si değiştirmek istedi. Dudagıııı 
farkında değildi. Kendisi bile tev- olacaktı. 

kif edildiği zaman onun: .sen de [Arka"' var l 
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Sağlam ve ıyı huylu çocuk 
yetiştirmek ister misiniz ? 

- Biç unutmamalıyız ki en 
küçük çocuklar uykuda bü • 
Yilrlcr. Uyurken kanlanırlar. 
Kuvvetlenirler. Neşvünema 
bulurlar. Palazlanırlar. Kilo 
alırlar. 4 • 5 yaşından sonraki 
Çocuklara da uyku çok lilzım
dır. Değil yalnız çocuklara, 
gençlere, orta yaşlılara ve 
hatta ihtiyarlara bile rahat 
uyumak gerektir. 

Uyumayan çocuk ergeç 
hastalanacak demektir. En 
Bağlam çocuk, başını yastığa 
koydu mu, gözlerini kapadı 
ııu, sabaha kadar delik>iz bir 
Uyku ile ölü ııibl yatar. Hiç 
uyanmaz. 
Çocuğu nekadar mükem • 

inci yedirirseniz yediriniz, 
Uykusunu tam uyumadı mı, 
hiçbir fayda vermez. Bu ci • 
betle çocukların uykusuz kal
lnaınalarına çok dikkat etmek 
gerektir. 
Başta uyku gelmek şartile 

teıniz ve kuvvetli yiyecek • 
lerle saf hava çocuğa en la -
Ztııılı yapılacak itinadır. Dört 
Yaşından aşağı olan çocuklan 
Öğleden sonra saat 6,5 ta ya -
taklarına yatırmalı ve 24 saat 
zarfında hiç olmazsa 12 saat 
Uyutmalıdır. 7 yaşından a -
Şağı olan çocuklar saat (7) de 
Yataklarına girmeli. Hic u • 
Yandırıimaksızın 11 saut u -
Yuınalıdırlar. 

11 yaşından aşağı bulunan 
btektepliler, saat 8 de yatak
larına yatıp 11 saat u~kuya 
daiınalıdırlar. 

14 yaşından aşağı olan ço • 
tukJar saat 8 - 8,5 ta yatma
lı. 10 saat uyumahdıdar. .... 

Size yukarıda yazdığım uy
~ saatleri Londrada ve bli • 
tün İngilterede her ailenin 
tünü günUne tatbik ettikleri 
Usuldür. 

iıave etmeğe, eklemeye ha·· 
cet görmem ki yazdığım saat
lerde yatacak çocukların ak
§anı yenıkelerl hiç olmaz.•a 
2 • 2,5 saat önce verilmelidir. 

Halbuki yukarıya kaydet -
tiğirn uyku saatlerinde bizim 
Çocukların ekserisi, ya sokak
ta oyun oynarlar ve yahut si
lleına kapılarında fotoğ -
rafları, ilanları gözden geçi • 
rerek haylaz, tembel, uğur • 
8Uz arkadaşlannı dört gözle 
beklerler. 

••• 
Dikkat ediyorum: İlk o • 

kullara devam eden 9 - 11 
Yaşlarında olan çocukların 
bazıları gizli gizli tütün içi • 
Yorlar. İlk mekteplerden şe • 
hadetname alarak ')rta okul -
Iat-a kayıt ve kabul için sıhhi 
lnuayeneye gelen çocukları • 
Iııızıh pek çoğu sigara kulla
llıyorlar.Çok tütün kullanan 
Ve durmamaca öksüren bir 

1 
1 

mektep çocuğuna sordum: 
- Sigara içer misiniz? 
- Evet efendim içerim! 
- Niçin içiyorsunuz? 
- Adam olmak için!! 
- Size bu fikri kim verdi? 
- Dikkat ediyorum: Anaın, 

babam, ablanı, ağabeyim tü
tün kullanırlar, büyük adam
ların hepsi ~i;ıara içerler. Mu
allinılcrimizin ağızlarından 
sigara düştüğü yok. Kızlar, 
&ençler nazlı nazlı, çalınılı 
çalımlı sigara dumanlatırlar. 
Bu haller benim de hoşuma 
gitti. Çoktnnberi kullanıyo • 

rum. 
- Sizi ananız, babanız 

mualliınleriniz menetmiyor • 
lar mı? 

- Şimdiye kadar bana hiç 
klınse bir şey söylemedi! 

Cevaplarını verdiği zaman 
şaştım, kaldım. Hayretlere 
daldım! 

••• 
Binaenaleyh küçük yaştan 

itibann tütün içmeğe. alış • 
mış nekadar çocuklar geııç • 
lcr görüyorum ki, gece ve 
giindüz öksiirüyorlar. Boğaz 

ağrısından, gırtlak nezlesin • 
den kurtulamıyorlar, nefes 
boruları zayıf diiştüğünden 

en ufak bir soğuk algınlığı • 
nın tesirile (bronşit) oluyor • 
lar. Bu zehirli sigaralara de -
vam ede ede, defalarca bron
şit hastal•!ına yakalana, ya • 
kalana, nihayet (zatürree) ye 
ve hatta (zatülcenb) denilen 
(sulu satlıcan) a uğruyorlar. 
Akıbet ağızbrından kan gele
rek verem oluyorlar. Vücut -
!erini yiyecek paralarını 

sigaraya vererek yavaş yavaş 
kendi kendileri zehirliyor -
lar. Körpe bedenlerini harap 
ediyorlar. Çok zayıf düşüyor· 
lar. Kuvvetsiz, kan ;ız oluyor
lar. Gözlerinin nurlarını a • 
zaltıyorlar. Çarpıntılara ya • 
kalanıyorlar. 

••• 
Burun, boğaz, hançere ve 

göğüs nozlelerinden ve kıcık
tan hiçbir vakit kurtulam• -
yorlar. Tıkanıklık, nefes dar • 
lığı, göz kararması ve baş 
dönmelerile arkadaş oluyor • 
lar. İştahsızlıktan kurtul11 • 
ınıyorlar ve hatti en soara da 
ademi iktidara uğruyorlar. 

Tütün içe içe nihayet çiroz 
balığı gibi zayıf, çelimsiz, 
kuvvetsiz, benizsiz, dişsiz ka
lıyorlar. 

İşte bu bel8lardan gençle • 
rimizi kurtarmak için küçiik 
yaştan itibaren, analar, baba
lar, büyük kardeşler, veliler 
ve hatta mekteplerde mual • 
!imler, müdürler çocukları 

her zaman teftiş ederek bu 
fena adete alıştırmamağa dik
kat ve himmet etınelidirler. 

lokman HEKiM 

Çünkü ASPİRiN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

A.. S P i R İ N in tesirinden emin olmak için 
,lllf EB en •• e.Q markasına dikkat ediniz. • • 

İKDAM 

~---

1 s p a n y a 1 Nasro lal -Sosyalizm doktrini 
harbi 

1 
zihniyet değiştirebilir mi ? 

ne oluyor?1 

Frans~ ve İngilterenin 
[ vazi) eti nedir? .. 

Fransa ve İngiltere, Burgos hu· 
( kümelini tanımakla, şimdiye ka -
·dar bir umumi Avrupa harbini ön
lemiş olan kaı·ışmazlık siyasetleri· 
ne sadık kalmışlardır. 

Azana ve Frankonun lehinde ve
ya aleyhinde mevki almak değil, 

Frankonun, Azananın çekilmiş ol
duğu bir fapanyayı ida.(' etmek ıe 
olduğunu müşahede &tmek mev -
zuu bahıstir. 

Cümhur riya..,tinden istifasına 

sebep olarak dünkü Bakanlarına 
karşı bir itiraz ileri sürmekle bu 

' vak'ayı teyit etmiş olan bizzat A • ' 
zana'dır. Azanı., istifanamesinde. 
şunları yazıyordu : 

• Başvekil yanında ordu genci 1 

Kurmay Reisi, harbin, bizim için I 
kaybedilmiş olduğunu haftalarca 
önce Dana haber vermişti. O za • 
ınan ben, insani bir sulh elde et • 
mek istedim. Fakat harice hareke
timi istemiş ve organize elmiş olan 
kendi kabinem bcına mani oldu .. 

İşte, B. Azana, vaziyeti bu ı;ekil
de izah etmektedir. 

Bu sözler, Madrit'te ve Valansi.
ya'da artık nizami ve teşrii bir hlı- ı 
küme! mevcu l olmadığını taııımak 
demektir. B. Azana, Madrit'te de
ğil, Fransa'da istifa etmekle bunu 
teyit etmiştir. 

İç harbin bu safhası hakkında 
hül:üm vermek, yabancılara dü~ • 
mez, fakat yabancı hükumetler, 
İspanyanın hakiki° iktidarının kll· 

Alfred Rosenberg' e göre: 

Medeniyetler demokrasi mik
robu ile hastalanır1ar ve ölürler 

Fransız Başvekili meşhur Münilı anlaşmasını illl7.1l ediyor 

rulduğu yerde kendilerini temsil Hitler'in itibarını temin eden kat<'lilt olm:ık umumi bedbahtlığı
ettirmek vaziiesile mükelleftirler. başlıca hususlardan biri, kendi na hususi bedbahtlıklar da ekledi: 
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SOLDAN SACA: 

1 - Denizcilerin arması, buğda

ya benziyen hububattan bi
ri. 

2 - Hediye. 

3 - Erkek, kirli de~ll. sporcula· 
rın yaşası . 

4 - Yarış kayığı, viırutten akan 
su, rüzgar. 

5 - Bir aile mecmu~sının 
bir kumaş ismL 

ismi, 

6 - O işler, el övünür, Beyoğ

lunun frenkçe ismi. 

7 - Atın elbisesi, a)"?'J dili ko -
nuşma farkı. -

8 - Altın, tersi kaşe, rakamları 
toplamak. 

9 - Hayvan, tarla sürülen alet, 
hece. 

10 - Erkeklerin boyunlarına tak' 
tıklan şey. 

11 - Fiyaka, emeller. Fransa ve İngiltere, karışmazlı- kendinin peygamberi sayılmasıdır. Mukadderatı ve milletinin karak
ğı daima hiınay' ve tatbik etmiş· Şimdi, partinin mukaddes !'itabı teri cIIuı:unot'ların hicreti, 1789 
lerdir. Buna devam edeceklerdir. olan cMein Kaınpf• da Fransao.ın ihtilftl ve cürnhuriyet. tarafından YUKARIDAN AŞACI: 

cİspanya, İspanyalılarındır>. Bu imha edilmesi icap ettiği yazılıdır. tadile uğradı. Bugün hakettiği veç
her zaman Fransa ve İngilterenin Şimdi, bilB.kis, resmi sahada Hit. hile, Fransanın ctarihi nihayet bul
tezi olmuştur ve şimdi onu tadil ler'in artık memleketimize düş - muştur.• 

için sebep yoktur. Biliikis, bunu man olmadığı tezahür ediyor. Yine İşte asli halile nazizm budur: O. 
tasrih etmek ve hatta tebarüz et- bunun gibi esas programda şu ka- nun ihtilalci dinamizminin kayna-
lirmek için sebepler vardır. yıt vardır: cMilletinin dini fikir ve ğı buradadır. 

J - Erkek keç~ zedelenmiş. 
2 - Kulaktan kulağ:ı gelen söz -
3 - Mah, erzakın saklanclığı yer, 

hece. 

4 - Pataşonun arkadaşı, hayırın 

aksi, seyrek değil. 
Bütün Avrupa, bütün dünya, u- teessüsleri, siyasi şef için daim .• a Fakat inkılaplar, statik olamaz. 

' Ih" f t ' 1 k k im ı k k Jın 1 d B 5 - Sayı, mukabiliı,de eşya al-mumı GU un men aa ıne o ara· do ·unu az o ara a a ı ır. 11- lar: Kader onları şiddetten şı'dde. 
İ ht lif t fi d b k · ı clığımız nesne. 
spanyanın mu e ara arı ve hassa Almanya a aş a tıir ü bir te sürükler yahut ta bunlar kendi-

bilhassa muhtelif partileri arasın- harel:et, felakete götürür •. Hatta liklerinden' ağır ağır istikrar ve 6 - Tersi motörsüz vapur, Vati-
da müsalemetin tesisini istemeli - bir zamanla~. Hitler, şunları söylü- muvazeneye doğru yollanırlar, I kandaki dini adam. 
dir. yordu: cEugıın ırkçı cereyanı dml Hitler hangi yolu tutacaktu-• Al- 7 - Hafif değil, boşluktaki gaz. 

T k b d .. t yu" z bı'n firariyi iht·ı· fi k gaşalıg" ına sürül<lem ' · e aşına or · ı n ar ar . . .. e- manyanın nazileşmesi tamamlan -
kabul etmek, iaşe ve ibate etmek ğe çalışanları, memleketının duş- mıştır dünyanın nazilcsmesi m· 
mecburiyetinde kalmış olan Fran- manian, herh~g~ b.i.r komünistten başlıy~r? ' ' 
sa bunların bir an önce vatanları- beter addettiğımı soylemekte te -ı 2 .. lh' . 
na dönmelerini arzu etmektedir. reddüt etmem.> Bugün Almanya- d uDr . teR ?azısı t. cereydan hNakihk·ıı~ • 

k .d h b' d" .. a • ıe evo utıon es ı ıs-
Fransız topraklarında, tarafımız.. yı tehdit eden ca ı e ar 1> uşu- . . . . . . 

dan silahları alının~ ta olsa, bir nülünce bütün kehanetlerin yeri- m~s· .adlı Dır eser ınt~a~ etrnıştn·; 
.. 

1 
d... t'cesın· e vanl muellıfı doktor Rausclınıng Dan • ecnebi ordusunun vücudü, birçok ne getırı me ıgı ne ı - . ,. 

k t
. d zıg ın sabık senato reisi, 1931 d~n-

noktalarda esasen karışık olan Ak· ma zarure ı var ır. b . . . . . 
1 

erı nazıst olan bındır ve serbest 
deniz sulbünü ihlal etmesi kabul Onun ı'çindir ki nasyona sosya- h' . . . . . • . . . şe ırde partı propagandasını ıda-

SA~T 

PARA BORSASI 
ANKARA 

20-3-939 
t! API..., ' \ 

1 Sl'EBJ.JN 5.93 
100 DOLAR 126.67 
100 FRANK 3.35 

100 LİRE'l' 6.655 

100 İSVİÇbB 28.53 

100 FLORİN 67.225 

100 RAYJŞl\IARK 50.835 
ıeo BELGA %1.3050 
100 DRAHMİ L0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
10(' ZLOTİ 23.96 
100 PENr.O Z4.967S 
100 LEY 0.90;0 
100 DtNAB 2.9075 
100 YEN 3 ;, .! 
100 İSVF.Ç 30.535 
100 RUBLE 23.9025 

Eshırn vı Tahvil it 

Sıvas - Erzurum I 19.35 

1932 % 5 ikramiyeli ha • 

zine tahvili 93 .• 

lLlil~ FIAT LERİ 
t<ur.J ~ S. 

Araka 25 -
Bezelye 27 -
Lahana 3-
Pırasa 2 50 
Ispanak 3-

Havuç 4-
Şalgam 3-
Yer elması 4-
Kereviz kök 4-
Kereviz yaprak 3-
Enginar 6-

-
eTAKVIMe 

1358 HiCRi 

1 

135-l RUMi 
Muharrem Mart 

28 7 
3 iıncOA Y KA-,1\1 133 

S E N E: 1 9 3 9 
v ... u E:aoi 

Güneş MART lıün"" 
6 J(j il 46 
Öğle Otto 
il 22 6 02 
lklndl 21 ikincil 

15 46 9 27 
Akşam Ak~an1 

18 20 12 00 
y. t f \'. t 9 1 

19 50 1 3t 
lmıak Salı İmse'< 
4 26 10 06 

-
8 - Sır, arka, isim. 

9 - İki harf yanyana, iskambille 
oynanan bir oyun, işaret e • 
datı. 

10 - Eşkiyalık 

11 - Okul, bir çikolata markasL 

edilir bir şey değildir. list partisının hakikı tefsırcısı re etm'"tlr 0 .. - 1d .. ,... 'b' b ki-
tı · 1s il .. llifi' d . ı.. . oru u6 u gı ı, u 

"cinsten bütün panyo ar va- Mein Kampf'ın, mue n en zı • lap b'lh al"h' tı· b' h' 
\anlarına döndüklen· ve her mem- .. ll'f·d· ' ı assa s a ıye ı ır ma ı-

yade cyirminci asır, mue ı ı ır. yet arz tm kted' b Al ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ı k t" b"" ·· . .. ,. c e ır ve unu man 

. e e ın utün gönüllüleri aynı y<>- A!fred Rosenberg, Führer ın mu - siyaset· . . b' safh il' 1 
Iu takip ettikleri zaman, dünya ve B ik. d 1919 · d ının yenı ır asının a- Her yemekler sonra günde 3 defa •untazaman d4lerinizi fırçalayını• 

temedidir u ı a am, a. nı olarak t Iilkk' tın • "t 
Avrupa vaziyeti daha sarih olarak .. . ,. ·b. h . d t e ı e ege mu ema-

Munıh ın ır mey anesın e anış- yil olan İn iliz t 1 · 
görülebilecektir. . . hir g ga:re e en, esere 

tı!ar ve biri, ötc~ı tes ettL çok ehemmiyet atfetmektedir. 
Nizam, ancak yeni bir tasniften ı be b kit şef! l Bunun a ra er, ap, en 7. • Filhakika, Hitlerizme müzaheret rin tedennisidir. Yahudiler tara - pek büyük bir sür'atle kalkmabi • 

doğabilir, fakat bunun için uzun b' "d f d yade partinin ır mu a aası ır. ederken, onunla birlikte kendi nü- •fından uçuruma sürüklenen 1ng!I- lirler. Ve belki de bu milletler de 
zaman karşılıklı basiret, meharet 

Hitlerizm Hitler'i aşmıştır: B. Pi- fuz!arını, iktisadi hegemonlnrını tere, artık imparatorlu
0
mmu muha- şimdiden kalkınmışlardır. Yine U· 

ve hüs;ıüniyet icap edecektir. 
Akdenizde veya civarında bun_ erre Gı-osclaud~·-~ işaret ettiği gi- veya askeri itibarlarını tesis ede. faza edecek kuvvete sahip değildir. nutmuyorlar ki bütün bir millet.e 

!arın daima mevcut olmasını te • bi Prusya sertligı ve. cermen san- ceklerini sanmış olan muhafaza • Hata bundan feragat etmiş oldu. tatbik edilen askerleştirme ve şid-

mennı. edelim. timantallığı, asırlık bır kahraman- karlarla sanayiciler, pek hayal in· • bil 1 b'Iir t~ L di k det prensipleri, kendi aleyhine 

Henry Beranger 

La Tribune des Nations 

Tiyatrolar : 

ŞEHİR TİYATROSU 

TEPEBAŞI 

Dr~nr \ı~mı 

21/3/939 Salı 

,l!ünü akşamı 

saat 20 - 30 da 
Korkunç Gece 

f. •• uh .. 

i~::~I 
3 perde 

* BALK OPERETİ 

AŞK 

Bu akşam 9 da 
(HALİME) 

Zozo Dalınasla 
acar baletı 
Çarşamba: 

M. Yesarini n 
BORSASI 

Yeni opcı· t 

f h ·T h kuk . gu e sanı a ı . ~·e ıı.en en-
lık ve şere ta ayyu u, u un, kısarlarına uğramış görünmekte • d' . hk' d . h'"l d dönmekte gecikmez ve Alman 

·ıı · · nf 1 ını ma um e en ve ın = e en 
a.ncak Alman mı ~tin.ın. ".'e . aa - dirler. İhtilalin ilk amilleri bua • bu imparatorlukların yerindedir milletinin misyonunun, mesela 
tınden ıbaret oldugu ırsı ınsıyakı, dan memnun olmamışlardır: Bu . . . . hıristiyanlık ahlakına milletler a-
hattiı insani ruhu ve bedeni ile kaid " B 1 . 1 kı, Alman ımanının Mkiın dına • ' 

eaır. un ar, nızam ve asay ş . . .. k 1 kt' M t t b'rdir rası hukuk kaideleri ta f d te-
devletln malı yapan Lutherci nas- ,.erin k"I 1.•. t .. .. hit mızmı yu se ece ır. e o ı · ra ın an 

, e o e ıgın eessusune şa t k d ı ı b ·T · edilm' 1 
yonalizme kadar onda bütün tarihi olmuşl 1 1 ç nizamda nasıl i eve u un sıs ış o an diplomasiye dönüı 
. ar ve zaman a, nasyona - haki h. d ·· d da Al . . 
unGurlar birleşmiştir. sosyalizm onlara bir şiddet ve iç- ara sa ı!Jse, unya 8 

' d • gıbı başka vasıtalarla tahakkuk et-
. • ' .. . . .. man milleti hayu·lı yayılmasın a, ı· ·1 b'lir . .. .. .. Ih 

c Yirminci asır> eserinin ettil!i tınıaı dağılış reıımı şcklınde go • . b ' hukuk' 1 ahi . ki engel kar- ırı e ı , dıye duşunuyorlar. Su 
M .. • hıç ır ve a !il 1 · 'h · 

muhakeme basittir: edeniyetler, runmege başlamıştır. Şimdi, hariç- d • dd" t edemez. Şiddete yo e o mıyacak bır fetı aynı 'ey 
ik b t b d şısın 8 .tre u d • 'ld' d•' .. ğ •ht' 

'-em~krasi m· ro unun tesiri il~ e u :rece .fen~ naza.-Ja görü~~n idman etmesi lazımdır ve bu idına- e.gı ~ ve uşunme e ı ıyaç 
hastalanır ve ölürler. Filhakika de- ve hatta tehlıkeli sayılan bu reıı -1 Yahudilere karşı tatbike ba 1 _ gostenr. 
mokrasiler sınıfları, ırkları biribir- min terkini temenni etmektedir - :: ırk her şeye galiptir. ş a Bu bir neo - nazizm'in başlangı-
lerine karı~tırır, Yahudilere kapı- !er. cı mıdır? Dünyanın iıkibctinin 

Almanyada tezahür etmekte ol-
lan açar. Bu izahlar arasında bas- Bununla beraber hedef üzerin- d • 1 b fik bağlı olduğu bu suale halen bir 

. . , . . . · ' .. . , ugu sanı an u ir istihalesinin 
!ırası ve en gorıbı. m: ıstıvanlıgın de değil, sadece vasıtalar uwnnd~ h. t• d. ? cevap verilebileceğinden şüpheli -

· • n'a ıye ı ne ır Nasıl oluyor da 
ıhakem eedillş tarııoır : Hıristi- tezahür eden bir fikir ayrılıgının . . · yim ve hatta, Almanya ile Fransa-

yanı"' mutlak surette proleterci ehemmiyetini mübalağa etmekten lr smı;;eçıt yapan kıt'alar hazan ~1- nın alacakları bir tavrın mukabil 
ve mihılist bir siyasi temayülü> çekinelir.ı. Bütün Almanya dünya- kışlanmıyor, Alman muhafazakar- bir karşılığı tahrik edileceği de 
temsil et•iği içindir ki ?omayı da bir Alman misyonuna kani bu- larının nazist tasavvurları arasın- hesaba !:atılmalıdır. Sulhcü adde
kaybctli. Bunun gibi . tabi!, yeg:l.- lunmaktadır. Bütün mesele, bu da kabul edemedikleri şey, Fran - dildiğini hissettiği takdirde harp
ne \ r l!cı olan - 5imali ku\•\·et misyonun hangi yoldan tahakkuk sa ve İngiltcrenin feragati ve tes- çi, harpçi sayıldığını hissettikçe 
cdın ve hır stiyanlık adına kök leş- ettirileceğidir. 1 ı;n;ıiy~ fikrıdir Gcrd bunlar, bu 1 sulhçü, inkişafının şu veya bu saf
lirılm.<lır • Fakat muhtelif un • Roser.bcrg bize öğretmi;' · ki, 1 tarihi ı.,;:yük milletlerin dem okra- hasında nazizm beyle kalacaktır 
surların bir halitası olan hristi - nazi peygamber ve filozoflarının si hastalığı ile müsap olduklannı ve dcmokra ilerin sıhhatlerint 
vanlık ırk ve millet tikri kadar şe- tasavvurlarından biri valnız Fran·ıinkiir etmiyudar, fakat, Almanya- göstermeleri kafi gelecektir. 
ref fikrinden de habersizdi. Fransa sanın sonu değil, İııgilterenin de. nm misalile biliyorlar ki, milletler Gaston Rageo; • Le Fig"1'0 
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ZAYİ BONO B H R A lbj) v o Türkiye İş Bankası A. Ş. !stan - -~ıııınıııınıın u akı" kaf"ı Herkes Bı"lmelı" oııııııııııum~ ıımııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııınıııııııııııııııııııınııııııııııııııııınıııııııııı~ıınuııımııııııııııııııııııııuııııııı-
bul şubesine 10/10/936 tarihinde _ - E k k d •• 

• • " " iki sene vade ile yatırdığım meba· = Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan - - n Of Un Ç UŞIDan Ve $ • . ... 
Dalıa Uzunluiiu l liğa muka1:.il mezkılr şubeden al- ~ ve d_erman haplarile sigortalayınız. en mu••ke 1 "I "h 

dığım 13980/306 No. lu maa faiz = mme Si a 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. "d r b BIOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliJ!i giderir ve hariçten gelecek her 

T. A. Q. 19,H ın. 15195 Kes. 20 Kw. 333 T. llrası!1ı nat~k v.~ e ı ono -
T. A. P. 

31
,
70 

m. 
9458 

Kca. 
20 

Kw. mu kaybettim. Hukmu olmadığını -_:;: türlü mikropları öldürür. T:ı.tlı bir iştiba temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı = 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları ilan ederim. yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

i'iirkiye Radyosu Ankara Radyosu Çanakkalede Yüzbaşı Hikmet . BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
Sah Bora eşi Leman Bora müteessır olmazlar. Çünkü vlicudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 

'••-~•-••••••• = mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, enlloenza, '= 
Saat 12.30 Program. il 
Saat 12.35 Türk müziği. PJ. [Jr. Feyzi Ahmet Onaran sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, akşam 
Saat 13.00 Memleket, saat ayan, Deniz Haıtahaneıi cildiye = birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir = 

;:~~~t ~3~~0~~ ~:~~!:~ plak ! züh;:~:rnen ~u;;~;;•rll ~ııııoıııııııınıııııııııınmıııııımunııııııunıııı:~:~ııı::,;,~:,:::;ıııı:O;ıııı:~:,~,~ı:ı~ıı::::;ııuıııııııııııııııımmıııııııııııııııııııııııııııııuıınıı; 
Saat 13.45 • 14 Konuşma (kadın 

saati · Ev hayatına ait), 
Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (dans plakla • 

rı). 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA~SISI 

Saat 19.00 Kamışına (Türkiye ~~=~D~iv~a~n~y~o~lu~l0~4~~~!! 
postası). • 

• iKDAM 
l.tone Şartla~ 

Saat 19.15 Türk müziği (fasıl he Kurdu meclis aşıkan. 'ı 
yeti) Safiye Tokay ve Tahsin Ka-ı Saat 21.00 Memleket. saat ayan 
rakuş. Saat 21.00 Konuşma (hukuk il

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji ha mini yayma kurumu). 

DAHİLİ HARİCİ 

berter!, :tiraat borsası (fiat). Saat 21.15 Esham, tahvilat, kanı 
Saat 20.15 Türk müziği. Çalan - biyo · nukut borsası (fiat). 

lar: Vecihe, Refik Fersan, Ruşen Saat 21.15 Neş'eli plfı.klar • R. 
Kam. Cevdet Kozan, Reşat Erer, Saat 21.30 Müzik (radyo orkes· 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan. trası • Şef: Hasan Ferid Alnar). 
Melek Tokgöz. 1 - O.man Beyin • 1 - Mendelssohn - Bartholdy Ruy 
Segfılı peşrevi. 2 - Tamburi Ali Blas üvertürü. 2 - W. A Mozart. 
Efendi - Segah şarkı - Dilharabı 41 Numaralı sen!oni, do majör 
aşkımın. 3 - Hacı Arif Bey • Se- (Jupiter senfonisi) Allegro vivae. 
gah şarkı • Olmaz ilaç sinei salpa- Andante cantabile. Menuetto. Mol 
reme. 4 - Ruşen Kaııı - Kemençe 1 to . Allegro. 3 - P. Cornelius. Bağ
taksirni. 5 - Suphi Ziyanın - Müs- dat berberi üvertürü 4 - F. Mas 
tear şarkı • Dönsek mi bu aşkın· senet. Senes pittoresques. 1 - Mar 

• şafağından, 6 - Halk türküsü - ehe. 2 - Bir de Balet. 3 - Ange • 
Büsbiil tasta ne gezer. 7 - Halk !us. 4 - Fete Boheme. 
türküsü - Esmer bugün ağlamış. Saat 22.30 Müzik (eğlenceli plak 
B - Ahmet Rasirnin - Hicaz şarkı- !ar). 
sı • Can hastasıyım. 9 - Mustafa Saat 23.00 Müzik 1(cazband ·Pi). 
Nazifin Hicaz şarkısı • Göğsünde Saat 23.45 - 24 Son cjans haberle 
açılmış. 10 - ......... - Hicaz şarkı- rl ve yarınki program. 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1200 .Kr. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 .Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Ririncl Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TJo:K SÜTUN 
SANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

(00 kıu'UŞ 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

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

OIKKAT 

Gazetemize ilin vermek fs. 

tiyenler ıerek dofrudan doğ· 
ruya razctemiz idart!hanesi· 
ne veya İliiııat şirketlerine 

müraraat edebilirler. ı 
inhisarlar lstanbııl BaşmUdürlUğUnden: ' -------- ---

1/Nisan/939 tarihinden itibaren 1:.oş rakı şişeleri satın alınmı -
ıacaktır. Ellerinde idare monogramını havi boş rakı şişesi bulunup 
ta satmak istiyenler mevcutlarını 31/Mart/939 akşamına kadar 
İdarenin Kasımpaşada kam tuz ambarına getirmeleri ilan olunur. 

•1858· 

Nişantaşı Kız Orta Okulu satınalma komisyonundan: 
Mevcut resim ve şartnamesine göre beherine 1450 kuruş tah

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

5aat 14 te açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminat 55 liradır. Bu 

işe girebilecekler bu nevi iş yaptıklarına dair resmi daireden veril

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

İstanbul Beyoğlu İstlklil caddesi 349 numarada lıseler muhasete-

ciliğinde toplanan komisyona müracaatlerL (1720) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
AL TiNCi KEŞiDE 

11 - Nisan - 19 3 9 <' a d ı r. 

Büyük lkramiya 200 .oon Lirajır. 

Bundan ~~:=Liralık 
Başka 20,000 lk . I I 

15,000 ramıye er e 
ıo,ooo 

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

Dlkk•t: Bilet alan berke~ 7 Niıan 939 g"ÜDÜ •qamıaa kadar 

biletini deA-iştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihııııl 
etmeyını:ı. Siz do piyanronu11 mea'ut ve bahtiyarlh ı 
arasına Jrİrmiı oluraunuz. 

Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA

RACAN - Umumi Neşriyatı İdare }-:den 

Yazı İşleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

BasıldJğı Yer: Son Telgraf Basımevi 

f ELLi ER 
Dünyada mevcud 
bütün şeylerden 

Üstündür. 

Onu Koruyunuz. 

R 
Sizin bu yoldaki rnii
cadelenizde kendisi
ne itimad edilebilee 
en kuvvetli vasıtadır. 

lstantul z·raat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebin ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo ku-

zu eü açık eksiltmeye konulmuş ır. Eksiltme Beyoğlunda Singer 

apartımanındaki Liseler Muhaset eciliğinde toplanan komisyonda 

28/3/939 Salı günü saat 11 de yapıl~caktır. İsteklilerin belli saatten 

evvel Liseler Muhasebeci!Jğine yatıracakları 49 lira 72 kuruşluk 

ilk teminat makbuzu ve diğer kanuni vesikalarla birlikte eksiltme 

saatinde komisyona müracaatları ve şartnameyi her gün adı geçen 
rnuhasebecilikten gö~üp öğrenmeJ~ri. (1620) 

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi GRİPİN 
kaşelcrile k~ruyunuz. 

SOCUK ALGINLICI, Baş, diş, bel, 
/kulak ağrılarına sebep olur. GRİ
i PİN bütün ağrıları dindirir. 30 -
1 GUK ALGINLICI, Nezle, Grip ve 
birçok tehlikeli hastalıklar doğu -

GRİPİN üşütmeden müteveJlil 
hastalıklara manı olur. 
SOCUK ALGlNLICI : Kır· ~ıı!<. 
neş'esizlik tevlit eder. 
G R i P 1 N : Kırıklığı geçirir nt' 
senizi iade eder. rur 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine ba,ka bit 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

wnııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııı:uııııııııııııııııııınıııııııııınımııııııııııınıııııınnııııııııuııııuııuuııııııııııumıııılll 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı il&ıı 

edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzuıı> 
üterine temdit edilmiştir 

II - Eksiltme şeraiti sabika dahılinde 4/4/939 tarihine rastlıysJI 
Salı ı,<ünü saat 15 k Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi J\1Ü' 

düriy~ti Alım Komi">yonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltrrıe 
saatinden bir saat evveline kadar csaat 14 de• kadaı· KamisyOll 

Başkanlığına m~kbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltrneye girınelı 
ısteyenlerın Halsiz teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta 
evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek münakasaya 
iş tirak vesıkası almaları Jazımdır. cl714• 

Gayrimenkul Satış İlônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Dinktörlüğünrlen: 

Bayan Sairnenin 9492 hesap numarasile ~dığımızdan aldığı 
(1000) liraya karşı birinci derecede ıpotek edip vadesıııde borcUP 
ödenmemesinden dolayı yapılan takıp üzerine 3202 No. lı kanunuP 
46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesıne göre satılması"icabe
den Boğaziçinde Çengelköyünde eskı l ostan caddesı ve hastaııe 
yeni Reşadiye sokağında ıkraz senedınde eski 5, 4, 9 yeni 7/1 tapu 
kaydında eski 5 mükerrer yem 7 / l numaralı maa bahçe bir bal' 
hane ve eskı 2 ve 4 numaralı ikı bağın •ebniye ahşaptır ve ışbıl 
gayrimenkullere üç senetle tasarruf edilmektedir• tamamı bir ~art· 
name ile ve üçü birlikte bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arıtırrrıa· 
ya girmek istiyen (123) lıra pey akçesi verecektir. Milli bankala· 
rımızdan !:,irinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bti • 
tün vergilerle beledıye resimlen ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnamcsi 20/3/939 
tarihinden itibaren tetkik dTek istiyenlere sandık hukııl' 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesait 
lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır• 
maya girl11İş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gar 
rimenkul hakkında her şeyı öğrenmiş ad ve itibar olunur. BirinC1 

arttırma 9/5/39 taı:ihine müsadif Salı gunu Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvalı
kat ihale yapilabilmesı için teklif edilecek bedelin tercihan alınına· 
sı icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını taına· 
men geçmiş olması tarttrr. 

Aksi talı:dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
26/5/939 tarihine rnüsadi! cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı• 
ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu siUllerile ~abit olınıyall 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi giin 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Jazıın· 
dır. Bu suretle haklarını l:,ildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin payalşmasından hariç kalırlar· 
Daha fazla malümat almak istiyenlerin 938/1175 dosya numarasil' 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunw-. 

• •• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etıne!I 
13tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetın nısfını 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç verınelı 
auretile kolaylık aöatermektedir. (18661 


