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İngiltere Doğu A vrupasının 
• 

Teşkil8tlandırmak için Bir 
Emniyetini 
Pli~ Verdi 

• 
lngiliz planı 
hedef olan 
• • A 

ıçın umumı 

Romanyaya ve bir taarruza 
küçük devletlere müzaheret 
bir taahhüdü ihtiva ediyor 

BULGAR BAŞVEKİLİ 
DÜN GECE GİTTİ 

Devletler ve 
Al manganın 
kuvvete 
müracaatı 

lngiltere Türkiyenin mütabakatini istihsal etmiş Yaptığım temaslar Balkan itilaflarımızın çerçGvesi 
Türkiye Balkan paktı dairesinde Romanyaya içinde Balkanların istikbali için cesaret vericidir 

Totaliter devletlerin bu 
Bibi hareketlerle ne ka· 
zandık.ları anlaşılama

•a da, beynelmilel vazi
yetin inki~afı ön ü n de , 
bizzat kendi davalarının 
ne euretle zarara maruz 
bulunduttu meydandadır. 

1askeri kuvvetle müzaheret edeceg"" ini bildirdi Memleketimizin aziz misafiri bu-
lunan dost Bulgar Başvekili Köse-

• 

L ondra, 21 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
İyi malfunat alan bir kaynaktan alınan haberlere göre, B. Leh- i 

rün Kraliçe Mari'yi ziyaret ederken, B. Bonnet ve Lord Halifaks 
da doğu Avrupasının emniyetini teşkilatlandırmak hususuİıdaki 
İngiliz planı haJı:kında mühim bir mülakatta bulunacaktır. B. Bon· 
net, Fransaya, Sovyetlcr birliğine ve Polonyaya tevdi edilmiş olan 
bu plan hakkında Fransanın noktai nazarını bildirecektir. 

İngiliz pHinının metni malfun olmamakla beraber, iyi malumat 
alan mahfeller, planın Romanyaya. ve bir taarruza hedef olan bü
tün küçük devletlere müzaheret için nmumi bir taahhüdü ihtiva 
eylemekte olduğunu bildiriyorlar. 

Bu mahfellere göre, sarih kayıtlarla askeri bir icraat halen tes
bit edilmiş değildir. Ancak bu, Fransız - İngiliz mülakatından ve 
mak~adları henüz karanlık bnlnnan Sovyetler Birliği ve Polonya 
ile yapılacak göriişmelcrden sonra tesbit edilebilecektir. 

ivanof dün sabahtan itibaren şeh

rin görülrneğe değer yerlerile Top
kapı sarayını, Ayasofyayı , Arkeolo 
ji müzesini gezmiş ve saat 13 den 
sonra Perapalas otelinde Türk ve 
ecnebi bütün İstanbul gazet~cile • 
rile yabancı ajans muhabirlerini 
kabul ederek kendilerile bir müd
det hasbıhal etmiştir. 

Doktor Köseivanof, her ne ka -
dar gazetecilik yapmadıysa da ken 
disinin gazetecilerden çok dostu ol 
duğunu ve bu itibarla onlı.rın ha • 
!eti rubiyelerini çok ıyi bildiğini, 
gazeteciliğin çok güç bir meslek ol 
duğunu, gazetecilerin hem çok fay 
dalı ve sevimli, hem çok tehlikeli 

•• 

Muhterem misafirimiz dila Topkapı müzesinde 

Fransızca Le Temps gazetesinin ı 

diin gelen btı§m4kalesini, Avro • ı 
Panın bugünki siyasi vaziyetini e
aııs1ı bir ıekilde izah eder mahi -
!/ette gördüğümüz için ba§makale 
&iitunumuza naklediyaruz: 

Haber verildiğine göre, İngiltere Türkiyenin mutabakatini 
şimdiden istihsal etmiş bulunmaktadır. Türkiye, her hal ve vazi· 
yette Romanyaya askeri kuvvetile miizaherete amade bulunduğu· 
nn bildirmiştir. 

lngiltere Hariciye Nazırı 
Lort Halifaks insanlar olabileceklerini söylemiş- --------------------- -----

tirBundan sonra Bulgar Başvekili\ Mebus ·ınt·ıhabı 
gazetecil~~r~::b 3ed:~:~ ::~~!~:;! * tösyö Daladyenin Fransız kuv

·..,rini arttırmak ve beynelmilel 
''!Yetin icabatına uydurmak için 

·,~.ı salahiyet istemesi, Mösyö Ne
\ril Çemberlayn'in Birmingam nut· 
ku, nihayet Mösyö Ruzveltin, müt
tehide AmerikasınJn bitaraflık ka· 
111lııunu tashihe taraftar olması, Al 
llıanyanın yeniden kuvvete müra • 
caat ederek Çeko • Slovakya dev -
letini Avrupa haritasından silme -

İngiltere, bir taraftan doğu Avurpasının küçük devletlerile 
müzakerelerde bulunurken, diğer taraftan da tabii olarak, Birle· 
şik Amerika ile sıkı teması muhafaza ve cenup Aınerikası meıııle
ketlerile de istişare etmektedir. 

Cenup Amerikası memleketlerindeki İngiliz elçilerinin bu hu
sustaki raporları dün dış bakanlığa gelmiştir. 

Henüz teeyyüt etmiyeıı bir habere göre, İııWJtere hükfuneti, 
İngiliz kabinesinin toplantısuıdan evvel biitün malfunatı eline ge
çirdiği takdirde, ~rın Avam Kamarasında İngilterenin vaziyetini 
izah edecektir. 

Anadolu ajan•ının notu: 
li önünde demokrat devletlerin dıı · Türkiye tarafından yapılacağı zikrolunan yardımı Balkan 

Ydukları ilk aksülamellerin e - paktının hükümleri haricinde anlamak d • d ·ildir 
hemmiyetini 111).latacak hadiseler • ogru eg • 

dir. Sovyetlerin lngiliz teklifine verdikleri cevap 
liitler Almanyasının Bohemya • . . 

Yı h Si k h" [M oskova, 21 (A.A.) - Tas aıansı bıldiriyor: 
, •vıoravyayı ve ova yayı ıma- y b 1 S 1 · · •• .. . . 

Yes· it 
1 

.
1 

h 1 1 a ancı gazete er, ovyet er Bırligı hukfunetının Polonya ile 
ı a ına a ması ı e usu e ge en 

(Arkas. 3 .. -· f d ) §aşkınlığın tesiri altında kalan ve uncu say a a 

Fransa Hariciye Nazır 
Jorj Bone 

Fransız Cümhur 1ikinci müntehipler bugün 
reisi lngilterede bir toplantı_ yapıyorlar 

Löbrün lngilterede 
merasimle karşılandı 
Douvres 21 (A.A.) - Fransız Re 

isicümhuru B. Lebrun ile maiyeti-

"' " 
, .. 

' çim etrafında konuşmalar yapıla • 
Konuşulacak mevzu caktır. 

merkezden ;kapalı 
z a r f l a b i ld i r i l d i 

lstanbul Mllntehibisani
lerin toplantısı 

..... ...,.. .... _ . .,._ ................. ...,....., • .,., ...... ....,.,..,,.. • .., . .....,....,.~: Belediye toplanan İntihabı 
ni hamil olan Cote d' Azure vapu - , . , . .. . . 
ru. saat 12.55 de limanı. girdiği za· Ankara 21 (İkdam) - İkinci me~ us_an teftış hey etı muntehıbı· 

müntehib seçimi bütüıı yurdda bit- sanilerın mazbatalarını hazırlamış-
' • • --, miştir. tır. İstanbulda mevcud 1311 mün · 

fa.kat istiklaller·ini fedaya razı ol • 
llııyan milletler, yeni vaziyetlerini 
bütiin soğukkanlılıkları ve icab e • 
den kararlarla nazarı dikkate al • 
lııışlardır. Bu vaziyette, her şeyi, 
Berıin ile Prag arasında husule ge
len bir anlaşma yapıldığı hakkın · 
daki deliller, Reis Haha'run be -
Yannamesinin mündericatı ve Mös 
YÖ Beran'ın beyanatı bahis mev • 

Müşterek hareket Romada heyecan uyandırdı 
Parti Genel Sekreterliği Ankara tehibisani ikiye bölünerek birer iç

iltinci müntehiblerini yarın (bu - tima akdedeceklerdir. Bu içtima -
gün) Halkevi binasında bir toplan· !ardan biri Asri sinemada, diğeri 
tıya çağırmış bulunmaktadır. Ka • Tepebaşı Şehir Tiyatrosunda yapı· 
zalardaki ikinci müntehiblar de lacaktır. Toplantılara şehrimize 
Halkevlerinde toplanacaklardır. Bu,gönderilmiş olan pr~~es~r Şemsed
toplantıda ikinci müntehiblerle se- (Arkası 3 uncil sayfada) İtalyanlar Londro- Beri in 

bu kadar fena bir şekil 
orasındaki münasebetlerin 
almadığını söylüyorlar 

ıuu olamaz. Filhakika, kuvvetli bir ITAL YADA 
§ekilde tesis edilen himayeye mu· 
kaveınet gösteremeden boyun eğen Faris, 21 (A. ~-)_ ~ Romadan 
Ve milli istiklallerini -nevmida • Havas ajansına bıldmlıyor: 
ne olsa bile- müdafaaya taraftar Çeko - Slovakya emri vakiinden 
Olan halkın hislerine tercüman ol • sonra Londra ve Parisir· müşterek 
llıaya manen salahiyettar bulun • hareketlerile dünya efkarıumumi· 
llııyan adamların serbestçe fikir yesinde hasıl olan ak;s!er Romada 
beyan etmelerine imkan var mı • heyecan uyandırmıştır. 
dır? Romanın ecnebi diplomatik mah 

. .ı\Jmanyanın hiç bir dev Jeti teh· fellerinde, mihver mü~_asebe~leri -
d.id etmediğini ve Avrupada sulh nin bu hadiselerd~n muteessır ol • 
Ve nizamın tesisinden başka bir mıyacağı, çünkü Italya~ın Alm~
§ey istemediklerini iddia eden nas· yaya dayanarak Akdenız ve Afrı • 
Yona! • sosyalii;t matbuatı, beyne!- kadaki menfaatlerini daha m~aid 
llıtlel efkarda husule gelen aksüla- bir şekilde ileri sürebileceği soy • 
rn li Romanya Başvekili KALlNESKO 

e · hayret ve iı:ıfial ile karşıla • lenmektedir. 
maktadır. Bundan anlaşılıyor ki, Salahiyettar İtalyan mahfelleri R d 
Almanya, dünyanın, Çeko - Slo - Fransız · İn°giliz hareketinin ma • O.manya a 
'>akyanın ortadan kalkması hadi • nasını anlamağa Çalışmakta ve bil -----------
sesini de, Avusturya ve Südet Al • hassa İngilterenin harici siyase • BÜkreş 21 (A.A.) - Kral Karo! 
llıanları ile meskCın y~rlel\İn ilhakı tinde hasıl olan büyük değişikliği dün öğleden sonra, İngiliz elçisini 

(Arkası 3 üncü sayfada) (Arkas. 3 üncü sayfada) (Arkası 3 ii~cii sa11fada) 

ALMANYADA 
Berlin, 21 (A. A.) _ D. N. B. 

bildiriyor: 

Völkischer Beobachter gazetesi, 
orta Avrupada vulı:ua gelen siyasi 
değişiklikler karşısında garp de
mokrasilerinin takbih hareketle _ 
ıini mevzuu bahseden doktor Göb
bels'in bir makalesini neşretmek
tedir. 

Doktoı· Göbbels bu makalesinde 
0

J<'ransız Reisicümhuru LÔBRth. 
diyo ki: 

p · L dr man Rodney zırhlısını!! attığı top· 
. arıs vh~ o~ . a'da olan niyet - !arla selamlanmıştır. 

ıerın ma ıyetını bulmağa ç·'·· · ~ - Dük de Gloucester vapura gıde-
mak boştur. Paris ve Londrada vu- rek B Lebrunü sel~lamıştır 
kua gele~ müzakereler~en, mese • Fra~sız Reisicümhuru, saat' 13 te 
la •İnsanıyet> cMedenıyeb cBey-. ' • vapurdan çıkmış ve Marki de Wil-
nelmılel hukuk>, •Enternasyonal 1. d d'ğ b' t k . . . . . ıng on ve ı er ır a ım zevat 
ıtımab gıbı kelımeler kat'i olarak t f d 1• 

1 k ara ın an se am anmıstır. 
çı arılsa çok daha pratik olacak • • 

Hususı tren, saat 13.20 de Lon • 
( Arka~ı .1 üncü saufada) drava har eket etrnistir. 

Bir harbin patlak vermemesini can ve gönülden temenni ede
riz, Bir Cihan Harbi mukadder ise Büyük Harpten sonra bir harbe 
daha girmiş olan bu memleketin yeni bir afetten masun kalmasını 
istemiyecek yoktur. Bununla beraber, harp kokusunun için için 
Avrnpayı sardığı §U sıralarda her şey akla geliyor ve kendi kendi
mize düşünüyoruz: 

Allah göstermesin ya bir Cihan Harbine daha biz de karı· 
rışsak hayat pahalılığ• ne raddeye varır? 

On sekiz senedir, sulhün nimetlerinden istifade ediyoruz; öyle 
iken mesela yiyecek, içecek fiatleri harptekinden farklı değil. Baş
ta eti ele alınız; 50 • 60 kuruşa yediğimiz etin fiati, daha da artacak 
diyarlar. Okkası bir liraya gelecek demektir. Yağ öyle. Hele bazı 
meyva fiatlerini okkaya çevirirseniz Cihan Harbindeki fiatlerden 
yüksek bile bulursunuz. Bu vaziyette yeni bir harpten bizi Allah 
korusun; çünkü yeni harp, pahalılık noktasından da eskisini ara • 
tacaktır. 

KEMALiST 



SAYFA! 

rJlusa - lsa • Muhammet: 59 
• • 

Musanın Hayab 
Beni İsrail halkı denizden geçmiş, 
Firavunla kıbtiler boğulmuştu 

Kasapların 

iddiası ve narh 

Et narhı rekabete 
mani değildir 

İstanbul kasapları narhın kaldı
rılma>ı için belediyeye evvelce 

. . . b ' yaptıkları müracaatı dun tazele -
Musanın ve Beni İsrailin takıp f Sabah olunca ıhtıyarlar ır ara- . 1 d ' S . 

1 
d h . 

h mış er ır. on gun er "! avvan pı~ 
ettikleri yol, Şap denizi yoluydu. 1 ya toplan.arak Musanın uzuruna .. t d ' t ·kt 

1 
Nihayet deniz kenar'Da geldiler. geldiler. 

Firavunun askerleri de yeti§ - - Ya Musa .. dediler, vakıa Fi -
m.iştL ravun ve askerleri gözümüzün ö-

Beni İsrail halkı: nünde ve suda boğuldular. Fa -
. Ö .. kat tiz bir türlü Firavunun öldü-

- Aman ya Musa, dedıler. nu-ı- .. ..1.. .. .. .. d . 
.. d . k d F ' gune, o usunu gorme en ınanmı -muz enız ar amız a ıravun.. .. ... 

ik
. hlik ' d kaldık. Ş ı yor ve ondan hiıla korkuyoruz. 
1 te e arasın a ,m - / 

di ne yapacağız. Çünkü Firavun, alelade ınsanlar 

nak- ! gibi değildir. O şimdiye kadar hiç 
cKur'an• ın .eski devirleri 

leden ayeUeri, mukaddes kitapla- hasta olmamıştır. Patlıyıncaya ka-
nn bahisleri ve cravİ> !erin riva- dar yer, içer. Fakat ancak haftada 
yetleri bu Şap denizi vak'asını bir defa aptest eder. Korkarız ki 
şöyle anlatmaktadrrlar: bir yolunu bulup denizde ölmek-

cMusa Peygamber, elindeki asa- ten kurtulmuştur. 

yasası mu ema ıyen ar ma a o -

duğu ve şimdiki narhla et satma
nın mümkıin olmadığı iddia olun -
maktadır. 

Kasapların söylediğme göre şa -
yed narh kaldırılacak olursa ser -
best rekabet kaideleri hakim ola -
cak ve et o zaman ucuzlayacaktır. 

Belediye narhın kaldırılması hak 
kındaki teklıfin müzakeresini son
raya brrakarak bugünkü hayvan 

fiatlarını bir daha ve esaslı xekil-
de tetkik etmiş ve netic~de et nar
hını biraz daha yükseltmeyi düşün 
müştür. 

yı Şap denizine uzatınca deniz der- Musa Peygamber bunun üzerine 
- t •- d · Bu fazlalık sığır etinde 3, koyun hal yarılıyor, on iki bölük oluyor., asasını e""ar enıze uzatıyor. 

Ş d · .. h ' k etinde 5 kuruş kadar olRcaktır. Me 
Beni İsrail tayfası hu on iki yola ap enızi mut ış surette ayna- ı 

d · · .. · b - !anla selenin tetkiki daimi encümene ha giriyorlar. Bir müddet biribirle - şıyor ve enızın uzerı ogu -
rini görmeden gidiyorlar. Nıhayet nn cesetleri ile doluyor. vale edilmiştir. Burası da muvafık 

B · r· il, b "l' ı · .. .. bulursa et fiatları dedJg"imiz mik-
Şap denizinin karşı sahilinde ve enı sra u o u erı gorunce, 

h .. ı · ıl .. tl tarlarda yükselmiş olacaktır. Maa-yine birleşerek karaya çıkıyorlar. emen uzer erıne at ıyor, us e -
Bu sırada Firavun ve Haman da rindeki kıymetli elbiseleri, ceple-
bütün Kıpti halk ile beraber Şap rindeki kıymetli malları almağa, 

denizi kenarına gelmişlerdir. soymağa başlıyorlar. 

Firavun: Musa Peygamber: 

mafih bu yükselmenin muvakkat 
olacağı iddia olunmaktadır. Zira 

mevsim et mevsimidir. Bir ay son~• 
ra şimdi küçük olan dana ve ku
zular büyüdükten sonr~ bu sıkın -

İKDAM 

Boş arazi 
müzayede ile 
satılmıyacak 

Bu toprakların fakir 
çiftçiye tevzii Veka
letten tebliğ edildi 

Dün Maliye Vekiıletinden 

vilayete bir tamim gelmiştir. 
Buna göre, şehir ve kasaba

lar belediye hudutları içinde
ki arsalardan maada hazine -
ye ait arazinin müzayedeye 
konularak satılması ıııuvatık 
değildir. 

Evvelce Sılıhat Vekfı.letin -
den vilayetlere ' bir tamim 
gönderilmiş ve bu toprakların 
iskan idareleri tarafından ya 
muhacirlere veya yerli çift -
çilerc dağılılmast bildirilmiş
ti. Muhacir i;kiın edilecek o· 
lan ınıntakalar taayün ettiği 

cihetle, bundan sonra bu sa -
ha dışında kalan topraklar 
müzayedeye satılmıyarak 

muhtaç çiftçilere tevzi olu -
nacaktır. 

Yeni bir ticari 
mesele çıktı 

Alman mamul eşyası 
hamdan daha ucuz 
Almanyanın mamul madeni eş -

yaları, ham madenlerden daha u -

22 - Mart 193 

koridorlarında A. dliye 
24 S.A.AT . .. .. . . 

!. . . ".~· .... '. ... 

Mühendis mi yoksa 
orkestra şefi mi? 
Frank kendisi hakkında İsviçre resmi 
makamlarından malumat alınmasını istedi 

cuza satmağa başlaması son za - Türk Hava Kurumu İstanbul ı da çalışan Budapeşteli KatY.a Si 
manlarda maden exya fabrikaları- şubesine İsviçrede tayyare inşaiye mon şunları söylemiştir: 
nı çok müşkül vaziyete sokmuş - mühendisi olarak çalıştığına dair - Müşfik bir gün beni barda ta 
tur. Bir kilo i:ıanı saçı 11,75 kuruşa sahte bir vesika gösterdiğinden nıdı. Ve evime geldi. Beni sine 
satan Almanlar bir kılo çiviyi ve- dolayı mahkemeye · rerilmiş olan maya götürmek istedL Evden çı 

lya bir kilo teli 9,25 kuruşa sat .:Horst Frank 'ın muhakemesine dün karken masa üzerinde bir resmim 
1 maktadırlar. Bu vaziyette Alman-' birinci asl iye cezada devam edil - görerek rica etti, ben de imzalaya 
yadan alınacak ham maddelerin miştir . rak verdim. Bana mücevher V' 

yerli fabrikalarda işlenmes i im - İsticvab edilen Horst Frank şun- kıymetli hediyeler vermiş değil 
kansız bir hale gelmişt ; r. !arı söylemiştir: dir. Çok para sarfederdi Birka' 

Fabrikatö:ler aralarında toplan-ı - İddia edildiği gibi sabıkam defa yemek yedik. 
mağa ve bir hal çaresi aranıağa yoktur. Ben tayyare inşaat mü - Yine şahidlerden Macar artis 
başlamışlardır. hendisiyim. Hava Kurumu ile 10 Edit Aver de şöyle şehadette bu 
Yakında bu hususta alakadar ma senelik bir konturat imzaladım lunmuştur: 

kanılara müracaat edecekl~rdir. Planlarımı verd ım . Bunları iade - Müşfiği bana Kalya tanıttı 

EKONOMi 

Derilerden alınan 

etmedikleri gibi beni buradan u - Birkaç defa yemek yed irdi; gezme 
zaklaştrrmak istediler ve mahke - ğe götürdü bizi. Çok para harcar 
meye sevkettiler. Halbuki ben on- dı, fakat bana elmas falan gibi kı: 
!arın istedikleri tarzda bir tayyare- metli hediyeler vermiş değildir. 

muame"e verg'si yi mükemmelen yapabilirim. Diğer şahidlerin ç~ğırılması i 
Deri sanayicileri millı sanayi bir Bundan sonra Alman konsolos- çin muhakeme başka güne bıra · 

l i ğindeki toplantılarına devam et- luğu vasıtasile Növşatel hava klü- kıldı. 
mek~dirler. Sanayiciler İktısad bünden maznun hakkında gelen Yangından e!:ya çalanlar 
Vekaletıne yapacakları teklifleri cevab okundu. Buradan Frankın 1 

1 h 1 ı d Meydancıkta yanan Ata Atabe 

1 
ilhazır amış ar ır. Bunl<.ır. ~rasında diploması ve inşaat ır.ühendisi ol- hanında enkazı ka!dıral' ame!ede 

b assa muamele vergısının tah - madığı ve kendisinin İsviçrede . 
sil tarzile takas muam eleler inde tayyareci d~ğil orkestra şefi oldu- Ahmed, Mahmud, Yaşar Alı vı 

1 ı ı .. l" .. Mehmed kısmen yanr..ış ve kıs 
karşı aşı an guç ukler tebaruz et - ğu bildiriliyordu. Buna karşı da . 
· ·1m· t' B Ih A . men de hiç yanmamış bazı kuma. 

tırı ış ır. ı assa :ıadoluda yal maznun şöyle cevab verdı: . .. . e 
-Dönelim, diyor. Onlar deniz

den geçip gittiler. Ben Musanın 
- Yapmayın.. bu işlediğiniz şey 

iyi şey değildir. Aldığınız bu mal- tının ortadan kalkacağı tabii sa -
yılmaktadır. 

Bu tamimle topraksız köy
lünün toprak sahibi olması 

temin edilmektedir. Çünkü 
müzayede ile satılan toprak -
lar, esasen toprağı ve binaen~ 
aleyh parası olan köy ve ka -
sabalar eşralı tarahndan a -
lııırnakta, fakir köylü ve çift
çi müzayededen peşin tedi -
yatla toprak almağa parası ol
madığı için yine topraksız kal
makta idL Vekiılet yeni emrile 
hu vaziyetin ıslahını istihdaf 
etmiş bulunmaktadır. 

nız deri fabrikalarının muhtelif . . ve eşya çalmak suçıle dun adlı'!. 
. . - Ben fılvakı orada orkeslıra şef ye verilmişlerdir. Ameleler birın 

surette muamele vergı~ı vermek- .• . Ç" k" V 
ıd kl .. .. .. lıgı yaptım. un u ersay mua - ci sulh ceza mapkeme•;nde sorgu geçtiği yoldan geçmeğe korkarım. lar haram maldır. Mısrrdan çıkar-

Fakat Haman atılıyor: ken aldıklarınız kendi haklarınız-

- Musa, sihir kuvvetile kav- dı ve halfildı. diyor. 
mini denizden geçirdi ve kork - Musanın bu sözünü kavmi din
madı. Sen ki Tanrıyım dersin. !emiyor. Mal hırsı ile kararmış 

Tanrılık <1,avası güdersin. Kork - gözleri hiçbir şey görmüyor!.. 
maklığın Layık mıdır? Rivayet ederler ki o gün Şap 
Hamanın bu sözü Firavun için deniz o kadar kabardı, o kadar 

bir teminat oluyor. Kendi başta coştu ki, Firavun kavminin bü -
olmak üzere bütün kavmi ile bir- tün ölülerini karaya vurdu ve o 
likte Musanın asasının Şap deni - zamandanberi Şap denizinin dal
zinde açtığı yola giriyorlar. Sahil- gası hiç eksik olmazmış. Şimdi bu 
de tek bir Kıpti kalmayınca Şap yere •Firavun hamamı. ve cBa -
denizi onların üzerlerine büyük ! bülletafat. derler. 

d~galar halinde kapanıyor ve Yine söylendiğine göre Hicaza 
böylece Firavun ve tayfası boğu - t ft 'd h la 11ar 
ı 1 

o ara an gı en acı rın yo ı 
uyor ar... b ş d · · ı h u ap enızıne ras armış ve a -

Bir rivayete göre Firavun bo - cılar denizin daima kabaran hey -
ğulurken ağzını açmış ve (şimdi betinden korkarlarmış. 
Musanın peygamberliğine ve o -
nun taptığı Tanrıya inandun, iman 
getirdim) demiş... Fak.at onun 
böyle iman getirmesi bir •yeis 
imanı. telakki olunmaktadır. Fira-

• •• 
Musa Peygamberin •Turu Sina> 

da Tanrı ile görüşmesini müteakıp 
Beni İsrail ve Firavun halkını tek 

vunun denizde boğulması ve Mu- olan Allah dinine nasıl davet etU
Ganın Beni İsrail halkı ile beraber ğini, Firavunun serserilikten sal-
yarılan denizin suları arasından 

geçişi din tarihinin •mucizeler• 
babında çok mühim bir yer işgal 
eder. 

• •• 

tanata çıkmak suretile olan haya
tını ve nihayet efsane ve din ta -
rihlerinin kayıtlarına göre ölümü

nü ihtiva eden eserimizin ilk kıs

mı burada bitmiş oluyor. B iri nci 

Beni İsrıı.il halkı o gün Sabah - kısımdan çok daha alaka uyandı
tanberi ağızlarına bir şey koyma - rıcı olan ikinci kısım ise bize Beni 

mışlardı. Vakit ikindiye gelmişti. İsrail halkının dalfilete tekrar na
Musa Peygamber kavmine: 

sıl düştüğünü, Musanın Oııru Sina
- Akşama pek az kaldı, dedi 

da Cenabı Hak'la meşhur müla -
Niyet edelim ve bugünü oruç tut-
muş olarak geçirmiş olalım.. katını, tekrar Mısıra gelerek Fi -

Şimdi, Musa dinine tabi olanlar ravundan arta kalan bütün malla
senenin ~ugününde oruç tutmağı ra konmalarını, (Tevrat) ın nüzu. 
adet edinmişlerdir. !ünü, Musa ile Hızrr arasında olan 

1 

Geceyi Şap denizi kenarında j hiıdiseleri izah edecektir. 
geçirdiler. [Ark.ası var] 
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Diğer taraftan kasapların narh 
kalkarsa serbest rekabet dolayısile 
fiatların ucuzlayacağı hakkındaki 

idd iaları da yerinde görülmemek
tedir. Çünkü narh rekabete, yani 
daha ucuza satmağa mani değil -
dir. 

ten kurtu u arı gozonun~ alına- . 'I'k 
rak ham ve mamul derilerden a - hedesınden Hsonra tayyakrecı ı yğa-,ya çekilmişler ve bu eşyaları so~a 

. . . . pamadım. ayatırnı azanma a ğa atılmış sanarak aldıklarını so'/ 
lınacak muamele verplerının bır "'I lb .. ,_. t t 

.. .. . mecburdum. r . a ""1 esas a ay - !emişlerdir. Muhakemeye deva 
defada ve gumrukte alınması ıs - "h d' · · \'e diplomam . yare mu en ı sıyım edilecektir. 
ten".'_cktedır. . . . da vardır. Keyfiyet böyle hususi ---o---
~ıger t:""aftan .. taka; prımlerının bir klüpten değil, İsviçrenin resmi 

mutemadiyen yukselmesı ve hanı ve salahiyettar makamlarından ÜNiVERSiTE 
maddelere mahsus olan primlerin sorulursa mühendis olduğum ve Profesör Lipmanın 
de başka malların id;.aJinde kul - di !omalı mütehassıs bulunduğum 

BELEDiYE !anılarak fabrikatör!. rin hariçten :ıa ilrr. cenaze merasımı 
bam madde getiremedikleri ileri ş .. .. d t ı· -· · tı 

~- .. "im kt b .. I"kl . .. .. Müteakiben muhakeme bazı şa- Dünku sayımız a ve al et ıgını 
Atatürk körrüsU inşaatı KÜÇÜK HABERLER suru .~ e .v~ u g~ç udielrın onu hidlerin celbi için başka güne bı - essürle yazdığımız Tıb Fakültesin 
At t .. k k" .. .. .. . t ne geçı esı emennı e mekte - . d' .. f .. .. L' P 

a ur oprusunun ınşaa ı sona d' B d h dd rakıldı. saıye or ınaryus pro "soru ıe 
ır. un an sonra aın ma e , . .. Ü · · 

ermek üzeredir. * Etrüsk vapurunda yapılacak primlerin in diğer madaeleriıı id - Hasan ecza deposu mann ın cenazesı duln' nıvers~telı 
K .. .. · · 1 ı d · d 'b ' ı d ' · .. .. . h 1. f ·1m . . tiler tarafından par al': merasını 

opru zıncır er e enız ı ıne o an ta ılat ıçın du:ı Denızbank a ıne sar edı emesı ıstenmek - yang· nı tahk"ıkalı k 
1 1 

t Pr f .. .. · 
. . . , a dırı mış rr. o esorun cenaze 

raptedilmixtır. Zincirlerin çapaları ile Krup, Nepton Verftin müdürle- tedrr. · tıb t ı b ı · t f d fe 
' · R b k .. ·ı· Af d 1 1 · Bahçekapıdaki Hasan ecza depo- sı a e e erı ara m an pro k - .. .. h ik' t f d .. rı ve ayş an mumessı 1 ara - yon e ege erı oprunun er ı ara ın an yuz tr f d k ' t hkik t sörün evinden alınarak saat 13 d 
sın da esas müzakeer !ere baş . .. . . . su yangını e a ın a ı a a a . 

metre mesafeye kada" uzatılmak- .. . - Evvelkı gun şehrımıze gelmış o- devam edilmektedir. Kundakçı Ali 6eyazıda getirilmiş vt! tabut ünı • 
• lanmıştır. Muzakereler kısa brr za- ı M'll ti c · t' fy · · · · v 

tadır. Alakadarlar, bu mesafe için- d b' .. 1 k an 1 e er emıye 1 a on ve ıç yeni bir itirafta bulonmamıştrr. versıte bınasının alt katındakı a 
de hı.ç' bir deniz vesaitinin demir - mdilina.n a ıtrrl ı ecket· ve vapurun ta - timai yardımlar bürosu şefi Eks - Tahkikat henüz müph~ın safhadan !uda hazrrlanmış olan bir çok çe ' 

e geçı ece rr tr il · · R b d" 
lemesini menetmişler ve daha uza- .. .. . , . .. .on e muavını en o'.g un kurtulmuş değildir. lenklerin ortasına konmuştur. _ . . * Gumrükler ıdaresı Uzunkop - Turk - Yugoslav afyon burosunda B' k t . 1 ndik· te B rada toplanmış olan binlere! 
ga demrrleyeceklerın de suların "d k' .. "ki . 1 1 f 1 h kk d ınanın en azı err.ız e n u _ .. 

ru e ı gumru erın memµrlarını ça ışmış ar, a yon arımız a ın a .. k.. 1 C .... - · ersı'te talebesi h~alarının ol· 
· t'f h b d k · 1 · · sonra mum un o ursa uma gunu unıv , ..... ır ı aını esa e ere demır erını arttrrmıştrr. Burada l"'Uayene için bazı tetkiklerde bulunmuşlardı.-. . . . . d d 

1 
t .. 1 · · iz 

. yangın yerınde hır kesıf yapılacak mesın en o ayı eessur erını 
köprü zincirlerine takilmayacak va iki saat durmağa mecbur olan Av- Misafirler öğleden sonra da tetkık- .. . k ' la ak t t har etmişlerdir 

. . ve muessesenın asası açı r e · 
ziyette atmalarına karar vermiş • rupa trenlerı bundan sonra 70 da - lerıne devam ederek toprak mah - . E 

1
• R kt" C .

1 
B'l 1 bil 

kika kalacaklardrr. sulleri ofisinin İstanbul depolarını kikat yapılacaktrr. . vvb e a. 
1

.e ork emfı .. . : se.. 
1
. , 

!erdir. . 1 d' 1 B k d k hıta e soy ıyere pro esorun un 

Yen.I tu··tçe hazırlandı *Yanmış olan Üsküdar adliye - gezmış eri ır.b .. Ş an asın an para Ç8 en versiteye olan hizmetlerini saymı! 
. . . Delege er ugun akşam ekspre• 1 h k · t 

Si yerınde yapılmakta olan adlıye . k . memur arın mu a emBSf ve gerek Türk hekimkri, gerek tı 
y · h' b" t · h kkı d k' b' · 1 k .. sıle An araya gıdecekler orada enı şe ır u çesı a n a ı ınasının ınşaatı tamam anma u- . .. ' 

1
. B k B . 1 b · talebeleri arasında kazandığı de ' 

. . . . . bırkaç gun kaldıktan sonra Ana - ş an asının eyog u şu esın - . 
çalışmalar bıtmek üzeredir. Bele - zeredır. 20 bın !ıra sarfıle yapılan 

1 
. . . d ht k" 1 ki 17 899 lir eken rin sempatiyi tebarüz ettirmiştır. 

b · b' M d do uya bır tetkık seyahatıne çıka- en sa e ar ı a , a ç 
di,·e Reis muavini Rıf0 t dün be - u yem ına ayıs sonun a ta - k ·J d M" f'kl J Bundan sonra tıb dekanı Nured· 

J ~ la 1 kt caklardır. ban a memuı arın an uş ı e r 
lediye muhasebe müdürü Mümtaz, marn nmış 0 aca rr. _ kadaşı Necdetin muhakemesine din Ali ve diğer profesörler birC1 

müvazene müdürü Necati ile bera- * Uzun müddetter.beri İstinye Pftarmararla fırfına olacak dün Asliye birinci cezada devam hitabede bulunmuşlaı ve dün'/1 

ber 939 bütçesini Valiye götürmüş- ha~zblarıknda Stamir edilme~~e olan Devlet meteoroloji i~tasyonu de- edilmiştir. tıb alemi için bu mühim ziyaı te· 
Denız an ın us vapuru dun ha - . . . "d" l"ği· 24 D" k" J.sed hli ukuf raporu !erdir. Vali evinde bütçeyi tetkik ık .. nız tıcaretı mu ur u ıne saat un u ce e e v essürler kaydetmişlerdir. 

t . t' B"tç . 'd t k b vuzdan ç mıştır. Bugun seferle - zarfında Marmara ve Ege denizin- okunduktan sonra Müşfiğin para - . . .. 
1 

k'b t b t ta· 
e mtş ır. u enın varı a ısmı a rine başlavacaktrr f .• . h kkı d Bu merasımı mu ea ·ı a u 

. . . . • · de şiddetli bir lodos frrtınası çıka- !arı nasıl sar ettıgı a n a ma - . . .. . ba"' 
sılmaktadır. Yem butçe Nısan ıp - * İötanbul Deniz Ticareti Müdür ğ bild' . t' V . t . 1• t sahibi oldukları ileri sürül- lebelerın ellerı uzerınde ara : 
. . . ca ını ırmış ır. azıye o cı - uma k da .. 1 .. "l .. buradan şış· 
tıdasından ıtıbaren toplanacak o - lüğü vazifesini vekaleten yapmak- vardaki limanlara h~ber verilmiş m~ olan bazı kadınlar şahid ola - .a r go uru m~ş. ve .. 
1 • ı· t .. k . . . il . 1 d' Iı mezarlığına gıdılerek profesor e-an umumı mec ıs e muza ere o - ta olan Refik asaleten tayin edil - ve gemı kaptanların? ihtıyatlı dav rak dınlen mış er ır. 

lunacaktır. miştir. ranmaları tavsiye ecLlmiştir. Bunlardan Beyoğlunda bir bar - ,bedi istirahatgahına bırakılmıştır 
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nııınıııımııııııııııııııııınıuııuııuuuHıınnnıııunınııuııııunıııııııııııııııııııııı 

Sesim kalınlaştı. Gözlerim muhabbet büyüsü yapan acuzeler, tekkelerine gitmedim. Aşk üzerine çü kı:rhanesi çıkar. Tekkeyi sağı - men desti kerametine sarıl, ağla, 
ateşlendL Tüylerim püskürdü. hocalar, huddamlılar bulunduğunu zafer talebi için şeyh namına ne na, karhaneyi soluna al, bir lam- yalvar .. tılsıma ermedikçe hazre -

bu mukaddes şeye iade ile nüsha- ce uyku esnasında boynundan nüS· 
yı boynuna takar. hayı çalarlar. Zavallı İlyas, yine 

Haydi beni selamlığa attılar. işte haber aldım. Her gün bunlardan kadar üfürükçü, büyücü heriflerin elif çevir. Çıkmaz sokakla yüzyti- tin elini bırakma ... 
o zaman yetimliğimi anladım. İçe- birine gidiyor, elime geçen para- ellerini öpmedim. O genç yaşımda ze gelirsin. Ta dipte aş ı boyalı. ye- hyas ağa, bu dinlediği tertip ü • 
rinde bir Hüsnümelck vardı. Kar- 1arı veriyordum. Ne türlü nüsha - yüzüme bakıp bakıp: şil kapılı, sarmısaklı nazartakımlı!zere hareket eder. Sabah namazı 
pccik bir cariye .. emsalsiz bir iıfet .. !ar taşımadım. Şirin görünmek _ Yanıyorum ya pir... Aşık Veli hazretlerinin türbesi vakitlerinde Aptalsinan semtine 
işte onun için yanıp tutuşuyordum. için hiç bir midenin kabul etmiye- Narasile hu çeken gözleri kızmış vardır. Mübarek penceresine tel gider. Ilir gün, beş gün, otuz gün, 
Fakat Hüsnümelek, paşanın oğlu ceği ne müstekreh tertipler yeme· dervişler arasında ne tehlikeler at. gerilidir. Hacet bağından gözük - üşenmez. Devamı kesmez. Nihayet 
Hurrem Bey için ~dalık yeti~tirili· 'd:m ... Yeni doğmuş çocuk kakası, !atmadım. Ben ma:;ukama ereyim mez. Pencerenin önünde huziıla büzni huda gün krrkı bulmadan, 
yor, binaenaleyh, kafir kız, bana hüdhüd yumurtası, sahkedilmiş derken onlar bana aşık olmıya baş- dur. Ruhu aşıka üç ihlas ile bir fa- sırtı ceylan postlu dervişe müliıki 
hiç ehemmiyet vermiyordu. O ba krrlangıç gagası, yarasa derisi, fa- !adılar. Nihayet aşkında bermurat tihai şerif ihda et. Sen de hacet ba- olur. 
na bigt.ne durdukça, vefasız gö - renin gerisi, üç yüz pirenin ezilip olmuş bir tecrübe sahibi bana bir ğını bağla. Bu bağ, yeşil renkte ve - Aman ey sultanı aşk ... Him -
ründükçe ben, ateş i alarak gizli zerrini nigar (!) tohumu ve nöbeL tekke kurbünde bir türbe sağlık ibrişimden olursa daha makbul ve met ... 
gizli odalarda dö\'Üntip ağlıyor - şekerile karı~tınlarak macunu mu- verdi. Gittim. Aradığımı buldum. seriütle5ir sayılır. Yana yana dua Niyazile mübarek ellerine kapa
dum. Halim pek acıklı ' 'e ümitsiz- saffa (!) halinde ekli ... Hangi bi- Hiilii, dünkü gibi bir bir hatırım- et. Yalvar... Ya aşık, bu kulunu . nır. Derviş, güler. Tılsımın bedi -
di. İki suretle bedbaht idim. Evve- rini anlatayım .. hep bunları yedim, dadır. İşte 0 zatin tarifi: Aptal.si. aşk tılsımına eriştir.. zira yanıp yesi üç öpücük olduğunu söylı:_r· 
len, Eüsnümelek beni sevmiyor . içtim. Şimdi bu kadar senelerdeıı ah 11 . A b ıld k kavruldum .. de .. arkana bakmadan Oğlanı ko!:lıya koklıya sıkıca uç 

nan m a csı, y ay ım yo u - .... B .. . 1 . d f .. G" .. 11 · 1 t ikt' 
du. San.iyen efendi zademin oda- sonra tahattur ettikçe hala ögu"''re- N h tl b b d 'h K _ yuru. u turbe zıyareı erı sabah e a oper. onu erı ce P e · ısap 

• şu, o u u a a erga ı, uru k d .. . ku . · · t' 1 d 
lıklıeına namzet idi. Bu iki müs _ - · g !' Ne benim m h bb · namazı va tinde kırk gün devam e ecegı vvetı suus una e var ır-

• ct.egım de ır .. ._ h t· d'ut~ e- muş abıhayat çeşmes~ sel iskarası, edecek. Eğer Aşık Veli hazretleri- maması şartile tılsımı sunar. 
külün ıırasından ben ona nasıl ma- ımın ereceı arare ı u.ş u, ne bakkal d 1 akt k • 

T" .. •• ı 0 aş. arı geç .. azıcı sa ne özünü doğru, itikadını tam tu- - Ya hak, hu ... 
lik olacaktım? Lakin gönlüm söz de Lusnumelegın bana karşı on ğa git. Biraz sola yürü. Dört yol ağ tar isen bu kırk gün zarfında ora- Der. Gözden kaybolur. Erenlere 
dfalemiyor, aşkım dizgin almıyor- paralık meyli uyandı. Bütüh bu zında şaşırma .. tekkenin avlusun- !arda sırtı ceylan derili, eli teberli karışrr. 
du. Ycmıyor, uyumuyor, zayıflı - pislikleri yedi1':im yanıma kar kal· da sinirli bir köpek vardır. Çıt ol- keşkülbedest kıvırcık, uzun saçlı, İlyas, tilsımın kıymeti rayicesi 
yor, harap oluyordum ... İstanbulda dı. Ne türlü şüphelı, gizli tarikat sa havlar. O sese git.. karsına süt- nıirapi bir dervis görfinijyor. He _ olarak dervişe verdi~i üç öpücüğü 

Aman yarabbi( tılsımdaki hay- eski aşk talihsizliğine düşer. aıç 
retefza kuvvet, bianıan tesir he . bir kadın. yüzüne bakmaz olur. 
men kendini gösterir. İlyas besme- İlyas ağa, sigarasının dumanla· 

leyi çeker. Konakta, Hüsnümelek· ! rını savura savura gençliğ'.nin 

ten başlar. Fethetmediği kadın tatlı saatlerini tekrar yaşıyarııl' 
kalbi bırakmaz. Herkes bu oğlan - tatlı tatlı nakli macera ederkeıı. 
daki cazibe ve şirinlik efsununa Al' B kir k d diklk t 1ıara• ..... ıe,oaar ave 
şaşar. Muthış brr manyatızmacı . . . ııe· 
gibi arzusunu herhangisine tevcih retle dinler kı Aptalsınan maha l'fo
etse hiç bir güzel kadında mukave- sini, Aybayıldı".1 yokuşunu, .• 

t 1 k lm hutlubaba dergahını, Kurumuş a 
me e meca a az. Jll l 

.. .. . . . k bıhayat çeşmesini, sel iskaras ' 
Bu gonüller fatihı, konaktakı a- bütün bu isimleri adeta birer birer 

dınlardan doyar. Bıkar. Fütuhatıtıı zihnine hakkeder. Kırk gün sabah 
mahalleye, mahalleden daha öte- namazı.vakti Aşık Veli hazretıerı· 
!ere taşrrmıya başlar. Kocalar, bu- nin türbesine devama karar veril'· 
nun elinden el'aman çağırır. Her- Sırtı postlu, uzun saçlı dervişe 

al· kes, bu aşk Napolyonunun bu rastgelirse muhabbet tılsımını k 
tesiri nereden aldığına bir türlü a- mak için ona üç öpücük verme 
kıl eııiiremez. Sebebi efsununu değil, icabında bu semahat ve fe • 

· k ·ı · var· ondan sıkı sıkı sorarlar. İlyas bir dakiırlı.kta daha pek ço ı erı 
gün zevzeklik eder. Tılsım keyfi- mayı bile göze aldırır. 
yetini olctuğu gibi anlatır. Bir ge- [Arkası vırl 
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Neler öğreniyoruz ? 1 RO~~ - ALMANYA NYA 
• 

Şu günlerde Almanyaya, İngil -

"Dostluk nazik bir 

Tekaütveyetimmaaş- Lisan bilen 

tereye, Fransaya ve Çeko - Slovak
yaya ait haberlere, ma!Umata hep 
nekadar muhtacız!.M Bu hususta 
bizi tenvir edecek, malfunatımızı 

genişletecek iki vasıta var: Radyo 

Romanya hükumeti, Alman 
ekonomik taleplerinin büyük 

bir kısmını kabul etmedi 
çiçektir, bakım İster!,, 
Doktor Kö,eivnnof diin gece sa-

mimi teşyilerimiz arasında !>ofya
ya avdet etti. Bulgar Başvekili, 

memleketimizde kaldığı bir hafta 
zar(ında, Ankarayı ziyaret etti, 
Reisicümhurumnz tarafJJldan ka -

larının iskonto işi 
Maliye Vekaleti ile Ziraat Bankası 
arasında yeni bir anı asma yapıldı 

Ankara 21 (İKDAM) - Tekaüdlleri, bordro dışında kaldığından 
~e yetimlere aid iskonto muame -lbu kabil müracaat sahibleri kupon
lelerinin dahıt' kolaylıkla yapıla - !arını eski usul dairesinde vize et
hilınesini temin için Maliye Vekô.-,tirmek suretile iskonto muamele -
leti Ziraat Bankası ile bir anlaş - sini yaptıracaklardır. Maaşlarına 
llıa yapmıştır. Bu anlaşmaya göre haciz konulanların haciz miktarla
rııaaşJarını iskonto ettirenlerin ad-lrı da malmüdürlükleri tarafından 
!arı bir bordro ile, iskonto muame- bankaya bildirilecektir. Tekaüd ve 
lelerinin başlad1ğı devrelerin gel -1 yetimlerin kullandıkları tatbik mü 
llıesinden 15 gün evvel malmüdür- hür veya imzaları, şahit ve bele -
liikıerine gönderilecektir. Malmü - diye tasdikine meydan verilme -
diirlüğü bu bordroları tetkik ve mek üzere maaşlarını iskonto et -
tasdik edecek, banka da iskontoyu tirecekler maaş defter;ndeki tatbik 
bu bordro üzerinden yapacaktır. mühür veya imzalarır.ı bankaya 
Maaşlarını ilk defa bankaya is - verdikleri mühür veya imzanın ay 

konıo ettirmek isteyenlerin isim - ni olarak kullanacaklardır. 

Nufüsumuz: 17.829.214 
Bir senede ölenler, doğanlar ve 

evlenenler ne kadardır? 

memurların 

terfi imtihanları 

ve gazeteler ..• Lisan bilmiyorsanız 
ve başka istasyonlara baş vurmu- Bükreş 21 (A.A.) - SeJahiyettarJkısmını reddetmektedir. Yaı·m im
yorsanız yazık ... Ankara radyosun- mahfillerin Havas mu.'1abirine bil-

1
zalanacak olan Almanya - Roman

dan bir şey öğrenemezsiniz. Çün- dirdiğine göre, Romanya, Alman e ya ticaret anlaşmasır.a bilhassa 
kü o da sizden fazla bir şey bil - konomik taleblerinin büyük bir Rumen petrollerinı alakadar et -

Ankara, 21 (İKDAM) - Devlet miyor ve öğrenip öğretmeyi aklın- mek üzere yalnız bir kaç ikinci de-

memurları maaşlarının tevhit ve dan geçirmiyor. Kalıyor gazete - Devletler, Almanyanın recede fedakarlık dahil buluna -

teadülüne dair olan kanun muci - !er... kuv\ ete mu··racaatı• caktır. 
bince birer derece daha yüksek Gazetelerin haber toplamak için Yeni Almanya - Romanya tica -
memuriyetlere alınmalarını temin müşterek iki mem'ııaları vardır: . . . (~aş tarafı 1 ir..ıc sayfada) ret anlaşması, ticaret mübadelele
etmek üzere garp dillerinden biri- Anadolu ajansı ve radyo ..• Bunun i gıbı hl~ ıtıraz etmedeı: büyük bir rinde hafif bir fazlalık irae etmek-

.k f ld ki · t'h ı · haricinde siyasi mubarrirlerinin 1 tevekkül ıle karşılayacağına ka - tedir Petroller bahsinrle yapılan ne va ı o u arını ım ı an a ıs- . . · 

b t t k 
. t _. d b 

1 1 son vukuata ait mütaleaları, ifşa- nıdır. fedakarlıklar, Alman taleblerine 
a e me ıs egın e u unan arın 1 Alın ı h k k · b' . . 1arı da mühim olmak, hepimizi a- an ar, u u a mugayır ır nazaran hiç bir şey değildir. Dok-

ımtıhanlarının ne zaman yapıla - Iakadar etmek lazımdır, değil mi? şekilde olsa bile Alman ırk, lisan tor Wohltat ile yapılan müzake -
cağı hakkında Maarif Vekaleti ta- ı GazetelCTimizdcn ismi ve kalın ve kültüründe olan memlek~leri reler Teşrinisani anlaşmaları çer _ 
rafından bir talimatname hazırlan tabakalarile kendi;inc baş köşe • lilhak ile büyük Almanyanın iktı - çevesi dahilinde cerevan etmiştir. 
rnıştır. !erde bir yer arıyan birisinin dün sadl zarureti bahanesıle yakın kom Almanların bir ültir.oatom ver -

Bu talimatnameye göre imti _ okuyucuları nasıl tenvir ettiğini ~ularını, en berbad bir müstemle - diklerinin tekzib edilmesine rağ -
hanlar Ankarada tarih, dil ve coğ- gözden geçireceğiz. Cihan duru - ke halinde hımaye altına al~a~ - men.' burada hala hir nevi sıkıntı 

f f k ··ıı · d ıs· t b ld munu, cihana en iyi öğreten gaze- takı esaslı farkı anlamıyor goru - hıssıvatı mevcuddur. Rnnun sebe -ra ya a u esın e ve an u a 1 • . . 

Üniversitede her yıl Mart, ve İlk- te Temps'dir. İstanbuldaki ada nüyorlar. Işte, yeni vazıyetın en bı d• Romknya - Almanya ticaret 

t . 1 d 1 akt 1· şından şunları öğreniyoruz: zıhin karıştıran manzar&sı burada-,müzaı<erelerinin Almı.nvanın Çe -
eşrın ay arın a yapı ac ır. m- . · 

tih 1 ·· 1 · '! ·f v k·ı ı· Almanyanın Çcko - Slovak"a dır. İş!e bundan dolavıciır kı, bey-
1
ko - Slovakyadakı S)n darbesıle an arın gun erı J.., aarı e a e ı J • 

t f d t b .t ·ı· dan ettiği istifadeler hadsiz, hesap- nelm Jel urrnmi efkar, Almanya ·ıavn! zamena tesad~f etmesi ve ara ın an ayrıca es ı ve ı an e- w 

d ·ı kt· sızdır. Çeko - Slovakyanın on »edi nm akdettiği bütün ~nlaşmalar& Almanvamn Romanyaya karşı ni -
ı ece ır. " " 

bul edildi, hükiımet erkinımı<la 

görüştü ve neşredilen tebliğden 

anlaşıldı ki, seyahatini, snlh ve 
Balkan itilifları serçcvesi dahi -
!inde, büyük muvaffakiyetle bi -
tirdi. Fil\'aki, Bulgaristan gibi Bal· 
kanlarda coğrafi vu.iyeti 113%.İk bir 
milletin, en yakın komşusile, hele 
barışı ve müşterek menfaatleri ko
ruma mevzuunda bu derece tam ve 
sanumi bir anlaşma elde edebil -
mesi, Avrupanın bu;ün i!;ınde 

kıvarndlğı harp ihtilaçlarmın ve
hameti düşünülürse, bir diplomat 
için muvaffakiyet te değil de, da
ha fazla bir şey, bir nevi si)·asi 
nimet sayılmak lazım gelir. 

1''akat, bu neticeden Türkiye da
ha az memnun değildir, Hele bi-
zim ıııcmnuniyctimll. bilha!)~a şu 

sebepten ileri gelir ki, Türkl~·c, 

nihayet Bulgari,fanda sulh ide.ılı-İ . . k . . ı milyon nüfusu, iki buçuk milyon- rağmen, hala hususi maksadlar ta- ydleri hakkında yabaıocı memle -
mtıhana gırme . ıstıyen memur luk ordusu, hazinesinde 60 milyon kib ett ı;,ne kana&t gctirmışlerd r. k tlerde musir surette bazı şayıa - ne bai\lanmıs , memleketini sc.cn, 

!ar hangı garp dilinden nerede ve 1· ·ı· 1. 1 k 1 ı·· .. , .1 ç b 1 B d 1 <l' bütün ınanasile dürüst bir de,Jct . . . . ngı ız ıra ı a tını vardı. Halbu- , osvo ev• em er ayn, ır - farın cve•an e) emesı ır. 
hangı devrede ımtihana gırccck - ad ·ı ·· ·· k · k. b ı ki Alman hazinesinde yalnız 6 mil- mingam'da irad ettigi nutukta,. -o amı e gurıışmc mı anını u -
lerinı bır istida ile her yıl Şubat, L k . 'hl M' ş' r hareket maktan ve bu devlet ndanıile tc -yon vardır. 1 o arno mısakından sor Miını , 
Nisan ve Bırınciteşrin ayları için- masl•·mdn ta - L • Bu malfunat haricinde daha bir anlasmasına kadar obn Alman ~ mnmt'n aıancvı .. ır 
de Maarif Vekaletine bildirecek - , k h 1 kıymet olan emniyet bis.i duy _ çok milyonlar sıralanmıştır. Al _ 1na zı a dlarının bılan~osunu, Al - d 
tir. t · t· d I m a a maktan mes'uttur. Omuzlarına manyanm borçları, açığı, istikraz-ımanyaya ar U< ı ıma edi emıye -

Talimatnamenin diğer bir mad - !arı, ilh... ceğme kanaat getı~ecr-k hır şekil memleket mes·uliyeli yüldcnmi 

desine göre de bir garp dili imti - Fakat bunlara ait sıfırları sıra- de tesbit ettı. heyecan uyandırdı insanlar için ise bu saadet biil·ük 
hanına girecek memurlardan bil - layamıyacağız. Karilcrimizi daha Münih müzakereleri, Avrupa - istirahattir. 
dikleri garp dilinde yazılmış en fazla tenvir edem.iyeceğiz. ya taalluk edt n bır anlaşmanın ta-

Ankara 21 (İKDAM) - Dahi -
liye Vekfileti üç ayda bir alınan 
Ve sicil defterlerine istinırt eden 
ilısaiyat cetvellerine göre 1937 ve 
1938 senelerinde doğum, ölüm, ev
lenme ve umumi nüfus vaziyeti -
Ilı.izi tespıt etmiştir. 

ise 13.9 dur. az üç sayfalık bir parçayı türkçe, Çünkü yedi milyon nüfusu on hakkukunun kaçlf'ld<ğı ihtımal .ıi 'tal yada 
Netice şudur ki, seneltrdenbcri, 

daha doğru u •on on •cnedenlwri 
binbir miiskülatın karanlıkları 

i~inden döne dolaşa, nihayet hcT 

1937 yılında 105.983, 1938 yılın
da 102.953 evlenme kaydedilmiş
tir. 1937 yılında 223.479, 938 de 
241.991 ölüm, 1937 yılında 280.314, 
t935 yılında 241.991 doğum olmuş
eur. 

1937 yılında sicil defterlerinde 
9.008.495 kadın, 8.576.110 erkek ol
mak üzere 17.584.605, 1938 yılında 
ise 9.121.539 kadın, 8.707.675 erkek 
01ınak üzere 17.829.214 Türk va -
tandaşı kayıtlı bulunmaktadır. 

1937 yılında kadın nüfus artışı bin 
de 12.7, erkek nüfus artışı 14.4, u
rnuını artış 13.5; 1938 yılında ise 
kadın nüfus artışı binde 12.5, er -
kek nüfus artışı 15.3 umumi artış 

1927 genel nüfus sayımında nü - ye, ve türkçe yazılmış bir parçayı yedi milyona, yarım milyonluk or- şüphede bırakmamak iç;n girişi! -
!usumuz 13.648.270, 1935 gene\ nü- garp diline !Ugate müracaat etme- duyu iki buçuk milyona çıkaran mesine lüzum görüle::ı bir tecrübe 

(Baş tarafı 1 inic sayfada) 
fus sayımında ise 16.158.018 idi. den doğru olarak tercüme edenler,' makalenin diğer milyonlardaki idi. Bununla beraber, o zaman i'ı - iki komşu, Tıirki~ e ve Bulgari, -

. . . . ' ve Londra'lın su\hpen·er devlet - . . .. 
Yeni doğumlar, hicret ve iltica su- imtihanda muvaffak olmuş sayı - sıfırları ne hesapla yerlcştirdig'ini ni bır harbe gırışmek ihtımali mev . . . tan, kendılcrı ıçın mukadder 'e -

_ !erden n•urekkeb b ,. blok teşkılı . 
retile yurdumuza gelenler ve bun- lacaklardır. takdir etmek kolay değildir. cud oldugundan dolayı onu temin . . ı lame! yolunu bulmuşlardu: Do•t· 

1 k .. • . . hususundak ı;avr•tler•nı kaydey- luk' D ti k · · d lh' u 
!arın dışında o ara mektum nu - 1 K D A M C 1 etmek ve devletlerın hazırlanma - 1 kt d 1 • . Lf 11 h b · os u ıçın e su . Su ıt~n ... eme e r er .'"\.ynı m~:ı c er ar ? Sulh . · . 
fustan nüfus kütüklerine kayde - !arına lazım gelen vakti kazandır- d b . L 

1 
.
1 

B 
1 

gaye. ıçınde mu)lcrck mcn-

8 1 E 
. . rn erı nnc ra ı e c·'" ;n ara.sın -. f 1 . 

dilmiş olanlarla birlikte bugünkü Ankara da kı· u gar aş ve kt' l ı' mak içın böyle bır anlaşmaya ih •

1
d~ki münasebetlerin bu kadar fe _ aat

1 
en .k':"m~~ ve )·ırtıcı canı _ 

umumi nüfusumuz 1935 genel nü- tiyaç vardı. k 
1 1 

d • .. h d var ar gıbı deı;ıl, fakat medenı ın-
- . . . b • sE a rna ıgırı. muşa e e .. 

fus yazımına nazaran 1 milyon ç k f • • d " • f f • İngıltcre Ba vekılı, eskı taah - . sanlar gıbı rahat yaşamak! Bu ne-
671.196 kişi artmış bulunmaktadır. e Se aretını un nece g 1 1 eylemektedırler. ti b' d "il B 1 · t n1 U hüdlerine sadık kalmıyan Alman- Berlin 21 (A.A.) _ -Havas _ !- Tc.e k' ır ~er cg: u. garıs a a 

El.taraflık 0--kanununun •• şga ı et t •. ı er (Baş tarafı 1 inw sayfada) yanın verdiği ~e?i tem!nata nasıl talyanın Berlın Sl'firi Attolico, İ - kurdıye b''o~kuluhgunu~ hter_ bka -
· · . 1 ~ 1tımad edıleceğinı sormasında çok · • ıın an uyu e emmıye ını av-

rının eS<'rı o an efkarıumumiye mü . . , talya hükumetine vaz•yet hakkın - . . · . . .. 

l'Jgası 1 vacehesinde gazetecı·ıe . b .... k haklıdır. Bır sulh havvarısı oldu - J . h k .. R rı)abilen in.sanlar ıçın, hatta şahe-Ankara 21 ( kdam) - Çekyanın rın uyu d .. h 
1 

a ıza aı verme· uZ<'re omaya d' 
bir ·f 1 · ld ğ . . ğun a şup e o mıyan Çember - . . ser ır. 

V · t B S W 1 Almanya tarafmdan ilhakı üzerine vazı e erı o u unıı ışaret etmış ,. . _ hareket etmıştır 
_.p· aşıng o? -b.' umfl ~e~ e - Çeko - Slovakyanın Ankara sefa - bütün Balkan lt'lilletlerine faydası !ayn ın ·B:nım sulh. ugrunda feda lon.ırada 

!es, ıttmann ın ıtara ı anu - h . b .. ·Al .. .. 
1 

olacak teşriki mesai ti .. edemıyecegım hıç bır şey yoktur. l: 
. . . kl 'f' . ret anesı ugun mnr, buyük e - şar ar1 vu - . . . . . . - . .. Bulgaristan bizim Avrupadıı en 

nunun tadılıne aıd olnn te 1 ınm .
1
. _. 

1 
f d . 

1 
cude getirmelerini ıs· 1, . 1. M deyısımdekı samımıyetı kımse şup- Londra 21 (A.A.) - Londradaki 

• . . . . . çı ıgı memur arı tara ın an ışga cmış ır. u- . yakın komşuımızdur, çalışmak ve 
ayan meclısıne tevdi edılmesıne ta- 11.. d'I . t ' maileyh gazetecileri ha·d· 1 . \he ıle karşılayamaz. Fakat bundan Polonya sefiri Lord Halifaksı zi -. b ve tese um e ı mış ır. ıse erı va- . . . . . • inkişaf edebilmek için her şc~ J,•11 
raftar olduğunu beyan etmış ve u _ himleştirecek bir şekılde . t- yalnız hır şeyı ıstısna ederım: Bu yaret etmistir. Görüşmeleri 40 da - evvel bu komşuınıızdan emin ol-
tadil te.klifi için •rnantıka. n. takib. o--- ınemek, bilakis bunların ızız· aalmesı .. ne da, yüzlerce senedenbHi faydası - kika devam etmiştır. 

d d ) 
mak isteriz. Biz Bulgarıatanın ~r-

etmemız lazı~ gelen •stikamet• Fransa a u" n çalışmağa davet ettikten sonra de- nı gördüğümüz ve onrlan hiç bir P . t 
gostermektedır· demıştır. miştir ki: suretle vazgeçemiyeceğimiz hür . arıs e kında en kavi komşusnyuz, o da 

••• 

rahat çalışmak için bizden cnıin --------------------- ç k ı •- Ankaradaki görü•melerı· . riyettir .. deyişi ne kadar müessir- Paris 21 (A.A.) - Alman sefiri 
1 

k . 
1
. t Ank 

1 Maarı'fte yanı· tayı·nıer Yen·ıden açılacak deg~ı·rmeler l an an zin mevzuunu dostluk ~e ."". - dir ve onun bu beya1>atile, İngiliz Fon Welczeck, vaziyet hakkında oma ıstcr. ş e, . ara ana~ -
samı.mı - • • . . . .. • . 1• k .. ma;ı on senedenberı esa,Iarı araş· 

yet teşkil etmiştir. Bilirsin.iz ki umumı efkarının, şerefli bır cı - hukumetınc ma umat verme uze- ' . . . . .. 
Ankara 21 (iKDAM'.· - İzmir er Ankara 21 (İKDAM) - Yeniden Kararname 1 er ' h lh.. .. h.. . t. t .. .. k 1815 d B ı· tırılan bu emnıyebdır ki ikı tara• dostluk bakılmak isteven nazik b. an su unun urrıye sız eessus re duna şam saat . e er :ne f ta b" ·~-•-• .. . 

ltek lls eleksı·z ve valssı'z deg· irmen açmak - ır ·• · - · k · b ı d • · · m m ır şuur ve ıunuu uzerme esi tabliye öğretmeni Halid çiçektir. er,emıyecegıne anı u un ugunu ~a reket etmıştır. 1 . . . 1\ iizuk el 
Şen kut İz . 'k' . k k r . için Vekalete yapılacak isteklerin Paris 21 (A.A.) - Bugün neşre- Gerek memleketim k . anlatması herhalde Berlin ile Ro- yer ı:ştırmıştır. ı er er so -

d 
' mır ı ıncı er e ısesı tam mallımatlı olması ve açılacak dilen kararnamelere göre muvaz- . . e, gere se şah d d .. '.. ··ı . ' . b d b. R d nunda Ankarada neşredilen tebli-

lrektö r--.. İt b 1 Cümh ' sıma tahsıs edılen makale! d ma a uşunu mesı ıca e en ır 0manya a -· -1 land - d .•. 
· r ugune, s an u u - değirmen ile civarında açık değir- zaf hizmette bulunan sübayların .. er en d' · gın sag am ıgın an bahseıtıgı 

rıyet orta okul direktörü Cafer Er- . . . .. d d' 3 60 k ı ·· ··k dolayı Turk matbuatınl teşekkür e şey ır. tenıel bu dostluk temelidir 
it menlerın saylları, kılo hesabıle gun a e 1 1 a çı arı makta, kuçu d · A d · d . .. Çemberlayn bundan sonra İngil- (Baştarafı ı inci sayfada) ' · 
rılıç: Cümhuriy~t kız lisesi direk - lük istihsal kabiliyetlerı ve bir se- zabitlerin kadrosuna da 2500 kişi il erıbm .. ranı_z ~ geçır ığ~.m g'.'° - tereyi teşkil 'eden milletlere ve Ancak, Köseivanofun dün gaze-
Orlug'üne 1no··n·· kız o•ta k 1 d'- .,. ı kt ş· ı· Af 'k er enım ıçın ayram gunlerı ol- kabul etmiştir t il k ·· ı ifad .,.. · ' u ' 0 u u 1 nede çalıştikları müddet ile bu de- ılilve 0 unma a ve ıma ı rı a- t R · · ··mh ckendisile samimi surette bağlı bu · ec ere pc guze e etlı,;ı gı-

rektörü Emı·n Gu··nver İno··nu·· kız .. . . .. da yerlilerden mu''rekkeb yenı· bir'muş ur. eısıcu urunuza ve me- - · · * b' d tluk ik b. · kt ' 
ı· ' ğırmenlerden ıstifade eden koy - sai arkadaşlarına en hürmet!' . lundugunu• hır defa daha teyıd et- B .. k 21 (AA) S lilı' tt ı, os . naz ır s• e ır ve 

lısesi direktörlüğüne, Erenköy kız !erin isimleri Vekaleto bildirile - kuvvet teşkil edilmektedir. nettarlığım1 sizin vasıtanız! '.bml.'.ı:.1 tiği Fransaya güvenmek icab etti- ahuf rlleş H . . -h ab .. ıye Mar bakım ister. Bakım ise her şeyden 
ıses· b . . C d B l • T h. 1 . 1 a ı ag •. . . . m e er, avas mu a ırıne, a evvel dikkat, ı·ıın· a "•'-"'- has 

ı aş muavını ev et ar as cektir er ıs zamanı ge mış o an sı - etmek isterim gıne ışaret etmıştır ki bunun ma- . • . ' uu..u&, sa-
" · ıfl b' . • 1 · . ' carıstan tarafından alman askerı · t • d . · :-aınlıca kız lisesi müdürlüğüne, n arın ır kısmı sılah altında al- Ankarada hükılmet· . k• nası, anlaşma sıyasetinden vaz - . 1 . .. . . sıye ve azamı erece sanıımı~·et 
lzrn londrada toplanacak konulacak! H··k- t ki' ·· ımız er " - tedbır er karşısındakı surprızlerı - istiyen bir mevzudur. bu bassalar 

tr Karataş orta okulu müdür ır. u ume eme ı su- nile yaptığım temaslaı ik' 1 _ geçmek değildir. O, bu siyasetin, . b'ld ' kt dir Filhakik Ro . 
<nuavı· 1 . d z· s·· T'J ı'tfaı·ye konferansı baylarla ihtiyatları istediği anda k t a asındak· .. ı mem e Münih anlaşmasına iştirak eden nı ı ırme e - a, - çok nazık noktalardır ama. b.re -

n erm en ıva onmez ı - . . e r ı munasebetler ve tehd'dkiı hı tt tef k · . .. .. . . -
lı:iJ;ı. - . .. .. •.. t 

2 
M sılah altına çağırabilecektir. B Jk 'tTfl _ . devletlerden hiç birinir Avrupa _ manya, ı r maı ye e - et versın kı Türl<un cıbilli ve 

"' orta okulu dırektorlugune Ankara 21 ( KDAM) - 5 a - a an ı ı a arımızın çeçervesı 1 - • d·ı b'l k h t·· r · tt d.. . . h 
'V ' . . Silah imalatının arttmlmasına . d B lk 1 . . ' . ya tahakküm etmeyi düşünmeme- sır e ı e ' ece er ur u ıes en unyaca maruf karaktcrmın u -

efa lisesi müdür muavinlerinden yıs 1939 dan 3o Mayıs 1939 tarıhıne · . • . çın e a an arın ıstıkoalı için ce- . .. . • tevakki eylemiştir. Hududda bu - susi etlerini terki ederler Bina-
tı: . kadar Londrada toplanacak olan gelmce, sılah fabrıkalarında hafta- saret vericidir.. sı esasına mustenıd bulundugunu , . . Y • • ~ • 
aındı Kayalı, Zeyrek orta okul .

1 1 
. f . ,_ f !ık mesai müddeti 60 saate çıkarıl- B 1 B k·ı· E .. izah etmiştir. lunan kıt alarm takvıyesı ve tek - enaleyh, bızun cıhettcn dostluk 

.ii . beynelmı e ıt aıye ,on eransına u gar aşve ı ı kselans Kose- . 1 · ·ı·h it - l . dil . 
rektörlüğüne Kadlköv birinci or . . . . mıştır Bu icabında daha ziyade . f d'' B 1 . . . . . E h''k. , . 1 . . nısyen erın sı a a ına çagırı ma - muhakkak dıkkat e cc:dı. bır kıy-

ca ' . memlekctımızde m2vcud ıtfaıye . ' ıvano un u gar kıfacsını zıya - sas gaye, u ııme. reıs erının ternasyonal gergı'nlikten ve tı· . f k" 1 k ili. . 
okul .. d.. . 1 . d Na arttırılacaktı Milr .. d f • d d - 1 sı, en mc ır ve ~c a ar ı m ı mumta-mu ur muavın erın en teskilatından bir mümessilin işti _ r. ı mu a aa ne - ret etmiş ve akşam saat 22 den dogru an ogruya temas arı ve . . 

'i Ek ' t• d h b ı · ,,t · · • . . . • Romanya hududuna bır kaç rnıl ziyetimizdir. 
- er Pendik orta okul direk - raki İngiliz itfaiye teşkilatı reisliği zare ın e ar evamızı ımalil 1 ıçın sonra hususı trenle Sofyaya müte- daha ıyı anlaşmaları ımkanlarını saf d uh bel .. k 1 _ 
l.. .. . . b' ··d· · 'hd 1 1 . . . . Ö . me e em are e. vu ua ge Bulgaristana gelince t k 
Orluğüne tayin edilır.işlerdir tarafından istenmıştır. ır mu ırıyet ı as o unmuş ur. vcccıhen memleketımizden ayrıl - temın etmektı. yle ı!<en, Alman - kt b 1 k yf' et' d d ' er ı onun 

· · H · k • h' t h b • me e u unması e ·Y ın en o da bizi tanımış yani fiki" 1 · · er. nevı as erı ma ıye: e a ~r mıştır. Dost Başvekil istasyonda ya, bir defa daha bu ;mkanı zede- . klıdır· ' ış r crını 

Sovyetlarin İngiliz teklifine cevabı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

İtonıanyaya bu memleketler bir taarruza hedef oldukları takdirde 
nıuavenelini arzetmiş olduğu hakkında 1ayialar neşretmektedir. 
'l'ııs ajansı, bu haberlerin hakikate uymadığını bildirmeye mezuo
~ur. Ne Polonya, ne de Romanya Sovyet hükumetinin yardımını 
ısteıncmişler ve kendilerini tehdit eden hiçbir tehlikeden bu hü -
kuıncti haberdar etmemislerdir. Hakikat olan şudur ki, ayın 18 in-
1.e İngiltere hükumeti, R~manyaya karşı bir tecavüzden endişe et
·ırecek ciddi sebepler mevcut olduğımu bildirerek, Sovyet hüku
<ıctinin böyle bir ihtimal önünde ne gibi vaziyet alacağını sor -
1 Uştur. 

Sovyet hükumeti bu suale verdiği ecvapta, en ziyade alakadar 
devletlerden, ezcümle İngiltere, Fransa, Polonya, Romanya, Türki
Yc ve Sovyetler Birliğinden mürekkep bir konferansın içtiınaa 
Çağrılmasını teklif eylemiştir. 

Sovyet hiikumetinin fikrine göre, böyle bir konferans hadis 

olan vaziyetin aydınlatılmasına ve konferansa iştirak edecek bü

tün devletlerin vaziyetini favinc azami derecede imkin verecektir. 

neşrı ve bu meyanda silah ve mu-ı • . 1 led . !ayıdır ve bu bakımdan ha tashih etmiş, Türkiye muhaLbeti-
resmı merasını e uğurlanmıştır. ı. 

himmat stoklarına aid malumat ve Çemberlayn, Almanyanın yaptı- Al d nin her nevi değerini takdir vazi-

:ilmesi de-yasak~ı~'_ •• - • Mebus inf'ı.,abı !~~:nrı:!:~r:t~·n:i~:~r~7n~~~;:ğ:: manya a ~::::e :eeı~:işte:~~:r d~:t~U::/~~ 
il (Bn.•taraf• 1 inci sayfada) mal d k b' KÜÇÜK HABERLER (Baş tarafı 1 inci sayfada) hatırlatmıştır. --. e ere ır nevi samimiyet id-

~ • - , din ve Doktor İbrahim Tali riya _ Almanyanın Çeko - Slovakyayı ve müzakerelerin kıymetini daha rakine ermiş olduğundan da artık * Vecer gazetesi Prag ve mem- set edeceklerdir. işgali, Fransa, sonra da İngiltereyi ziyade arııracaktır. Zira, ileri sü - şüphe edemeyiz. 
le ketin diğer yerlerinde umumi Bu içtimalarda görfüülecek me- kuvvetlerini arttırmaya teşebbü - rülen bu sebepler, samimi değil - A, N. KARACAN 
vaziyeti tetkik ederek her tarafa selelerin mevzuları kapalı zarila se ve Ruzvelti bitaraflık kanunu - dir. 
halkın normal olarak ve süku _ dün Ankaradan partiye gönderil - nu tashihe sevkettiği gibi İngiıter_e Fakat bütün bunların ahlak !le 
netle işine devam ettiğini ve mem- 1 miştir. İçtimalar sabah saat 9.30 da hüku~etini de.' mü~tehi<M! .A.merı~ ne alakası vardır? Fransa ve İn _ 
leketin ekonomik hayatında hiçbir olacak ve ihtimale göre bir sa- kası gı_bı. Berlındekı s.efırını gerı gilteredeki düşüncelerin künhüne 
arıza husule gelmediğini yazmak- atten fazla sürecektir. çekmege mecbur eylemıştır: Bu va 
tadır. ı Beyoğlu ve Sarıyer !{azaları mün eiyet de, Nasyonal - Sosyalıst Al -

.. . . tehibisanileri Şehir Tiyatrosunda, manyasile İngiltere arnsındaki mü * Mareşal Gorıng ıle zevcesi K dk'' Ü k .. d F t'h E . .. nascbatın şimdilik ke$ilmesi de -
d k 1 ·ıı . . a ı oy s u ar a ı rruno -

yarı a a an tatı erıni bıtirmek ü- .. a., ·~t E ··lı B k Ad mektir 
zere İtalyadan Sanremoya hareket nu, şı aş, yu ' Py oz, a - T t l'.t d ı tl · - b ·b· 

. . !ar, Bakırköy kazalarının münte - o a ı er ev e erın, u gı ı ha-
etmışlerdır. hibisanileri de Asri sinemada top - reketlcrile, ne kazandıkları anla -
* Mavcrayişşerianın cenubun - lanacaklardır. şılamasa da, beynelmilel vaziyetin 

da yeniden bir takım şiddet hare - İstanbul belediye hııdudları dı - inkişafı önünde, bizzat kendi dava 
ketleri yapılmıştır. İki karakola şındaki kazalar kendi aralarında larının ne suretle zarara maruz bu
hücum edilmiş ve bunlar yağma o- toplanarak partinin direktiflerini lunduğu meydandadır. 
lunmuştur. mütalea edeceklerdir. Le Temps 

vakıfız. Müstekreh Versay mua -

hedesi, yırtıldı, orta A vrupada ger 

ginlik idame etmek istiyen iki yüz 
lü planlara karşı konuldu. A vus -
turyanın Almany:ı:ya birleştiril -
mesi, Südet meselesinin halledil -
mesi ve Bohemya ve Moravyada bir 
Alman himaye idaresinin vücude 
getirilmesi, bir damla kan dökül -
meden vukua geldi. Bizim ahla -
kımız, hakkımıza dayanmaktadır. 

Hakkımm ortadan kaldıran, ahla
kı da ihliil eder. Avrupada vuzuh 
ve adalet istiyoruz. Yeni sulhü, bu 
yeni esasa istinat ettireceğiz. 

Manidar b:r sükut 
Berlin, 21 (A.A.) - Bohemya ve 

Moravanın ilhakı dolayısile şiın -
diye kadar Alman hükıin;etıne 

Tokyo, Budapeşt~ ve Burgos hu -
kumetleri tarafından tebrik teı -
grafları gelmesine rağmen İtal -
yanın da Almanya hükumetini 
tebrik ettiğine dair matbuatta hiç 
bir haber intişar etmemiştir. 



SAYFA 4 

TUZAK 
lngilizced~n nakleden : FERiT ALI 

[Dünkü aayunızdan devam] 

Gece yarısına doğru Kay uyku- onun beni böyle bir si\Ah kullan
sunun geldiğini hissetti. KalktL ması tuhafıma gidiyor. Emin olun, 
Gülümsiycrek: böyle bir ~eye sebep olmak hiç Ü· 

_ Uykusuzluktan ölüyoru.m, de· temezdim. 
di, Yarına Ralph... Ralph sükfuıetle: 

Ralph, yerinden kıpırdamıyarak - Biliyorum, biliyorum Kay, de-
tekrar etti: di, sen temiz, iyi bir kızsın. Hiç 

_ Yarına .. iyi uykular... merak etme. Her şeyi, seni müşkfü 

Kay, doğrudan doğruya odasın3 
ç ıktı. Bir dakika sonra kapısının 

vurulduğunu hissetti. 
Ve içeri Edwina'nın girdiğini 

gördü. Genç kadın: 

mevkie düşürmiyecek, sıkmıyacak 
bir şekilde tanzim edeceğim. Seni 
kimse rahatsız etmiyecek. 

Ertesi sabah K:ty, şiddetle 

kapısı vurularak uyandı. Gözler'nı 
açtı. Birdenbire geceki hi\diseyı 

hatırladı. Kapının vurulması genç 

- Çok müteessirim azizem ,dedi, 
Size bu odayı evvelce bir başk ı 
dosta vadettiğimi söylemeyi unut
n.uşum., Fakat ehemmiyeti yok. kıza. o kabusun devamı imiş gibi 
Eşyalarınız burada kalsın, pijama· geldı. Korktu, . Yatağında büzül~
nızdan başka birşey almıya lüzum rek bağırdı: 
yok. Sizi çok daha iyi tıir odaya - Kim o? 
götüreceğim. - Benim, Eddie. 

Kay, penuvarına sarıldı, pijama- Kay, yatağından fırladı. Acele f. 
sını aldı ve Edwina'yı takib etti. le ile sırtına penuvarını geçirdL 

Edwina bir kapıyı itti. Bir müm Kapıya koştu. Kapıyı açtı ve orada 
yaktı: Eddie'nin kollarının arasına düş-

- Burada sizinle oda komşusu- t'Ü. Sesi heyecandan titriyordu: 
yuz, dedi, güzel rüyalar, bonsuvar ı - Eddie, ben seni Chicago'da 
Kay... zannediyorum. 

Genç kız odaya göz gezdlrdL Ol- Genç adamın saçları karmakarı-
dukça küçüktü ve ona soğuk gö- şıktı. Kaşları hiddelle kabarmı~tL 
ründü. Ve gözleri her zamankinden siyan 

Kay, çabucak saçlarını fırçaladı. görün;iyordu. 
Fıj:ımasını giydi. Sonra banyoya - Evet, dün gece Chicago'da ı

ge~mek için yandaki kapıyı itti ve elim, diye, cevap verdL Fakat An
crada hayretten donarak kaldı. ne bana birşey haber vereli. Senicı 

Orada,, aynanın önünde ayakta yan çılgın bir hale gc ldiğini söy
bir adam vardı ve bu adam Ralph· lecli. Neler geçti? Anlat. Nerede ı 
tı. Bakışları manasız ve boştu. Faz- geliyorsun? Orada ne yaptın? 
la miktarda viski içtiği anlaşılıyor- - Eddie, sevgilim, yemin ede· 
du. Kay'ı görmekten şaşırmış, hay- rim ki, çok fena birşey yapmadım. 
ret etmişe hiç benzemiyordu. Genç Genç kız, bunu söyler söylemez 
kıza doğru geldı, onu kollarının a- ağlamıya başladL 

rasına almıya kalktL Zavallı Kay! Eddie, sesi tatlılaşarak: 

IK·DAM 

Tefrika Numara•ı. 18 Ali Naci KARA CAN 

• 

H- Mart 1131 

ijt&i~ 
DANYEL DARYÔ 

BUENOS-AIRES· Paris ile Holivut avukatları 
Danyel Daryö'yü paylaşamıyorlar 

Şehrin kenar mahalleleri, deri ve yün çarşıları, 
ticaret antrepoları, demir ve odun depolan - toprak 
alım satımlan - aylıkla toprak satışlan sayesinde 

·~ 

boş tarlalardan nasıl şehirler vücude gelir ? 
Metropolün maddi faaliyeti hak· 

kında bir fikir edinmek istenirse, 
şehrin cenup mahallelerine ·Boc • 
ca• cBarrakaS•, Richuelo kıyıları
na gitmek lazımgelir. Yün ve deri 
pazarları, mezl:.ahalar, frigorifik • 
!er hep bu taraflardadır. Ticaret 
antrepoları, sanayi müesseseleri, 
fabrikalar, demir ve oclun depola· 
rı da şehrin bu kısmında toplan • 
mıştır. Burada büyük Avrupa 
merkezlerinin ve büyük ticaret 
limanlarının kesif faaliyetine te
sadüf edilir. Mahalli fark olarak 
burada tebarüz eden hususiyet, 
ziraat makinelerinin hiçl:.ir mem • 
leketle kıyas edilemiyecek derece 
bolluğu olabilir. Richuelo rıhtım • 
tarı sapanlar, tırpanlar, oraklar ve 
büyük kısmı şimali Amerikadan, 
Şikagodan gelen tarla eşya ve le • 
vazımı ile hıncahınç dolu bir man· 
zara gösterir. 

Bir gün, Arjantin belediye amir
lerinden biriyle Richuelo rıhtı • 
mında geziniyordum. Mal dolu 

.. , 
.. -l '!;•, ' 

Arjantin mimari tanı bambaşka 
bir güzelliktir 

..Jiyetinin manzaralarını göster • 
mek, bu birdenbire yapılıp mey • 
dana çıkan şehirlerin modern ve ı 
mütekam:l silüetlerini çizen ve 

memleketlerini sanki evleri imiş 
gibi her gün daha güzel bir hale 1 
koymak aşkını hisseden Arjantin-! 
liler, hakikaten, tıpkı yeni evlile· ı 
rin misafir.lerine, sahte bir leva • 
zula: 

1 
- Evimiz daha olmadı ... Kusu-

ra bakmayın. Daha eşyamızı ta • 
ınamlıyamadık! elemeleri gibi, 
mütemadiyen inşa halinde olduk· DANİELLE DARRIE UX 1931 ve 1939 da 

~arından ve ~rjantinin gün geç • Genç yıldızın evvelce mensup ol- !Fakat ben, Darrieux'niln mektUP' 
ıkı_çe daha mu.kemmel bır hal ala- 1 duğu Paristeki büyük sinema fir- !arını ve telgraflarını saklıyorurıı
cagından emnıyetle bahsederler. masının direktörü Gregor Rabino- Kendisi ile konturatım daima b~· 

Halbuki, hepsi, içlerinden, mem- vitch derdini şöyle anlatmakta • kidir. Ve bu mektuplarla Üniver-
leketlerinin az zamanda vardığı dır: ı sal şirketini mahkemeye çağıracJ' 

yayı almağa gelen insanlarla do • de · t il • 
me nıye manzaras e magrur ve Ben Danlelle Darrieux ile kon- ğım.• 

lu. Manzaralarına bakınca sanır • üf' t h' d' ı ıı 
sınız ki yeni evliler, gelmişler, ev
lerini döşemek için ne lazımsa alı· 
yor, tepeden tırnağa donanıyor • 
lar. 

Size bu genç ve kızgın hayat fa. 

•, 

m e ır ır .er. turatımı 1935 te Berlinde imzala- f Madam Decoin, yani Danie 6 

Bu anlattığım yerler, Buenos • dım. Onu Tobis hesabına Jean Kie- Darrieux halen kendini Unlversal 
Airesin excentriques taraflarıdır. pura'nın baş yıldızlığını yaptığı bir J şirketine bağlı addetmekle berab~r 
Burada, henüz kaldırımları kon • filmde oynamak üzere angaje et- henüz Holi•·ut'a avdet ctmemıştır. 
mamış yolların yanında yeni evler miştim. Bu filmleri vücude geti- 1 Açılan dava üzerine Üniversal 
inşa edilmiştir. Bunlardan bazı • renler arasında Henri Decoin dalşirketinin avukatlarından biri P~· 
!arının dış manzaraları harikula • vardL Muhavereleri o yapıyordu. rise gelmiş, bir iki Fransız vekill8 

Bu genç adam sinemaya gazeteci· temaslarda bulunmuştur. Ünivef' de güzeldir. Eksnisi, amele veya 
k .... k 1 b' k tl 1 tikten gelmişti Diğeri ise 13 yaşın· sal haklarını muhafaza etmek için llÇU memur arın ır a ı ev e- · . t·r 
·d· c h ı · b da keman derslerini terketmiş ve her şeyi yapmıya karar vermış.ı · 

rı ır. ep e erı eyaz veya pem • • . . .. d h 
1 

r·ı · ·ıi• 
b b l ~.. D.. l dı artistliğe heveslenerek cBa!o. fıl .. Avukat, ılk onct· er a ı m amı 

eye oya ılil!', ıger ev er var r . . 
11

,.. .. R b' ·ı h' ' 'd• 
. minde ilk rolünü yapmıştı. Bundan nın, yanı ıo~yo a ınuvı c ın ı 

kı r.eı~klcr saçlardan ve arduvaz sonra Paris'te bir seri film çevirdi. dialarına itiraı edecektir. 

Ne yapacağını şaşırmıştı. Adamın - Bana her çeyi anlat'nıalısı'l, 0 

ndesi alkol kokuyordu. Genç kız, dedi. Her şeyi öğrenmeliyim. 

taklıdı olarak yapılmıştır. Bun · Nihayet Berlin'e geldi. O sıralarda Muhakemenin ııetice31 alındıktan 
!ar, müstemlekelere gelen yeni ve ikmci derecede bir yıldızdı. son~a Danielle Darriec:x 1939 da 

,ad.e insanların ikametgahları his- Ben kendisini angaje ettim. Ken- ıilkteşrinde Holi\'ut'ta bulunacak 
sını verır. Fakat bunlardan daha disine lOO.OOO franktan !azla veri· ve bir firma hesabına bir tilm ç~· onun kollarından kurtulmıya ça- _ Ben bundan hiç birşey anla

lı~tl. Tam bu sırada odanın kapıı;ı madım. İşte anlatayım. Edwina ... 
gürültü ile açıldı. Edwina peşinde Ve genç kız ona bir ay zarfında 
birkaç dostu ve bir fotoğrafçı ile i- iyi, fena geçen bütün hadiseleri an-
çeri girdL lattı. 

Ralph, genç kızı bırakarak gayet Edd' h' b ' .. ı d . . ıe, ıç ırşey soy eme en o-
sakın: nu dinledi. Fakat sustuğu zaman: 

_Yapmak istediğiniz, demek bu N'h t h t 1 ktan ·t 
- ı aye şu as a ı şı " 

idi, dedi. bulduğunu zannediyorum, dedi, 
Edwina bağırdı: 

. . .. . ı Şimdi artık o yüksek seviyyeli zen-
- Benım evımde boyle bırşey · gin kibar insanları iyice tanımı' 

Hem de odanızda, ve bir müzikhol buİunuyorsun ... 
kızı ile! Sizi asla affetmiyeceğim. [ -E' t Edeli fakat yemin ed • 
Derhal talak istiyorum. Eğer bunu ve e, e 
yapmazsanız müthiş bir skandal çı· ırim ki, bundan hiç birşey anlama-
karırım. . dım ve hiç anlamıyacağım. 

Kay, bitkin, harap bir halde su- Ge~ç ada~, onun sözünü kese
suyor, şaşkın şaşkın onlara bakı- rek bırdenbıre. sordu: 
yordu. Bütün bunlardan birşey - Beni seviyor musun Kay? 
anlamamıştı. Kay derhal cevap vereli: 

Ralph, şimdi iyice ayılmı~tı. 

Genç kızın penuvarını alarak o
muzlarına örttü. Sonra Edwina'y:ı 
dönerek gayet soğuk bir tavırla: 

- Bunun için bu kadar karışık 
i~lere girmiye lüzum yoktu, dedi, 
bütün bunlarsız da ayrılabilirdik. 

Kay, kendini tutamıyarak mırıl· 
dandı: 

- Edwina, hiç birşey anlamıyo· 
rum. Bununla beraber siz bana d~-

- Evet, Eddie. 

- Öyle ise bu gece buradan Chi· 

kago'ya bereket edeceğiz. Yar m 

evlenmiş olacağız ve bütün bunla
rı unutacaksın Kay! 

- Evet, Eddie. 

Genç adam, onu kollarının ara
sına aldı. Evvela uzun uzun gözle
rine baktı. Sonra yüzünü, gi\zi.inti 
ateşli buselere boğdu. 

miştiniz ki... Kay, gözlerini kapadı. Onun kol-

Genç kadın, birdenbire bağırdı: ı lannın arasında kendini çok iyi 
- Bana i~mimle hitaba nasıl ce· hissediyordu. Bu kolların arasında 

saret ediyorsunuz! Derhal evimi rahat ve her tehlikeden uzakt'l ve 
terkediniz!.. şimdi her zamankinden fazla emin 

l3Lıtiin odadakiler yava~-;a çekil· oluyordu ki hiç kimse onun kadar 
diler. Edwina durmadan bağırıp güzel, sevimli ve cazip değildir, 
söyleniyordu. Onun yanında Joh.ı 
Carnel'den ba~ka kimse kalmamış
tı. Bu uzun boylu. güzel bir adam-

• S O N. 

dı. Fakat dud:ı.klarında fena bir I •••••••••••• 
tebessüm vardı. S" -, 

Ralph, kapıya kadar Kay'a refa
kat etti. Sonra birdenbire döndü ve 
John'un alnına müthiş bir yumruk 

indirerek onu yere yuvarladı. 

Kay, odasında uykuda bir insan 

gibi ne yaptığını bilmiyerek valiz

lerini hazırladı. Ralph, dışarda onu 

bekliyordu. Biraz sonra birlikte o
nun otomobiline bindiler. Bütün bu 

vak'alar olduğu esnada Ralph bir 

tek kelime söylemedi. New-York'a 

geldikleri zaman ~afak yeni sökü
yo·du. 

Evinin önünde Kay yorgun yü

z(;'1ü Ralph'a doğru kaldırdı: 
- Çok müteessirim, Mösyö Bult

son, dedi, fakat haia birşey anlıya
ınıyoru m. Sizden kurtulmak için 

CHARLES BOYER 
DANİELLE DARRİEUX 

TİNO R0'5Sİ 
VİCTOR FRANCEN 
GİNGER ROGERS 

FRED ASTAİRE 
ERROL FLYNN 

VİVİANE ROMANCE 
FERNAND GRAVEY 

GLAUDETTE COLBERT 
GLARK GABLE 

Dünyanın yedinci san'at 
harikası olan si.ıı_emanın bu 
en tanınnu yıldtılan pek 
yakında: 

LALE 
sarayını ~iyaret edeceklerdir. " , 

Arjantinde, Nevyorkun 70 • 80 katlı binalarının eşleri vardır 

~ bositleri de vardır. Bunlar yeşil yordum. Film çevrildiği sırad:ı vireccktir. Bu firma, heniız belli 
veya kıpkırmızı boyalı tahtadan Darrieux ile Decoin biribirleriu· . defıildir. Fakat belki artisl bu !ilnl1 

yapılmışlardır ve Bohemlerin göz den hoşlandılar ve Danielle bu 1 yine ayni şirket, yani Üniversal 
okşayıcı kullibelerini hatı rlatır • gen çadamla evlendi. O sırada 19 I hesabına çevırecektir. Pek tabiiı.llt 
.ar. Bu evlerin aralarını mısır ve yaşında idi Böylece Berlindc gü- ı ki şirketle Fransız film amili ar•' 

" buğday tarlaları ayırırlar. Bir ta- zel bir iş, iyi bir film ve mükeın- lsında bir anlaşma oldı.:ğu takdirde 
raflarından müphem, boş toprak - mel bir izdivaç yapmış oldu. J Daniellc Darrieux Üniversal'lc b~ 

' tarın sanki görünmez l:.ir ebediye- Bunu takip eden sene, 1936 d:ı ı fılmı çevırebılecektır. Yoksa çev 
, te kadar uzayıp gitmekte olduğu ben Holivutta bulunuyordum. Ü-,remiyecektir. 
' farkedilir. Toprak! Zaten Arjan • niversal şirketinin birinci reisi -bu Bu kadar mücadelelere, rnüna• 

Lin toprak, halis toprak değil mi • çok büyük bir şirkettir· benden kaşalara sebep olan iki şirke! ara· 
dir? Bur::da toprağa bakınca, san- Darrie:.ıx'yü istedi. Muvafakat et- sında paylaşılamıyan genç ve meŞ· 

tim. Fakat artistimi büsbütün de· hur yıldız Danielle D:ırrieux 1911 · · ı bu"tu"n d" d 
"1 manzarası e, unya a ğil, ödünç veriyordum. de Paris'tc doğdu. Babası bir göı 
i:ıildiğimiz ve gördüğümüz toprak· 1937 nin sonunda Paris'e dö ı· doktoru, anası bir şantözdü. 14 ya• 
!arla arasında bir cins farkı var • düm. Üniversal benim müsaadem- .şında sinemaya intisap ettL Balo 
nıış gibi nazara başka bir tesir gös-/ den kuvvet alarak Darrieux ile bir 1 filminde oynadı. Bu filmden soııl"l 
terir. Mahallenin duvarlarında bil- muka\•ele yaptı. Fakat sonradan b.ı. birkaç film daha çevirdi. Berline 
yük beyaz kağıtlar üzerine iri si- birinci mukavelenin de şeklini de- gitti. Ufa hesabına cRüya şatosıı• 
yah harflerle hafta arasınC:a ya • ziştirmeyi istediler ve ikinci b<r filmini çevirdi. Genç artist, asıl 
ı>ılacak büyük müzayedelerin ila- nıukavelc yaptılar. Bu mukavele ti /1935 ten sonradır ki. kendini ~ö~ 
nı göze çarpan bir hususiyettir. ! ben tanımadım. İşte bundan son- termiye başladı ve her sene bıra<> 
~ 1 k .. d 1 · A . J radır ki, Darrieux bizimle olan daha güzelleşip tekamül ederd1' 
.tıU opra muzaye e erı, rıan • . . . B .. . .. · k.. ükscldi, 

0
" · ı:.ı · · b" "k k"l" mukaveleyı boznıak ıstedı. u yu7.· şımdıki mev ııne y ç an er ıçın . uyu spe u asyon .. . 

1 dır M .. ,....,. il 'den, aramızda mucadele başlad•. meşhur bır yıldız oldu. mevzu arı . uzaJ""'""'e e satı .. 

'ın toprakları bazan ameleler ay

lıkla ödemek üzere satın alırlar. 

Bu aylıkla toprak almak Arjanti· 
ıe mahsus şayanı dikkat bir hu

susiyettir. Bu sayededir ki boş 

topraklar da altı ay içinde evlerle 
dolarak tanınmaz hale gelir. 

[Arkası var] 

A.rt:lst: resimleri 

SAKARYA einenıası müdiriycti; yarınki perşembe günü 
sabah •aat 1 O da 

STAD iLAHLARI 
Fıln1infn irae edilrce- ğ'i husust seansa; !\latbuat erkanı, S(nema sa hlp ve-

yeni medeniyeti kurmak üzere müdürlerini, Fılm n10es-.eı1,.lerl dirt:ktörlerinl. ~trkt<"p müdürlerıof ve 
muhtelif istikametlere taşıp dağı • Spor kulüpler! idarecilerini davelle kesbişenl eyler. 

lıyorlar. Çarşının her tarafı bu eş- \ıı••••••••ı•••••••••••••••• ~ 
~~~~~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-

, Yarın Akşam SARA Yve i PEK Sinemaları~~.a ~ 
Senen;n en muazzam ve en NEFiS fÜıtKÇE SÖZLÜ SARK musik;li, büyük mi•ansenlı Super Fılm 

RACANUN G=IlA~üNle:IL~Rö 
Baş ro !erde : (ŞEYH AHMET) ve ( ŞE YHIN AŞ Ki) Filmlerini yaratan 

RA.M.ON NOVARRO 
Muaiki kısmı: M. C. oe ÜSTAT CEVDET KOZAN 

Gazel ve şarkılar • NADIR • HAMiD DIKSEL ve K. SAFiYE 
Program' ilavcl BLJRSA SENF'QNiSİ Türkiyenin halcilcl_bir 

olaralc - _______ Pırlantası olan guzel 

Bursamızın Tarıhi Abideleri ·Camileri ve Sayfiyeleri TÜRKÇE SÖZLÜ ve musikili 
2 - Memleket Jurnah : BULGAR BAŞVf.K!Ll EKS. KÖSEİVANOF'un Ankara 
Ziyareti-Sipahi Ocağında Atlı Yarışları· lstanbul ikinci Müntehip Seçimi · Pera · Şişli 

\ıı Futbol Maçı vesaire ve PARAMUNT DÜNYA HAVADiSLERi - CLARK CABLE 



!2-Mut ın. 

• 
Fenerli Oyuncular ve idare Heyeti 

Beden Ter biyesi Genel Direktörü 
Fenerli oyuncuların sahaya 

çıkmalarını takdirle karşıladı 
Bu vaziyette idare Heyetine derhal çekilmekten başka yapılacak 
iş kalmamıştır. Fenerlilerin çoğunun fikri bu merkezdedir 

Pazar günü Fenerbıthçe futbol • 
cularının idare heyetinin verdiği l 
menfi kararı dinlem'yerek Ve • 
fa ile karşılaşmaları gazetelerde 
ve spor mehafilinde günün mese
lesi haline geldi. 
Aklı başında olanların ve Fe • 

nerbahçeyi sevenlerin Fenerbah • 
çe birinci futbol takıır.ı tarafın • 
dan bilfiil tatbik edilPn hattı ha • 
reketi tasvib etmemelerine imkan 
yoktur. Eğer bu suret!e hareket e
dilmemiş olsaydı FP1'C-rbahçe ta • 
kımı idare heyetinin düşüncesiz • 
!iği yüzünden geçen sene olduğu 
gibi bu mevsim de futbol faali • 
~·etleri haricinde kalacak, genel 
direktörlüğün tavsiyesine karşı 

geldikleri için belki oyuncular da 
cezalandırılacaktı. 

Maahaza, Pazar günü Fener • 

• 

Hareketleri tasvip ve tak dir edilen Fener birind 
futbol takımı oyuncuları 

bik edilen hattı harekc•t diğer bic Evvela harekete c~çmelerl, bu Bilhassa mali kısım ..• 

, 

bahçe oyuncuları tarafından tat • [ pılacak bir iştir. kabili haldir. 

bakımdan bize bu bü~ük klübün hareket esnasında itirazlarının ce- c- Fenerbahçe ile Galatasarayın 
başında bulunan idare heyetinin vabını beklemeleri icab ederdi. yerine milli kümeye hangi takım· 
kifayetsizliğinı göstermek itibari- Bana müracaat edildi. Ben bu !arı alacaksınız? 
le ve bu münasebetle yeni bir me- müracaatlarını ancak maçlara baş- -Fenerbahçe maça çıktığına göre 
selenin meydana çıkmasına da ve !andıktan sonra di.işüneceklim. milli kümeden çekilmiş demektır. 
•ile teşkil etmiştir. Mektublarını aldım. B•ı (filan gü- Galatasaraya gelince; yeri boş 

Fenerbahçe müessislerinden ço- ne kadar cevab veriniz) diye ülti- kalacaktır. 
ğu, ekseriyeti yine müessislerden matom tarzında bir müracaattı. Bu hususta henüz daha Federas· 
mürekkeb olan bugünkü birinci Onlarca yapılacak iş evvela ha - yonun fikrini almadım. 
futbol takımı dahil olmak üzere, rekete geçmek, işe ba~lamaktı. Ben • - Profesyonellik ilan edecek 
bugünkü idare şeklinin ve bilhas- de vaziyeti tetkik eder, anlar ve klüpler olduğunu duyduk. Bunlar 
s~ • ..ıaıede lmkırn bir nevi dikta - karar verirdim. hakkında ne düşünüyorsunuz? 
törlük zihniyetinin bir amatör Nitekim makul olan müracaatlar •- Henüz bize bı!dırilmıŞ bl• 
klüpte yeri olmadığın~ ve klüp iş- nazarı itibara alınmaktadır. vaziyet yoktur. Bunu yapmak içiı. 

!erinin keyfi mahiyetten artık çı- Faraza, Fenerbahçe klübünün İn şahsan azalarının pro!e•yonel ve -
karılması zamanının da mutlaka gilizlerle yapacağı maç münasebe- sikası almaları, sonra bunların pro 
geımiş bulunduguna kanıdirler. tile sahasında gösterd·~' eksiklik • fesyonel bir klüp teşkil etmeleri i-

Dün kendilerilc görüştüğümüz !eri ve istekleri göze alıyordum. cab eder. 
Fenerlilerin bize ifade ettiklerı fi- Bunun için bütün klüplerden ye- Topyekıin profesyonellik olamaz. 
kirleri burada tafsıle iüzum gör - gane isteğim: Kendi maiyetlerinde Bizim teşekkülümü;: amatördür 
tnüyoruz. Ancak bu arada bu genç bulunan gençleri azami yüksek Beynelmilel federasy.,r.lar arasın
le in klübün idaresini spor işlerile moralli ve disiplinli yetiştirmeği ga daki vaziyetimiz de amatör vasfını 
herhangi bir surette alakadar ve ye edinmeleridir. Teferrüat daima haizdir.• 
O«ı.ı~actaı· ellerde görmekten pek 
~oşlanmadıklarını anl~mak güç ol 
.namıştır. 

Binaenaleyh öyle z~nnediyoruz 

ki bu zevat içinde idare hey'etin
de vücudları fazla görülenler, ar -

AVRUPADA SPOR 
Boks Yüzme 

tık yerlerini kiübün menfaatlerini Orta siklet Amerika boks şam • Laypzigde yapılan yüzme mü • 
daha iyi koruyacak ellere terket - piyonu. Ar:n.'rong St. Louıs de sabakalarında, Pomeranya bölge -
mek zamanının geldiğini anlamak-ıyaptığı bir maçta üm·anuu mu .[sinden L<:,skovs~i 100 metre k~r • 
ta gecikmezler. vaffakiyetle müdafaa etmiştir. balama yuzmeyı 1 da. 10/1 sanıye-* Armstrong 15 ravundluk bir maç-· de bitirmitir. Bu müddet Balke • 

Bu hıidise inkışaf ededursun, di- ta rakibi Feldmanı iki dakika 12 nin tesis etmiş olduğu Almanya 
ğer taraftan beden terbiyesi genel saniyede sol ve sağ iki sürekli kro- rekorundan 7/10 saniye eksiktir. 
direktörü General Cemil Tahir bir şe ile nakavt etmiştir. ltalyada 
arkadaşımızın telefonla vukubulan * 

Roma - Tertip edilmiş olan En-
suallerine verdig' i cevablarla Fener A" 'kl t b k .. · Kanadalı 

ı;ır sı e o soru ternasyonal tenis turnuasında tek-
li oyuncuların hareketlerini tasvib B ·ıı il A piyo Lan roı ar e vrupa şam - Jer arasında yapılan karşılaşmada 
ve takdir etmiştir. B•.ı mükaleme F Ed d T d asın nu ransız var ene ar - Henkel, Bohemya!ı Kaska'yı 9/7, 
Parçasını aynen naklediyoruz: d p · s lasd yapılan 10 7/ a arıs por pa a 9, 7/5 ile, Yugoslavya Prinçiç, 

- Fenerbahçe ıdare heyetinin d' k · be berlikl• ravun .u .).r maç ra " M.itiç'i 6/1, 6/4 yenmiştir. 
\ '"ri'i!i kararı dinleme::len maç ya- ı · t· 

netice enmış ır. Kadınlar arasında, Florian, So -
pan takım oyuncularımn, idare hey Kayak 

magyi'yi 2/6, 6/4, • ı Henrotini, 
L • .. undan teczıye rdile" gi söy Veleri 6/4, 1/6, 6/4. 
leııiynr. Ne duşünüyorsunuz? Çommer kupası için yapılan ka-

l Çift erkekler arasında Menzel -- Fenerbahçe idare heyeti, aza- yak müsabaka arına 116 erkek ve 
laı ınh1 rzusu hilafına bir karar 110 kadın kayakçı iştirak etmiş • Henkel çifti Rossi • Rado çiftini 

7/9, 6/3, 6/3 yenmiş ve, ve miş olacaktır. tir. 
Bugün Fenerbalıçe klübünd~n 4500 metre uzunluğunda ve 800 Çift kadınlar arasında Somagyi-

f kl k Kovask çifti Şumanböter çiftinı bir telgraf aldım. Mü"'sesan hey· metre seviye ar ı oşu dünya 
eti toplanmışlar, kararlar vermiş ·j şampiyonu Josef Jenerin, Alman- 6/~r:~~lifler 
ler, hatta Genel Dir~ktörlüğe de ya şampiyonu Villi Walch gibi 
bağlılıkl3rını, teşekkürlerini bildi- Klas kayakçılarının bile muva!fa
riyorlar. kiyetlerine engel olan zorluklar 
• - Fakat Fenerbahçeli futbol • göstermiştir. Hatta yabancılar da
cular idare hey'e'ıinin milli küme ha kötü J;ir netice almışlardır. Ez-

arasından Rado -
Groni muhtelit!, '3tingl - Böter] 
muhtelit! Stingl - Bôter muhteli
tini 4/6, 6/0, 6/2 mağlup etmiştir. 

Teni> 
nıaçıarına ıştırak etmemek içın ver Berlin - Birçok memleketler 

cümle İtalyanın en iyi kayakçıla-
diği karara rağmen, snhaya çıkıp .. .. . bu yıl yapacakları teni• şampiyona 
Vefa ile oynadılar. rından Armand 24 uncu olabil • !arının tarihlerini ı!An etmişlerdir. 
• - İyi yapmışlar o halde ... Oyun miştir. İsveç!' Sxen Miko:ı 40 ve Şöyle ki, 8 - 18 Hazirana kadar Pa
oynıyacak olanlar onların düşün - Norveçli Alf 26 ıncı olmuştur. Şu- riste Fransa şampiyonası, 26 IIa -
celerile hemfikir değıllermiş de - ·..ısı da kaya. şayandır ki, birincı zirandan 2 Temmuza kadar İngii
m:k ki. Devletin resmi bir teşek - ile 40 ıncı arasındaki fark 40 sa • tere şampiyonası Vimbledor.'cia, 
kulü, resmi bir müsabaka açıyor. , 9 - 16 Temmuza kadar İsviçre şam niyeden ibarettir. Neticeler: 
Altı teknik şahıstan müteşekkil bir Erkeklerde: piyonası Zürihte, 14 - 23 Temmu -
hevet tarafından şartl&n tesbit edi- za kadar Almanya şampiyonası 
liyor. 1 - Walter Klasing 4 da. 24.4 sa. Hamburgda, 25 - 31 Temmuza ka-

Böyle bir heyetin kararım kabul 2 - Kitz Bühl 4 da. 24.6 sa. dar Lehistan şampiyonası Varşo -
etıneğe mecburdurlar. 3 - Feix ile Dr. Matt 4 da. 43 sa. vada, 20 den 28 Ağustosa kadar 

Sporda itiraz evvela düşünüle - Kadınlarda: Macaristan §ampiyonası Peştede 
cek şey değildir. Bu bilahare ya • 1 - Şiristl Granz 5 da. 37 sa. yapılacaktır. 

• 

lkDA!lr SAYFA 5 

Fran..a Reisicümhuru dün Londraya hareket etti. Orada res mi ziyaretler yapuak ve Cuma ıı:ünii Paris'e dönecektir, 
Resim Lond.raıwı me§bW' k öprilsü JJe civruu arösteriyor 

Fransız Reisicliınhuru Londrat!a kaplumbağa 
çorbası içecektir 

Londra'da bir de köpekler merarlıtı •ardır. işte Od köpek 
babalarmın mezarlDl dyan:te ıelm.ifler 

JLransa Reisiclimhurunıın Londrada ziyaret edttejU 
Beşinci JORJ'un mezarı 
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SAYFA w iKDAM ız - Mart 1939 

DİLBER ASPASYA EGEDEN RÖPORTAJLAR : 3 
TARİHİN BUYUK NAMLI KAD iN 1 

Yazan: l\<L Rasiın ÖZGEN Tehika Numarası: 22 Karsıyakada yeni stadyum yapllıyo 
Yazan: M. Sami Karayel No. 20 

Tekirdağlı Sarı Hafız 
Sokrat : Bukadar titiz sinirli bir /• • F b l k l h ld ? İskemle atlama diyip geçmeyiniz; 

k d 
• . ld b-ı~ ... ? zmır ut ~ ta ım arı ne a e. bu şimdiki sporcuların mani 

a ını nıçın a ım, ı ır mısınız. h. b 
•• • • • ~~den!:':a1!z~~r d fu~~~1ün:' aşmasına ıç enzemez .•. 

Tahammüle alışmak ıçın .. dedı. mev,,J;e vardır .. u ı: :ı~ule~~ te ~ Çobançavuşa yerleştikten sonra 1. Fakat; enı. beş yaşında bulunan 
·k t k kı f bp t arkadaşlar soyundu. AUamıya sıç- Ihsan, bugun değme sporcular.ı 
er e er smen zayı ırer e - . 
kkül ik I. · htelit' li ramıya başladılar. taş çıkartır. Dinç ve sağlarndlr da· 

şe en zmır mu ı yer . .. •· •• 
b . tak mlar . · d . b' O vakıtler, uç adım atlama spo- ha hala ... ve ecne ı ı ıçır. aıma ı - . . · 

t hlik lm t So 
ru delikanlılar arasında revaçta 1- Ne ıse; okuyucularımın anlıyaca· 

rer e e o uş ur.. . n sene - dL - · ç b ş 
l · f bol h k ti · . akib gına nazaran saatıerce o ançavu 
erın ut are e erını t e - .. 

denler hatırlarlar: 
İzmire gelen hemen her ecnebi 

takım İzmir muhteliti önünde mut 
laka değilse bile ekse:;·iyetle mağ
lfıp olur ... 
İstanbul ve Ankara futbolcula -

rını yenen ViyanaWar, İzmir ınuh 
teliti önünde büyük gol farkile 
mağllip oldular .. Acaba bunun se • 
bebi nedir? 
İzmir muptelitinin oyun -

.. cuları Türkiyedeki di~er futbolcu
lar kadar muvaffak olan eleman -

' !ardır. Fakat İzmirin Vahab, Said, 

FRINIS'in musiki müsabakasına girmek için müracaat ettiği 
Baküs tiyatrosunun önü 

Demesi üzerine, kollarını, bir - demekle iktifa ettim. 
denbire, kadınların bellerinden Filozof, bu sözlerini <?nJ.iyen 
çekti ve korku ile etrafına bakın- kızlarla halkın coşkun kahkahala
dı: rının geçmesini bekledi. Sonra, 

- Olur şey değilsin Aristofan! birdenbire ciddileşerek: 
Kanm gelmiş diye ödüm koptu. - Bu kadar titiz, sinirli bir ka-

Diyerek geniş bir nefes aldı. dını, bilıniyerek mi aldım, zanne-
Liknos: dersiniz? Hayır .. Bu şöhretini bil-
- Çok gülünç bir hal bu... diğim için on unla evlendim; çün-
Diye alay edince, ihtiyar filozof, kil, en büyük bir meziyet olan 

safiyane tazallümüne, şöylece, de- csabr> ı öğrenmek istiyordum. Ka
vam etti: rıma, beni sabır ve tahammüle a-

- Çok berbat tabiatli bir ka- lıştırdığı için minnettarım. 
dın ... Hiç yoktan bahanelerle beni Dedi. 
tokatlar. Karımın ne mal olduğu- Gziklis - Arnara biraz da mer -
nu, size hikaye edeceğim, bir kaç hametle: 

hadise ile anlatacağım. Karım, bir _ İyi ama .. Çok pahalıya male-
gün, sebepsiz yere küfürbazlığa derek ... 

başladı. Ben, mütevekkil, silkin, Deyince, Sokrat: 
onun hiddetinin geçmesini bekli-

- Evet.. tokat yediğim halde, 
yordum. O, söylendi, tepindi ben-

aldığırn d ersten zevk alıyorum; 
den hiçbir mukabele görmeyince: .. k" d hi 1 · iht' 

• • 
1 

d ' ek elin çun u o saye e s erıme, ırasM 
cvay hıssız adam.• ıyer - 1 h"k' l K d ı . ... . arırna a~ ım o uyorum. a ın a~ 

dekı, tuzlu su dolu kaseyı suratı- k b' l'b' t d d -. .. • . . ra arşı ır mec u ıye uy ugum, 
ma fırlattı. Ben, yıne suki'ınet!llnı 1 k d - .. d " . arzu arımın uru ugunu gor u-
kaybetmeden. •Artık mesele kal- - .. 'd' k b 1 

dı "k .. !" d _ gum zaman, gı ıp anını u urum. 
ma ; go gıır uyar u; yagmur O anda kadın kaygısından kurtu-
yağacağını biliyordum.• dedim. !urum. ' 

Aristofan, müstehzi bir tebes -
sürnle filozofun yüzüne bakarken, 
üç yosma, kahkahalarla gülüyor-
tar ve: 

Dedikten sonra, bir an durarak 
etrafına bakındı. Halk, filozofun, 
kurnazca bir başlangıçla ciddi me
selelere yol açtığını anlıyarak ala-

- Olur şey değiL yaşasın, kayla dinlemiye hazırlandı. Sok-
Ksantip! rat, söz dinletrniye zeminin müsa-

Diye alkışlıyorlardı. it olduğunu görünce, sesini yüksel-
Sokrat, !'11lattığı hadiseden zevk terek konferansını vermiye başla

alıyormuş gibi uzun bir tebessüm dı: 

aras~~a gözlerini s'.lıdükten son- , _ Evet .. ben, sabrımı, marazi 
ra sozune devam etti: hislerime mukavemetimi halk hü-

' - Bir gün Alkibyad, adeti üze- kfımeti diye ileri sürülen rejimin 
re, beni hatırlamış, nefis bir tat- başına geçen büyüklerimizin reza
lı yaptırıp göndermiştL Getiren !etlerini yüzlerine vurmak hakkını 
hizmetçi, •Efendim.. üstadın bu bana kazandıran lekesizliğirni mu
tatlıyı sevd iğini bildiğinden, ken- hafaza endişesiyle artırıyorum. 
disinin derin hürmet ve sevgisini Vatandaşlarım! Milli bayram şe
hatırlıyarak y,~mesi için gönder- refine yapılan hayam ~ J Örüyor
di. • deyince, karım küplere bindi: sunuz! Bunu, yalnız gençler, cahil
cOna mı gönderdi? Bu adam tat- !er yapmıyorlar; kızların, kadınla
lıdan ne anlar?• dedi ve sepet - rın arkasından, en çok, altın ağus
ten çıkardığı tatlıyı aya.l<lan al - ı tos böceği nişanını taşıyan yaşlı 
hnda çiğnedi. Ben, onun yaptığı- hüktlrnet mümessillerimiz, bed
na baktıktan sonra: •Oh olsun .. mest bir h:ılde, koşuyorlar. 

Fuad anlaşması denilebilir ki biz
de son senelerin en muvaffak kom 
binezonudur ..• 

Vehab şimdi çoktanberi İzmir -
ilen uzak kaldığı için artık izmiır 
muhtelitinde bu kuvveti bulmak 
imkansız gibidir. 

Esasen zavallı İzmir futbolü, ye
tiştirdiği bütün çocukkrını ya İs -
tanbula veya Ankaray~ kaptırmış 
vaziyettedir. Vehabın İzmirde bı -
raktığı kardeşi ve halefi Saim bile 
bir aralık İstanbul klüplerinde u -
fak bir gezinti yapm.ş ve nihayet 
İzrnire dönmüştür. 

İzmirde dolaştığım sırada Saide 
rastladım .. Milli takımın emektar 
futbolcusu şöyle derd yandı: 

c- Artık biz ihtiyarlamağa baş
ladık. Yerimize birka~ kişi yetiş -
tirmek üzere iken mekteblilere 
futbolü menediverdile;· .. Şimdi İz-

mirde en iyi vaziyette iki takım 

vardır. Biri Alsancak, öbürü de 

Üçoktur. İzrnirin yarınki yıldızla-
rım soruyorsun, bir iki isim saya
bilirim: Kaleci Nejad, Ömer, En -
ver, Fehmi, Hilmi Macid .. Ne çare 
ki bunların hemen hepsi mekteb -
!idir. İzmir futbolü ölmüştür diye-

bilirim .. Bizim en parlak devrimiz 

Viyana takımını İstanbulda yen -

diğimiz devirdir. Ondan sonra ar -

tık bir daha belimizi doğrultama -

dık .. Bakalım yeni gençlik ne ya • 

pacak? Doğrusunu istıorsen milli 

küme maçlarında İzmL- takımların 

dan katiyen ümidvar değilim ... 

1f 
Karşıyaka takımı şırndi cYamanl İzmir futboküleri bir arada .. 

!ar> olmuş .. Artık İzmir şampiyo -ı cuklara medyundur. Bu seferki se- f;te yaptırılmakta olan kapalı spor 
nasında adı bile geçrr:iyor .. Vakti- yahatte buraya yeni . bir stadyom salonunun 17 metre genişliği, 30 
le Alsancak dönüşü (K. S. K.) di - yapılmakta olduğunu işittim. Ban metre uzunluğu var. Duş mahalle
ye bağıranlardan şimdi eser yok .. yoların karşısına geniş bir saha ü- ri, soyunma yerleri ile mükemmel 

Bunun birkaç sebebi var: Bir de zerinde tıribünleri!e, kapalı jirnnas- bir eser olmak üzere bulunuyor. 
fa stadyomlan yok, s•ı,iyen bütün tikhanesile hazu:lanan yeni •tad- Bize kalırsa bu stadyumun inşa -
. ı>kım hep mektebli, bunlar liseyi yomu görünce adeta sevindim. Jsından sonra zaten yaman olan 
bitirip de İstanbul v~ya Anka.ra Karşıyaka çocuklarının on beş yıl- Karşıyaka çocukları hakikaten 
Üniversitesine gidince takım der - danberi rüyalarında gördükleri cYamanlar• takımını yaşatacak -

Okuyucularım; uç adım sporu çayırında atladık, sıçradık, durma• 
demekle, sakın Sultan Hamit dev dan buz gibi su içtik ve yedik. 
rinde klUp, rekor ve sporcu oldu- Sarı hafız, Cemal Bey, diğer ar· 
ğıınu zannetmesinler... kadaşlar sakın seyrimize bakıyor 
Hayır ... Bu, öyle kendi kendine zannetmeyiniz... Ağabeyi mevki· 

gençler arasında revaç bulmuş bir inde olan bu elebaşılar da en ihti· 
hareket idi. yarına varıncıya kadar bir İngiliz 

Meselii.; taş atma, üç adım atla- lordu gibi ortada bizimle yarı şa 

ma, iskemle atlama dört kundura çıkmışlardı. 
gibi sporlar o vaktin idmanları i - Cemal pehlivan, öyle koşardı ki. 
di. <ına, hiç birimiz yetişemezdik. İh· 

Sarı Hafızla Cemal Bey akşama san, geride kalırdı . 

doğru biraz hava seril'llediği za - Sallı ve iri gövdeli olan Cemal 
man tutuşacaklardı. Akşama daha pehlivan çok çevik bir adamdı. Ya
vakit vardı. lan söylerniyeyim ama; ben bu a
İçimizde; iskemle at lama ile, üç damın topuklarına basarak sokak· 

adım atlamada yegane pehlivan ta yürüdüğünü görmemişimdir. 

l olan Badi İhsan nam;ı~ maruf bir Cemal pehlivan, sokakta yürür
ar~adaş idi. ken kundurdarınm topuğu yere 

Ihsan Beye, Badi dediğimizin se dokunmazdı. Ayaklarının ucuna 

bebi vardı. Çünkü boyıı kısa i~i. basarak yürürdü. Tıpkı biı· geyik 
Fakat; bu delikanlı çok kaV1, çe- gibi ... Meydan yer inde güreşirken 

vik, ele avuc~ sığma7, .efendi ha- de parmaklarının uçlarına basarak 
şanlardan bırıydı. A~ nı zamanda yürür ve güreşirdi. 

güreş t~ yapardı . ) Hey gidi günler hey... Ey oku-
Badi Ihsan ile, daha ziy:d~ ben , yucu zannediyor musunuz ki, bı r

başa çıkmağa çalışırdım. Lakın, ne k 1 t .. · · ı .. . aç yazı evve por rcsını çızmış " • 
uç adım atlamada ,.e ne d~ ıskem duğurn bugünkü altmış beşlik Ce· 
le at lamada onu çenıezdım. Bo- mal pehlivan to uklarına hasmı ~ 
y u kısa olan bu "'kadaş üç adım 1 ak .. .. P? 

1 
o ar mı yuruyor ... 

atlamayı 0 derece kolaylıkla at ar-1 H . . t . d . y · e · . ayır; sızı c:m.ın e erım... ın 

dı ki, b iz kendimizi . iildür~cesıye parmaklarının ucuna basarak bir 
zorladığımız halde bır turlu onu geyik çevikliğile yürüyor .. . 

geçemezdik.. S H f · b ah!"'-'· t . . . arı a ız ın u dJ\..U ve spor · 
Iskemle atl ama deyıp geçmey1- men ustası geçen gün (doksan do• 

1 

niz ... Bu, şimdiki sporcuların ma- , kuzluk (Allah daha ziyade etsın) 
nı aşmasına benzemez.. . Suyolcu Mehmed pehlivanı~ otıır· 
Bayağı, hasırlı kclıve iske~elerı ı' muş konuşuyorlardı. Ben de yan• 

yok mu? .. iste bu arkalıklı ıskem- larında idim. Bakınız Cemal pehli· 
leleri her atlayı~ta bir tane daha 1 van Suyolcuya ne anlatıyordu : 
ilave ederek devam ettirmekti. U 

1 
G .. M k , 

. . - sta ... eçen gun aç aya 
Iskemle atlamalarında her vakıt 1 ka b' d . tın . 

1
. z k 

İh K 
.. "k yın ıra ere gı ıs ım... ev ı· 

elebaşı san Bey olurdu. uçu . k ak kl. "' . .. .. .. j mı o şıyac yeme er yapmı,;..a r ... 
ve çevik boyu ile onumuze geçe~, 0 k d k . · ki h d . - . . a ar ço yemışım ~ azme f:: · 
ılk ıskemleden sıçrar, hız de pe- . di d" k M k 

k b' b ' yun ye eve oner en aç a yo· 
şinden kaç kişi varsa. ırer ırer lunu tuttum ve Ihlamur'a indim. 
atlıyarak SlTamızı savardık. O d d • t d z· ' . ra an agı ırmçın ım ve ıncır· 

Bu suretle ; derken ı skemle ade- j lik t tt b' E' 1·r . . . . . . uyuyu u um, :raz sc;nra ın 
di blr ıken ıkı olur, beş iken on o- • ım · · d eti 
l d B. .. tam 'k' . k ml gana ge ısım... e . ur u. ır gun on ı ı ıs e e ... 
olmuştu. ı Cemal. pehlivan Enıirgm'da o-

Ortada İhsan ile ben kalmıştım. turur. Bız olsak: 
Arkadaşlar döküntüye çıkmıştı. - Amma yaptın haL delirdi\! 
Nihayet; yine rekor İhsan Beyde mi a birader?. Otob'.is mu yok? Va· 
kaldı. pur mu yok? deriz. 
İskemle atlaması çok tehlikeli i- Suyolcu, alelade· bir hareket imiş 

di. Bazan, iskemlelerin ortasına dü- gibi sükunetle dinledi. Yalnız Ce· 
şüp kuyruk sokumunu vuranlar mal pehlivan liifını bitirdıkten son· 

olduğu gibi kolu ve ayağı kırılan· ra: 
tar da olurdu. - Usta; ıhlamurdan Zincirlik ·1-

Bir de, arkadaşlarımızdan Bad\ yu dağını tırmanırken kalbim 5'• 

Ahmet isminde biri vardı. ~u .. a.r- ı kışır gibi old.u. :1'f e dersin bu işe? 
kadaş şimdi bir mektep muduru- Suyolcu guldu ve mukabele c· 
dür. Bu arkadaş ta İhsan gibi kısa ·ti: 
boylu idi. 1 

- Sütlü irmik helvasını fazlaca 
Lakin, İhsan gibi çevik değildi. yedinse o sıkmıştJr. Kalp hasta fa· 

Yalnız idman yapar, güreşirdi. İh- lan zannetme •.• 
san, bugün Türkiyede en birinci Cemal pehli\'ana sordum: 
ve mütehassıs bir litoğrafcıdır. - Arada sırada yürüyor musu· 
Devlet matbaasında bulunuyor. El- nuz böyle?. 

tatlıyı sen de yiyeıniyeceksin!• J (Arkası var) 
hal bir buhran geçiriyor ... Klüp e- stadyom nihayet bir hakikat hali - tardır. 
ğer şimdi yaşıyorsa bunu yerli ço- ne gelmek üzeredir. 17 bin lira sar- A•lan Tufan 'i beş yaşında vardır galiba ... [Jbk:ısı var] 

ağlamış ta bir aralık. Kocasının sözlerinden şu da an- ı memiz için ısrar ederdi. Onunla, 
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- Biliyor musun? Benim bu sor. !aşıldı ki, Adam, karısının Akif bu yüzden çok kavgalar ediyor -
vak'a hakkında hala etraflı bir ma- Cemal ile olan münasebetini duy- duk. Bu kavgalarda daima mağlup 
lfıınatım yok. Yalnız, bildiğim bir mamış değil. Zaten karısının hak- olan bendim. Son zamanlarda a • 
şey varsa. o da Nuri Yükselin karı- kında, ondan evvel de başka dedi- çıkça: c Ya bana tahammül eder -
sını ele vermesi ve ortaya mahke- kodular duymuş. Fakat bunların sin, yahut ayrılırız> diyordu. Ne 
meyi ikna edecek deliller göster- hakikat olup olmadıklarını anla • yapacağımı şaşırıyordum. Ondan 

Bunları düşünerek bahsı değiş -ı yorlardı. Hacer: mesidir. Bir de, sen ° küçük çanta mak için hiç bir harekette bulun- ayrılmak... Bu bana müthiş bir 
tirmek istedi. Dudağıc büktü: - Fakat ne heyecanlı bir sahne defterinde Handan'ın kendi elile mamış. Mahkemede bunu ağzı ile korku veriyordu. Onsuz yapamı • 

ıı b k yazdığı birkaç satırın bu işte mü. itiraf ederek· 
- ayJr, unu düşünmüyor • idi, dedi: Kapıların apanmas•, h' b' 

1 
dı- .. 

1 
. · yacağımı sanıyordum.• (Nuri Yük 

dum. Mahkemenin aldığı son vari- Nurı' Yu"kselin birdenbıı· ·e ortaya ırnİb ıhr.roLo.ynf.a gını sboykemıştin. cEvet, biliyorum, onun her ha-t t t D k sel böylece içini dökmüş. Belli ki 
yeti hatırladım, dalmışım. Ne ka- cıkması ... Ben onu tanımadım. A- ra un u ı, saa e a ı: • 0 !ine göz yummam, namuslu bir a-
dar garip! Her şey birdenbire kif Cemal, biraz ötede duruyordu. tonın ~uayeneye gelmesi yaklaş- dama yakışan hareket değildi, d~-

1 th dedı. Sonra kadın c2vap verdi: . F" ~ t 1 0 . 

adam, karıyı deli gibi seviyor. 

Sonra pek karakterli, iradeli bir a-
meydana çıktı. Tam, Ferda"nın Adamı görür gönnez gözleri bü • S . mış. =a, ne yapayım. nu sevı-

- ana meseleyı etraflıca anla- d B' tek 1. d dam da değil, her halde kadın o _ 
mahkum olacagı· bir sırada, zavallı ftiyerek_: cNuri Yükse!. diye, mı· k k't kalın yor um. ır arzum, e un en 

1 

taca va ı adı ki. .. Ferda - 't · ·d· B .. d h 
. yavrum, All:ı.h ona acıdı. Hiç biri- rıldandıgım duydum. Ya, Handa • nın hastalığı hepimizi serseme çe- gı memesı ı ı. u yuz en, er şe-

. .. .. . nın vazıyetı!.. Defteri almak için . d' y in b" "k . ye katlandım. Nihayet bir tesellim 

nun bütün hislerini adeta uyuştur
muş, iyice kendine bağlamış. 

mız sozııne ınanmarnıştık. Hepimiz nasıl kocasının eline sarıldı. Ada- vır ı. a ız uyu rnıijdeyi, tah- de vardı: cKarım, güzel kadın, 
ressamı vurduğunu sanıyorduk. 1 mı, bakışları ile sankı· parçalamak tiye kararı aldığımızı ve Hand:ı.-

- Peki, sonra onu ele vermesi? 

1 

nın suçunun kesbi kat'iyet ettiğir.i kıskanıyorlar, dedikodu yapıyor - - Dur, onu da söyliyeceğirn. 
Halbuki .. · ı'stiyordu. Ah, bu ug· ursuz kadın... !ar d · d S ı d R l d .. · söyliyebildim. Doktor gelinceyE > ıyor um. on zaman ar a essam vuru ma an on gun evvet 
İbrahim Lfıtfi, kansının sözünü Fakat kocası da onun kadar mel'un k d akt Akif Cemal ile tanıştık. Karımın, 'Nuri Yüksel, yazıhanesinden ta -

kesti : a ar v imiz var. Şimdi etrafile 
bir adam. Bu zam:ına kadar karısı· anlatayım: Handan'ın ressamla a- onun metresi olduğu kulağıma ka- bancasının kaybolduğıınu farkedi-

- Bizim de hakkımız vardı. Bü
tün deliller onun aleyhine idi. 
Kendi bile cBen vurmadım. diye
rek ve başka bir şey söylemiyerek 
büsbütün şüphelenmemize sebep 
olmuyor muydu? 
Karı koca, gayet yava.ş konuşu -

nın suçlu olduğunu bildiği halde rasındaki aliika rnallım. Bir za - dar geldi. yor. Bu tabanca, sonradan vak'a 
gelip haber vermeyişi ne alçaklık! mandanberi Akif Cemal, kadını Bu sefer şayialar çok kuvvetli mahallinde bulunmuştu. Adam, ta-

- Hareketinin çok gayriahlfıki ihmal etmeğe başlamış. Handan, idi. Sonra karımın Akif Cemale bancasının ne olduğunu merak e
olduğu mahkemede ona ihsas edil- bütün bunları, kocasınm sorgu ha- gösterdiği açık temayül insanı şüp
miş, fakat adam o kadar perışan kimliğine verdiği küçük, siyah iıef- helendirmiyeecek gibi değild;. 
bir halde imiş ki fazla bir şey söy- terde kısa kısa notlar halinde iti - Ressam, bize pek seyr~k gelirdi. 
liyeınernisler. Anlattıklarına ııöre. raf edivor. Fakat karım. rl" ima nn" rlavet et-

diyor. Karısına soruyor. Handan, 
omuzlarını silkerek bilmediğini 

söylüyor. Nuri Yüksel, ressam vu
rulduğu gün de, sabah karısını nek 

endişeli görmüştür. Birkaç kere 
söz söyliyecek olmuş, kadın sert 
sert c;evaplar vermiş, o gün Han -
dan, öğleden sonra bir arkadaşına 
gideceğini söylüyor, kocası onun 
asabi halinden endişe duyarak bu 
arkadaşının kim olduğunu soru -
yor. 
Kadın evvela cSana ne?• diye 

seıt bir cevap veriyor, fakat sonra 
gideceği yeri ona söylüyor. Nuri 
Yüksel o gün evdedir. Saat dört 
raddelerinde karmna bir telefon 
etmek istiyor. Handanın son gün -
]erdeki fazla asabi hali, sonra ta
bancanın ortadan kayboluşu ona 
garip bir üzüntü ve endişe ver -
ıniştir. Telefonu açıyor, genç kadı
nın gideceği yeri bulup karısını 

soruyor. Evin hanımının bir haf
tadanberi Yalovada olduğunu ve 
bunu bildiği için Handanın yakın

larda hiç uğramadığını söylüyor -
lar. Şaşırıyor. Zaten karısının ah -

lakı rnallım. Derin bir kıskançlığa 
düşüyor. Telefon etmesinden az 

bir müddet sonra da genç kadın 

eve dönüyor. Kocasının anlattığı

na göre pek yorgun bir hali Vtıl' 

dJr. Yüzü sapsarıdır. Kocası •Ne • 
rede idin?• diye sorduğu zaman, 
ona cevap bile vermeden hemen 
odasına kapanıyor. Fakat Nuri 
Yüksel bu kısa karşılaşmaları es

nasında onun beyaz elbisesinde 

kan lekeleri görmüştür. Adamın 

aklına hemen tabancanın kaybol -

ması geliyor. Neye ihtimal vere -

ceğini de bilemiyor 'ile ertesi gün 

sabah gazetelerinde ressamın yu • 

rulduğunu okuduğu zaman bir • 

denbire hüviyetini anlıyor. Gaze

teler ressamı vuranın bir genç 

kız olduğunu ve tevkif edildiğini 

yazıyorlar. Genç .kızın rts -
minin yanına, elinde bulu • 
nan tabancanın resmi de kon -
muştur. Ve bu tabanca Nuri Yi.ık

selin bir hafta evvel yazıhanesın • 
den kaybolan sedef kakmalı, eski 

aile yadigarı tabancadır. O zaman 

adam her şeyi; yapılan dedi kodu· 
tarın nekadar hakikat olduğunu ve 
karısının ressamı kıskanarak vur· 
duğunu öğrenmiş oluyor. 

f A ricası 1•ar) 
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Çin - JapOn harbi! lnoilfere ha.v~ 
kuvvetlerını 

Uzakşark meselesini 
halletmekten uzaktır 

nasıl arttırıyor 
Şimdi!:! halde tayyareler için 

günde 250.0CO ingiliz lirası harcı· 

. · 'b J ı ın olmuştur Fa- yan İngiltere, bundan sonra dah.ı 

E nternasyonal olsun da hır ıtı aren apon ar . · fazla =arfedecektir. 
mıntakada kalsın. Böyle kat 0 zamandanbe;ı b:Uaya/nc~k Geçen mayıs ayına nisbetle yüz

lıir mesele olmaz; davalar ci • 600.000 JaponÇyinlier. eşle kmı2ş3ır .. 1 
e de 150 nisbetinde artmış olan tay-

h k ilı•""' · nda asıl o ara mı -anşümuldür. Uzakşar ta _...._. rı ya yare imalatı bu senenin sonunda 
var diyorlar: Bu yüzde 400 artmış olacaktır. 

'" !il'·. ~ -. ~ 
Şurasını emniyetle söyUyebiliriı 

ki bu tayyareler, bugün dünyada 
mevcut tayyarelerin en iyilerinden 
olduğu gibi bir takım yeni tip:~r 

de bor.ıha ve muharebe tayyareleri 
başka memleketlerde mevcut olan
ları geride bırakacaktır. 

İKDAM 

DtlNKtl' BULMACAMIZIN 
HALLİ 
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SAYFA 7 

BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerimizi nası! yıkar, neş'emizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

ihtilaf yalnız o mın 
takaya mı miinhıı.· 
S:rdır? Hiç te öy • 
le değil; dünyanın 
neresinde bulu · 
nursa bulunsun, 
Çinde menfaati o
l~n memleketler 
vardır. Çin - J a -
Pon harbi, bütün 
dünyayı hoşnut et
llıek için, yalnız 

iki taraflı olarak 
halledilmiyecek • 
tir. 

l ___ l.t!t__li:==ı=ı-~ 1 

HavanazınSirKingsleyVud'un 

1 
_______ 11 __ 1_1_ 1 

parlamentoya bildirmiş olduğu ye ________ ı __ _ 1 

ni 205 milyon ingiliz liralık hava 1 1 1 lil 
bütçesi, şimdiye kadar kabul edi- 1 . - ---,.-- - - , -

Soldan sağa 

Uzlaşma, silah -
ları teslim etme 
veya Japonya'nm 
tam bir zaferi ne
ticesinde yapıla • 
cak -0\an böyle iki 
taraflı bir hal şek
li, yeni bir ihtilaf 
sebebi doğurmak
tan başka bir işe 
Yaramıyacaktır. 

len bütçelerin en büyüğüdür ve 
memleketin hava emniyetinin te
mini için kabul edilmiştir . 

İngiliz hava kuvvetleri bugün 
nefer ve subay olarak 100.000 kişi

1 - Bir nevi ağaç, ufuklar. 
2 - Kafi gelme. 
3 - Üzmekten emir, 

hece. 
lik bir kadro temin etmiştir. Fakat 4 
önümüzdeki sene içinde bu kuvve

- Deveden büy3k hayvan, 
bırakmamak, sermekten e-

ÇAPA 
Pirinç 

MARKA 
ve bu bu bat unları 

te yedek olacak 75.000 kişi daha te
min edileceğine şüphe de yoktur, 

Londra'nın balon borajı istifade 
edilecek bir nizama sokulmuştur. 

İngilterenin başka şehirleri için de 
bu türlü barajlar organize edil-

Motörlü Japon kuvvetleri mekteclir. Hava nazırı bu sene ııi-

Tokyo, dokuzlar anlaşmasının 

Şartlarını şimdi kabul etmiyor. Ya 
ni bu demektir ki, Japonya caçık 
kap1» yı diğerlerine kapıyacak, o
raya girip çıkmayı yalnız kendisi· 
ne inhisar ettirecek.. 

yon bir kalabalık vardır. Kored'e hayetinden evvel bütün barajların 
kilometre 95 nüfus isabet eder. tamamlanmış olacağı kanaatini iz-

Japonlar ötedenberi Avustral- har etmi~lir. 
yanın mümbit topraklarını ta- Tayyarelerin sürati~i arttırrrıa.k 
hayyül etmektedir. Çünkü burası- için mevcut tayyare firmalar_ı uçe, 

nın, yeni yerleşecek 30 milyon in- dörde ayrılıp yenid_en organıze be-

J aponya kendisine bir hayati 
saha bulmağa çalışıyor. Fa • 

kat büyük endiistri devletladnin 
llıenfaatlerini tehdit ediyor. Son • 
ra, stratejik mevkileri işgal ede • 
rek bu endüstri devletlerinin elle
rinde bulunan arazileri de tehlike
Ye sokuyor. Japonların zaferi işi 
halledecek değil, bilakis Uzak 
Şark meselesini daha ziyade va • 

l
. bil " · hesap edi dilecek ve her fabrıka da ayrı ı-

sanı bes ıye ecegını • 
. . b' k rer tip tayyare yapacaktır. 

yorlar Japonlar Çının ır ısını • 
· · . .. Bu yeni imalatta son model ve 

nı zaptetseler de, gen~ aynı hul · 1,_, kul! la ak · "k ı . p <Uuar anı c , vergı mu e • 
yalarında devam edeceklerdır. lcflerinin yükü arttırılmıyacak, 
Bundan başka Japonlar Yeni Ze • memleketin emniyeti kısa bir za
landı da gömüUerinde!l geçirecek- man içlı1de temin olunacaktır. 
!erdir. Zira burada ancak bir mil- Şayet harp zamanında fabril<a-

yon nüfus, vardır. Buna mukabil 

Yeni Zeland 30 milyon koyun V€ 

hiı:nıeştirecektir. 4 milyon sair hayvan besliyen bir 

R:eza Çinliler de muzaffer olsa, topraktır. 
Vaziyet gene düzelmiyecek. Çünkü . , 
bu sefer de ortada halledilmeğe ı D emek istiyorum ki Çın · Ja· 
llıuhtaç bir Japon meselesi kala • pon harbi, Uzak şark mesele-
caktır. !erini halletmiyecek. Belki yeni 

867ihtilfilinde Japonların nü • yeni harplerle bu meseleleri daha 

fusu 30 milyondu. Şimdi ise. Ja • fazla muölii.klaştıracak. 
P<>n impiratorluğu, d~hilinde 72 Denilebilır ki, Japonya, Çine 
illilyon nüfus vardır. Japonlar se- nüfus yerleştirmeyi değ il, Çiııde 

nede bir milyon çoğalıyor. 1 iptidai maddeler ele geçırmeği dü-
Japon halkı çok çalışkandır. şünüyor. Terakki etm ek için, Ja -

lialbuki arazileri de o nisbette dar 1 pon saııayiinin bu iptidai maddele-
dır. Asıl Japonyayı teşkil eden re çok ihtiyacı var. · 
<lört Japon adasının satıh mesaha- Çünkü Japonya, kendi toprak -
sının ancak yüzde on sekizi zira • )arının vermediği gıdayı, ancak 
ate elverişlidir. terakkisi sayesınde elde edecek -

Muhaceret m.eselesine gelince, 1 . 
bugün Birleşik Amerikada 130_000 tır. 1914 te Japonyada 31.717 sana-
den fazla, Havayi adalarında 150 yi mücssesı vardı. 1935 de Ja -
bin, Brezilyada 20o.OOO, Mançuride pon sanayi müesseselerinin say ısı 
250.000 Japon vardır. Bundan baş- 85.174 e çıktı. Yarın 100.000 i aşa
ka Japonlar dünyanın başka yer- cak. Fakat sınai mamulatı Japon -
!erinde de bulunuyor. !ar nereye ihraç etsinler? Yer yok. 

Bugün Japonya senede on mil-1 Bunun için bütün Çin bile k.ifi 
Yon muhacir çıkarabiliyor. Fakat' gelmez. Jap-0~ san_ayiine ihraç ye
nereye göndersin? Kim kabul e _ rı olarak bulun dunya v~rdır. Bı
der? naenaleyh, bir kaç devletın sistem 

li bir şekilde tatbik edecekleri boy 

d b 
.. h. kolaj, Japon ihracatını ehemmi -

apon or usu, u mu ım me- . . . 
SPleyi halletmek için, Çin'in yeUı d~recede z~rarlandırn~'.lır. 

bir kıs t t . d" .. d" I Boyle bır boykotaı kendını gos 
mını zap e meyı uşun u. · 

Fakat b k • t d h t teriyor. Çin - Japon anlaşmazlığı u as erı asavvur a a a 1 . . 
vardı Ç" k .. ç· t k k 1 iyi şekilde halledılmıyecek olursa r. un u ın za en ço a a-
ba!·•- b' 1 k t B" k k' boykotaj derhal meydan:. çıka . 

U\. ır mem e e . ır are ı .. 

J 

10tnetreye 145 nüfus düşüyor. Çi- cak. 

ilin bazı yerleri var ki bu nispet -=-==-====:.-=-==:::.:::.:::.== 
eTAKVIM8 

lardan birisi bombalanrp harap o
lacak olursa o zaman, öteki fabr 
kaların ayni tipte tayyareler yapa 
bilmesi için lf:zımgclcıı tedbirlet· 
alınmaktadır. 

Sir Kingsley programının ta
mamlanacağı tarih olan 1 nisanda 
~na vatanda birinci sınıf harp tay
yarelerinin 1750 ye çıkacağını SÖ) 

lemi<;lir. 
Şimdi yeni yeni inki~afa mazha' 

11 tayyare fabrikası hararetle ça

lışmaktadır. 

Dai!y Mail 

Başı ağrıdan 

Çatlıyacak gibi 

En şıddetli baş ve d,ş 

?i\'nh rını dindirir 

Butıiıı ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

• 

450 kişiye çıkıyor. Gene bazı mın
takalarda kare kilometreye ancak 
32 insan isabet ettiği oluyor. Şi • 
ınaıı Çinde ise bir kare kilomet -
rede 120 ila 150 Çinli yaşar. Bura
~1 Yeni gelecek olanla" nasıl ka • 
)Jl edecek? 

1358 HiCRİ 1 135~ RUMi 
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Çin topraklarına ya;.ılan muha
ceretler hakkında maziden gayet 
~nte~esan bir misal: J aponlar 1894 
arbınde zaferlerine mükafat ola

rak Çinlilerden Formoz adasını al
ıılar.Şimdi bu adada 6 milyon Çin 
ı ile ancak 300.000 Japon oturu • 

Yor ki kare kilometreve bu adada 
149 kis' d" .. B . . l ç· ':;1 uşuyor. u rnısa , ın 

topraklarına yapılacak muhace -
r~tıerin imkanı olup olmadığını 
gostermeğe kafidir. 

Vosati 

Güneş 

6 :>6 
Ôğle 

12 22 
lkind! 

15 46 
Akşam 

ıs 20 
·y 8 t 'l 

19 50 
lınsak 
4 26 

MART 

22 
Çarşamba 

Ezani 

Güneş 

11 46 
Öğle 
6 02 
lkindl 
9 27 
Akşam 

12 00 
Ya tıı 
1 31 
imsak 
ıo 00 

Nezle, grip ve romatizma. 
ya karşı çok müessirdir. 

, • .-ımım,TERZa--.. 

İHSAN OSKAY 
Paris Biçki Akademisinden 
mezun. lst. Bahçckapı Sa
dıkiye Han 2 nci katta 13 

Numaraya taşındı 

mir. Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
5 - Eğilmekten emir, parça - 1915 M. Nuri Çapa Beşıktaş Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

lanmış kereste. 
6 - Eserler, ananın kocası. 
7 - Ufuklar, baş. 
8 - Yenmek•en emi• Avrupada 

bir asalet ünvanı, Alma. 
ca bay. 

9 - Hece, Etin çekirdeği, hece. 
10 - Ustalık. 

11 - Dizi, o işlerse el övünür. 
Yukardan 04ağı 

1 - Kamıştan yapılw yük taşı·ı 
ma vasıtası, yapılması u • 
tandırıcı hareket. 

2 - Şölen. 

3 - İlave, dıl, hece. 

4 - Aslan, Fransızca göl, kışın 
yağan. 

5 - Efendimin kısalt1lmışı, mu
hayyilenin der;nliği. 

6 - Bir kadın ismi, bir gün. 
7 - Dini merasim, htr yere mu

kabil verılcn para, 
8 - Kalfürmak, tersi kalmak , 

tan emir, saçsız 
9 - Atmaktan emir, akşam de • 

ğil, hece, 
10 - Güzellik. 
11 - Yaglı tahta, çalmak. 

SATIŞ iLANI 
lstanhul Cörıfüncü icra Memur/uğunt'an: 

Cemile ve Fatma Naciye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 
25600 ikraz numarasile borç alınaıı paraya mukabil birinci derece
de ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılma
sına karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından (2892) lira 
kıymet takdir edilmiş olan Fatihte Haraççı Muhittın yenı Sinan 
ağa mahallesinin eskı Çırçır, yeni, Yeni sokak (mahallen parmak
lıklı sokağında) eski 26, 26 mükerrer 26 mükerrer yenı 6 No. lı bir 
tarafı Hacının hanesi bahçesi ve tarafeyni Raıf kerımesi Naciyenin 
hanesi ve bir tarafı tariki iım ile mahdut bir ahşap evin evsaf ve 
mesahası aşağıda yazılıdır. 

6 No. lı kapıdan girildikte antre küçük bir bahçedir. Buradan 
mozaik bir merdivenle çıkıldıkta camekan bir kapıcılık vardır. 

Birinci kat: Bir hol üzerinde bir hala, bir oda tekrar bir kapı
dan girildikte bir sofa üzerinde birinde sabit dolap bulunan üç 

odadır. 

Zemin kal: Karasiman tir taşlık üzerinde hiilii, bir taş oda ze
mini çim2nto kurnalı hamam mahalli, bir oda, zemini çimenyo için
de musluk ve tatlı kuyu bulunan bir mutfak vardır. Bu kattan ön 
ve arka bahçeye çıkılır.demir kapı mevcuttur. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde mermer musluklu bir hala ve üç 
odadır. Odanın birinden tekrar bir sandık odasına geçilir. 

Bahçede bir meyva ve muhtelif ziynet ağaçları vardır. Binada 

elektrik ve terkos yoktur. Zemin kat kiirgir diğer katlar ahşaptır. 
Köşe başındadır. İki taralı sol.aktır. 

Mesabası: Umum sahası 196 metre murabbaı olup bunun 120 
metre murabbaı bina geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrı menkulün t
mamı açık arttırmaya konmuştur. 

ı _ İşbu gyrimenkulün arttırma şartnamesı 3/4/939 tarihin -
den itıbaren 937/2024 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesın görebilmesi içın açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak istiyenler, ışbu şartnameye ve 
937 /2024 dosya numarasile memuiryetımıze müracaat etmelidir. 

2 _ Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın '}'v 7,5 n•s· 
betınde pr~ veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

cektır . (Madde 124) 
3 _ İpotek sahıbı alacaklılarla diğer aliıkadarla"ın ve irtifak 

bakkı sahiplerinın gayri menkul üzerindeki haklarını hususıle faiz 
ve masrala dair olan ıddıalıırını işbu iliin tarihınden itibaren yirmi 
gün içınde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimıze bildirme
ler! icap eder. Aksı halde hakları tapu sicilli ile sabıt olmadıkça sa
tış bede!ının paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma şart· 
namesıni okumuş ve lüzumlu malı'.ımat almış ve bunları tamamen 
kabu, elmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 3/5/939 tarihinde Çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağrı!· 
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklıların mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün da
ha temdit edilerek 18/5/939 tarihinde perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında artırma bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz. Ve sa\ış talebi düşer. 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
E!l:as 

No. 
Yeri Kıymeti Nevi Mesabuı Dcpozi· 

tosu 

149 İstanbul Kasırr>paşa Eyyü- 900.- Bi' evin 

150 

hüm Ahmet ef malı. Camii 3/4 hissesi 
şenf sokak No 41 
İstanbul Kasımpaşa Eyyü -
hüın Ahmet ef. Camii şerif 
No 38 

700.- hanenin 

3/4 hissesi 

180.-

140.-

152 İstanbul Büyükada Ayani- 70.- Denizden 70.08 M2 14.-
kola caddesı No. 71/2 dolma rıh

tım arsası 

153 İstanbul Büyükada Aya1 500.
nikola caddesı N o. Y 32 

odayı havi 
ba~ın 

380/768 
hissesi 

2183.10 103.
Ml 

E 26 

154 İstanbul Büyükada Ayani-
kola cad. No. 2ti E. 32 Y. 

215 Boğazıçi Kandilli Mezarlık 
sokak No. 26 eski 

316 Heybelıada Bayır sokak 
No. 2 

216 Kandilli Mezarlık sokak 
No 24 eski 

310 İstanbul Kocamustafapaşa 

Sazende ve Ramazan ef. so· 
kak No. 2/44 E. 7/36 Y. 

33'1' İstanbul Büyükada Yalı 
mah.Küçük Kar~kol >okak 
No 58 E. 6 Y 

453 İstanbul Büyükada esk.i 
Maden mah. Ayanikola so· 
kak ada 180 P. 7 

454 İstanbul Samatya Koca , 
mustafapaşa Katip Musıa
hattin mah. Hekimoğlu Ali 
paşa sokak No. 24 E. 266Y. 

455 İstanbul Beylerbeyi Bostan 

467 

556 

cıbaşı Kalaycı sokak No. 5 

İstanbul Eminönü Rüstem
paşa Mahkeme sokak No. 32 

İstanbul Büyük3ua Karan-
fil malı. Karanfil sok. No. 1 

558 İstanbul Büyükada Nizam 
mah. Yücetepe sokak No. 2 

621 İstanbul Edirnekapı Hacı 

Muhittin malı. Yusuf ağa 
sokak No. 7. 9. ıı. 13. 15 es-

300.- Ba~n 1838.40 
380/768 

10{)0.- Tarla 46 000 
M2 

183.- Aroa 18~.50 
M2 

1400.- Tarla 64793.44 
Ml 

153.- Aroa 

40.- Arsa 10.50 M2 

49,- Arsa 49 Ml 

100.- Ana 65.50 M2 

74.- Ana 176 80 M2 

175.- Arsa 35 metre 

1124.- Taşocatını ~094 

havi arsa metre 

203.- Bahçe 2031.'.l!'i 
M2 

203.- Ar .. 1016 15 
M2 

ki 1, 3 yeni 
675 İstanbul Beyoğlu Katip 291.49 Arsa 132.50 

Ml Mustafa Çeleb; mah. No. 

60,-

~00.-

36.40 

28:>.-

30.60 

8,-

9.80 

20.-

14.80 

35.-

104.80 

40.60 

40.6() 

58 30 

25 E. 31 yeni . 
Adresi yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin veya faizsiz sekiz 

taksitle pazarlık suretile satılacaktır. 
İhale 3/4/939 Pazartesi günü saat ondadır. 
İsteklilerin bildirilen gün ve satte nüfus tezkeresi, depozito ak

çesi ve üç vesikalık fotoğrafla bankamız emlak servisine gelmeleri. 
(764) (1825) 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulıınmazsa hemen 
15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içiı. % 5 den hesap oluna, 
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet.kalmaksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
V"ermeye mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
tellaliye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim 
vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp artırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartna -

1~08) 



M'll"A 1 

Günün 24 Saatinde Hasta I 

GRİP, NEZLE, BAŞ ve DİS ağrılarına karşı 

KAŞELER 

G R İ P İ N bütün ağrı, sızı ve sancıları keser. 

G R İ P İ N en şiddetli baş ve diş ağrılarını suratla d:ndirir. 

G R İ P İ N Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok muessirdir 

•CABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILIR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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iKDAM 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHlLt HARİCİ 1 
2300 Kr. Senelik 

6 aylık 
3 aylık 

1200 Kr· 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Pirinci Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya-
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize ilan vermek Is-
tiyenler gerek doğrudan doğ· 

ruya gazetemiz idarehanesi-
ne veya İlanat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 

- -· - --

ı Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cildiye 

j :r.ühreviye mutahassısı 
Telrf<ın : 23899 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHABSISl 
Divanyolu 104 

1 1 , ' ' • ----------: .. 1 __ ıs_tan_bu_ı _se. lediyesinden 1 

ile SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra günde 3 defa muatuamaa dişlerinizi fırçalayıaız 

Tane Kuru, 

Sipahi 25 Madeni kutu 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

Keşif veya 
Muhammen bedeli -
beher Beşiktaş kaymakamlığına 

metre mi.kabı 3 liradan 300 
mikabı adi kaldırım taş.ı. 

Üsküdarda balaban - Şem 
Tramvay caddesinde kanal in 

metre 

si paşa 

şası 

900.00 

3517.50 

İ1k teminatı 

67.50 

263.81 

Yukrıda muhammen bedelle ri yazılı işler ayrı ayrı açık eksilt-
i Levazım Müdürlüğünde görüle-meye konulmuştur. Şartnameler 

bilir. İstekliler 2490 sayılı kanun 
gösterilen ilk teminat makbuz 
Perşembe günü şaat 14 buçukta 

da yazılı vesika ve hizalarında 
veya mektubile beraber 6/4/939 

Dai.nll Encümende bulunmalıdır-
!ar. (B} (1907) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
!-Şartnameleri mucibince ·200.000> adet ·100· kiloluk ve •50 

bin• adet te •50> kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

II - •100• kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli •46• ku -
ruş, •50• kiloluk çuvalın teherinin muhammen bedeli •27• 
kuruştan '105.500• lira, mu vakkatt teminatı ,7912. lira ,50. 
kuruştur. 

III-Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15.30 da Ka
ba taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeli Alım Komisyo -
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden ·525> kuruş bedel mukabilinde alına • 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektuplarım ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. '1845· 

Kıymeti Pey parası 

Lira Kr. Lira Kr. 
10351 00 776 32 

Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Vezirçıkmazı sokağında ber
mucibi çap 470,50 metre murabbaındaki eski 8 No. lu arsa satılmak 
üzere 15 gün müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 6/4/939 Perşembe günü saat 14 te icra edileceğinden ta
liplerin eksiltme ve arttırma kanunu ahkamı· dairesinde % 7.5 pey 
akçelerile teklif mektuplarını havi zarfları muayyen saatten evvel 
komisyona vermeleri ve başkaca izahat almak için de her gün öğle
den sonra Çcmberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü MahlüHit kalemine 
müracaatleri. (1898) 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden 

İdaremiz namına Avrupadan celbedilecek muhtelif malzeme • 

nin gümrük muamelesinin yapılması işlerini takip için 100 - 130 li
ra ücretle bir memur alınacaktır. 

Bilgi denemesi, coğrafya, türkçe, hesap ve gümrük işleri mev

zuları üzerinde ve 31/3/939 Cuma günü saat 13.30 da yapıla

caktır. Müsavi şartlarda ecnebi lisanlar bilenler tercih olunacaktır. 

Müsabakaya girme şartları: 

l - Türk olmak, 

2 - Askerliğini yapmış olmak, 

3 - En ll§ağı orta tahsil görmüş olma.k, 

4 - 35 yaşından yukan olmamak, 
• 

Müsabakaya iştirak için ll§ağıdaki vesikaların 30/Mart/1939 

Pe~şembe günü saat 17 ye kadar idarenin Levazım Müdürlüğüne 
verilmiş olması şarttı. 

1 - Hüviyet cüzdanı 1 

2 - Askerlik vesikası 

3 - Tahsil derecesini gösterir vesaik. 

4 - En son ikamet ettiği mahal zabıtasından alacağı iyi hal ve 
teskiye vesi.kası. 

5 - Kendisini teskiye edebilecek tanınmış zatların sarih adres-
lerini gösterir muhtıra. •1917> 

Tane 

22 - Mut 1939 

~OlANT 

c:::::ı c:::::ı c:::::ı c:::::ı c:::::ı c:::::ı 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA· 

RACAN - Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İfierl Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı Yer: Son Telgraf Basım evi. 
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Kurut 

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


