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SAYI ı 88 
YIL : 1 SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR CAOALOOLU NUltUOSMANlY.K No. 54 

T S L B F O Nı Z13M - ISTANllUll 

TECAVÜZLERE KARSI MÜŞTEREK CEPHE 
• 
lngiliz kabinesi dün toplanarak yaphğı 
teklife gelen cevapları tetkike başladı 
• 

lngiltere ile Fransanın nihai hareketi Balkan 
bulunmaktadır 

hattı 

bağlı devletlerinden alacakları cevaba 

Ne garip manzara! İngiltere hükumetinin kanaatine .. 
Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

gore Balkon devletleri tecavüz 

hareketlerine karşı müştereken 
edecekler 

Elimde bir gazete var: Gazete • ı dar safdil olmana gülüyorum. Bi
nin en göze çarpan yerinde en ka· zim zamanımızda bu işleri on yaş
hn puntularla dizilmiş bir ilan larında çocuklar bile anlamağa hareketi kabul 

okuyorum. Bu ilanda Refik Hali-
7azıları behemehal alıp oku • 
Dıethüsena ediliyor ve karilere bu 
hu yazıları behemehal alıp oku • 
Dıaları tavsiye· olunuyor. Hatırlı-
7orum: Ayni gazete bu Refik Ha
lit hakkında biraz evvel neler 
Yazdı neler!! Onda ne madde bı
raktı, ne mana, ve her tarafını 
telvis etti. Kaleminin ucuna ge • 
len en çirkin çamurları yapıştır· 
dı. Benim gibi yetmişinde bile 
hayale kapılanlar - o yazıları o • 
kurken • zannederlerdi ki Refik 

llalit o kalem sahiplerinin ellerine 
ı:eçse kimbilir kaç parça edilecek, 
kaç şişe takılıp kendi yağı içinde 
kavrulacaktır. 

Fakat işte bugün o iliinı, me -
dihlerile, o tavsiyelerile ayni ga • 
tefede okurken evvela inanmak 
istemedim, gözlerimi uğuşturduın. 
Dikkatle baktım, gördüm ki tam 
~ir hakikat, bir vaziyet karşısın • 
layım. Yani o gazete sahipleri 
Onu methüsena ediyorlar ve eser
lerini tavsiye ediyorlar. 
, - Bu nasıl oluyor? 

Diye yanımda duran torunuma 
llOrduın. 

Torunum kahkahalar atarak: 
- A büyükbaba, hala anlama

dın mı? Sen ne zaman bu işleri 
anlıyacaksın yahu! Bu bir ilandır, 
anlamıyor musun? 

- Anlıyorum çocuğum! Fakat 
•Yni gazete de ayni adamlar tara
bndan yapılıyor. 

Torunum yine güldü . 

- Affet büyükbabacığım! Af. 

başlamıştır. Para, para yok mu?!! 
O her şeyin annesi, aslıdır. Gaze· Londra 22, (A.A.) · Havas -
teler Refik Ha!idi paylaşamıyor • Londraya muvasalatını mütea
lar. Çübkü meclisteki küfürlere kip Bonnet, Lord Halifaks ile bir 
bakmıyarak halk onun yazılarını saat kadar görüşmüştür. Bu mü!A
okuyor, o yazıları neşreden gaze- 'kat esnasında İngiliz Hariciye 
teleri, mecmuaları alıyor, bunla - Nazırı Bonnet'ye İngiltere hüku • 
rın sahipleri para kazanıyorlar. metinin tasavvurları hakkında ma
Bu da yukarıda bahsetıiğinıiz ilan li\mat vermiştir. Bugün ağlebi ih· 
gibi bir şeydir. Para oldu mu, iş tlınal Çemberlaynin iştirakile bir 
değişiyor babacığım. Mesela dün mülakat daha yapılacaktır. 
sen Mehmet Beyden bahsediyor - Öğrenildiğine göre Lord Hali -
dun, onun değişmemiş olmasına faks, Frans;z Hariciye Nazırına bu 
hayret ediyordun. Halbuki hayret aralık bir infirad politikası takip 
edilecek ortada bir şey yoktur. etmenin İngiltere için tehlikeli o· 
İşin içinde menfaat vardır, menfa. lacağını söylemiş ve İngiltere hü
at oldu mu iş başkalaşıyor. kı1metinin tedafüi bir mütekabil 

- Yahu o nasıl bunu yapar? yardım politikası takip edeceğini 
Herkesin önünde değişmiyeceğine bildirmiştir· 
yemin etmişti. Ben onun menfaati- Mütekabil İngiliz • Fransız ta -
ne bu kadar düşkün olduğıınu hala ahhütlerinden maada Holanda, 
da kabııl etmiyorum. Aynldığı • Belçika ve !sviçreye ka_rşı yapıla· 
ınız zaman 0 göğstine vurarak de· cak her taarruz bütün Ingiliz kuv 
mişti ki: •Efendiler! Sizi kendi vetlerinin derhal müdahalesini İn· 
vicdanıruza karşı serbest bırakı • taç edecektir. 
yorum, fakat ben ölünceye kadar Almarıyanın Romanyayı tehdidi 
olduğum gibi kalacağım!» (Arkası 3 iirl"ii sayfada) 

Kralı 6 ıncı JORJ 
[Nutuk 3 üncü sayfamızdadır] 

- Evet evet! Biz de işittik bu
nu. Fakat sonraları işin içine 
menfaat karıştı. Ve menfaat karı
şan iş te başkalaşıyor. Fakat yal
nız o mu değişti? Menfaate karşı 
durulam~yor. Biz öyle gördük, öyle 
işittik, öyle büyüdük ve ber şeyi 
ve her şeyi uzaktan bile anlarız. 
Bizim nesil çok görgülü, çok ol . 
gundur. 

Almanya Litvanyayı 
tehdidle Memeli aldı 

(Arkası 3 iincii sayfada) 

Ahmet AGAOGLU 
let! Yine anlamamışsın. Çünkü ---------------

Litvanya ültimatom karşısın
da boyun eğdi, şehri Alman

lara teslim etti 

4 
ldltanl>ııl ikinci müntehipleri dünkü toplantıcbı 

l stanbul ikinci müntehip-
1 eri dün toplandılar 

Partinin direktifleri ile 

141 isim içinden istişari 

mahiyette 34 kişi seçildi 

Dün saat 9,30 da İstanbul mün
tehibisanileri biri Asri sinemada, 
diğeri Şehir tiyatrosunda olmak 
üzere iki grup haliruh' toplanmış-

l
lardır. 

Bu toplantının meb:us intihaba
tına taalluk etmesi ve içtimada 
Partiden gelen bir zarfın açılaca
ğı haberleri toplantıya büyük bir 
ehemmiyet verdirmiş ve İstanbul 
efkarı umumiyesinin dikkatini ü
zerine çekmiştir. 

Asri sinemadaki toplantıya Si· 
vas meb'usu profesör Şemseddin 
Günaltay, Tepebaşındakine de 
Diyarbakır meb'usu İbrahim Tali 
riyaset etmişlerdir. 

· Saat 9 sıralarında şehrin dört 
bucağından ve 11 kazasının mün· 
tehibisanileri akın akın Tepeba -
şına doğru gelmeğe başlamış, tram 
vaylar, otobüsler ve bilhassa tak
siler o saatlerde Tepebaşına mü -
temadiyen ikinci seçicileri taşı -, 
mışlardır. 

(Arkası 3 üne-il sayfada) 

Dünkü istişare toplantısının 
neticeleri Gen başkura ve 
Milli Şefe sunulacaktır 

Ankara, 22 (A. A.) - Türk nıilletinin siyasi hayatında 

halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekamüllerini tahak· 
kuk cttirmeği ve devlet idaresi üzerinde milletin mürakabe· 
sini en mütekB.mil bir bale getirmeyi ana düstur olarak ele 
almış bulunan Milli Şef İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bu intihap devresi için Partinin mebus namzetle
rini tesbit ve ilan etmeden evvel ikinci müntehiplerle temas 
etmeyi ve müntebiplerle Riyaset Divanının görüşlerini karşı
laştırmağı Genci Başkurca karar altına almış ve sureti llŞağı· 
da yazılı beyanname hükmüne göre, bugün, 22/3/939 da, kış 
dolayısile temas kolay olan ve namzetlik için müracaatlerin 
tekasüf etmiş bulunduğu, isimleri yazılı 28 vilôyetimizde ikin
ci müntehiplerle bir istişare toplantısı yapılmıştır Bu isti~a· 

re neticesi Parti Genel Sekreterliği vasıtasile Genbaşkura ve 
değişmez Genel Başkan Milli Şef İsmet İnönüye sunıılacslrtır. 

istişare yapılan 28 Vilayetin listesidir : 
Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bile

cik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edir
ne, Eskişehir, İ~tanbul, İzmir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, 
Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, 
Samsun. 

----

Uan için para verildiğini, ve para s A D 1 K z A o E 'lrerildiği zaman da işin başkalaş- Kaunas, 22 (A.A.) - · Geceya -1 
hğuıı anlamıyorsun!! rısı aşağıdaki resmi tebliğ neşre-\ Romanya ihtiyatları!_ 

) 
ı 

ı 

askere almıya başladı Ho~~~~~:s~ine~:~~:~:~ i~~~:k~~~~üç~ş~;~i 
- Demek ki para verildi mi, iş ı v A p u R u dilmiştir: ı 

. başkalaşıyor, değil mi? Dün 21/Martta Kau·ıas'a dönen 
- Elbette. Görmüyor musun? Hariciye Nazın Urbsys. saat 14

1 

ller yerde ve her tarafta öyle! ten saat 19 za kadar süren bir top-
- Demek: ki diğer birçok gaze- F' • k , d Jantı yapan Nazırlar Meclisinde, 

telere de Refik Halit para veri • ini e CIVOrın 0 Berlinde Almanya Hariciye Nazı· 
for?! rı Von Ribbentrop il~ yaptığı gö-

- Neden versin? koroya Ot U rd U rüşmeler hakkında ızahat vermiş-
- Çünkü onu kendi ara • tir. 

Romanya tehdit edilirse, İngiltere 
lllrmda paylaşamıyorlar. Onu Ve delindi Bu rapora nazaran. Almanya 
kazanmak için adeta ıniisaba- Hariciye Nazırı, Almanya hüku · 

boğazların vaziyetine •• • 
guvenıyor 

kaya girişmişlerdir. Halbuki hatır- An tal> adan limanımıza gelmek- meti namına, Litvanya hükıime • Bükreş, 22 (A.A.) - Başve.ka • 
larsın, Milli Mecliste o ve arka - t€ olan Denizbankın Sadıkzade va tine K!aipeda arazisinı Almanyaya letin tebliği: 
daşları hakkında savrulan küfür- puru Finike civarında Adrasan fo. geri vermeği teklif etmiş ve bu Kraliyet konseyinin aldığı ka • 
leri, yağdırılan lllnetleri kapışmak, nerine yakın yerde çok tehlikeli hal suretinin sulh ve sükuna en rarlara tevfikan, hükumet, muha-
88Yfalarına geçinnek ve üstelik vazı~ıette karaya oturmuştur. Va- ziyade yarıyacak yegane hal su· faza kıtaatı efradını tamamlamak 
kendi taraflarından şiddetli yazı • pur evvelki gece şiddetli bir lo • retini teşkil eylediğini bildiı·miş- üzere bazı ihtiyat kontenjanlarını 
l~r yazmakta da müsabakaya gi • dos fırtınasına tutulmuş ve saba- tir. Von Ribbentrop, eğer bu ia . toplamak için tertibat almıştır. 
rışıniş gibi idiler; şimdi mademki ha kadar dalgalarla boğuştuktan de kendiliğinden ve serbest bir Romı.nya, kat'i bir sulh siyaseti 
bütün bunlar unutulınuş ve aksi- sonra kazaya uğramıştır. Vapu - anlaşma yolile yapılırsa, Alman· takip ettiğinden, tahşid olunan 
ne müsabakaya girişmişlerdir. rurı, güverte aksamından bazıları yanın bu limandaki Litvanya e • kuvvetler, faaliyEtlerini talime 
~enin dediklerine bakılırsa, Re • dalgalarla parçalanmıştır. konomik menfaatlerini geniş bir hasrederek hudutlardan çok geri
filc llalidin onlara para vermiş ol- Kaptan sabaha karsı saat dört· tarzda nazarı dikkate alacağını da de memleket dahilinde kalacak • 
ınası lazım gelir. te Adrasan koyuna sığınmak is - ilave eylemiştir. Von Ribbentrop tardır. Daha evvelden seferberliğe 

.. Torunum y.ine kahkaha ile güt. temiş, fakat dalgalar vapuru ko- bu hal suretinin Klaipedanın Al· başlıyan bazı yabancı memleket-
du. Bu kere kızdım. yun bumundaki kayalara atarak man halkının sarih surette ifad€ et !erdeki tedbirler geri alınırsa ve 

- Sen çok gülüyorsun, terbiye- karaya oturtmuştur Vapurun tiği arzularına da uygun düşece- binnetice Romanyanın emniyeti 
bi bozmağa başlamışsın! dedim. teknesi delinmiş ve makine daire· ğini ve. iki memlleket arasındaki meselesi artık mevzuu bahsolmaz-

- Yok habacıi{ım, senin hu ka • (Arkası 3 iincii sayfada) (Arkası 3 üorii sayfada) sa, Romanya hükumeti, ihtiyatları 
,_ 

evlerine gönderecektir. 
Tahşidat talim mahiyetinde bu 

lunduğundan hududda hiçbir as -
kerl harekat yapılmadığı tasrih 
olunur. 

Avam Kamarasında 
Romanya vaziyeti 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter a· 
jansı bildiriyor: 

Bugün Avam kamarasında, Har
biye Nazın B. Hare Belisha, Baş· 
vekil B. Çemberlayn adına bir su-
ale cevaben demiştir ki: _ 

Almanya - Romanya ekonomik 
görüşmeleri birkaç zamandanberi 
inkişaf etmiştir. Romanya hüku -

(Arkası 3 üncü sayfada,\ 
-. 

bir muallimden dinledim: 

- Coğrafyaya çocukluğumdanberi meraklıyım, harita yapar, 
onları boyardım ve derste muallime benden istediği malftnıattan 
fazlasını verirdim; hatta karatabtaya ezbere mükemmel haritalar 
çizdiğimi batırlanm. Bu aşk ve bu mlllıimat ile yirmi be~ senedir, 
coğrafya dersi veriyorum. 

Bu tedris senelerce benim için işten bile değildi. Fakat seneler de 
var ki, benim mektepte ve ondan sonra elde ettiğim malfunat iş• 
yaramıyor. Cihan Harbindenberi dünya haritasının nekadar değiş
tiğini biliyor musunuz? Eski devletlerden bir kısmı ortadan kalk
tı, yenileri geldi. Hudutlar, nüfuslar, isimler altüst oldu. Bunları 
evvela ben öğrenmeye mecburum; öğrenir gibi oldum, derken bir 
daha değişti, bir daha değişti ... Hele bir senedenberi Avusturyada, 
Çeko • Slovakyauın etrafında, nihayet bütün Çeko • Slovakyada 
hudut o kadar değişti ki, çocuklara orta Avrupa hakkında her den 
başka türlü malfunat vermek icap ediyor. Ya harita meselesi? .. 

Filhakika bir Fransız gazetesi, şu birkaç sene içinde mrktep· 
)erde gösterilen haritaların on yedi defa değiştiğini yazıyordu. Bi· 
zim içio haritadaki her değişikliği tabilerin tııkip clme&i iıııkano 
yoktur ve buıulan dolayıdır ki onların elinde moda~ı geçmiş !ıa • 
ritalar buluyoruz. Mekteplere eskimiş harita vermemek için 
harita tab'mı da Vekôletin ele alması lazımdır. 

KEMAl.IST 
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HERŞEYİN BAŞI: 
MİLLİ BİRLİK 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Cihan tariliinin kritik bir dev- zin en aziz ve en kavı zımanıdır. Mekteplerde Dolmabahçe 
resinde bulunuyoruz. Dahilde iç- Bütün Türk vatandaşlarının vic- t k•J" f • 

Yeni vapurlar 
• • • • 

Tak as suiist imali 
muhakemesi bitiyor 

timal siyaset ve hariçte politika danında birleşen layikiz prensibi spor eş ı a ı f d 
hedefleri üzerinde birliğe varmış fikir sahasında milli birliği kuran s a y o m u 
mmetıer bir yanda, rerdi dünya am.;11erden birisidir. Bütün branşlarda mü-

sıparışı ışı 

Denizbank müdürü 
Ankaraya çağırıldı 

telakkilerini milli bir ideal uğrun- Bunun gibi milliyetçililc prensi-

da birleştirıniyen milletler öte pi de milli birliğimizin temelle - sabakalar yapılacak y a p ı l ı y o r Dünkü celsede iki buçuk milyon lira zararın 
kanuni mesnetleri bir türlü anlaşılamadı 

yanda, ibretle temaşaya Iayık bi- tinden birisidir. Bu milliyetçilik . . 
rer csaffı harp nizamı. tablosu al l"d b " .. t·· lük' 'ddi 1 Beden Terbıyesı Kanununun Denizbank Umum Müdürü Yu -eae ttusun ı asıo - ... 
gösteriyorlar. akt k b k b' d" B" mekteple:e aıt tatbıkatıle uğraş - suf Ziya Erzin İktisad Vekaletin-

m an ÇO aş a ır şey ır. ır, ak ·· h f . .. Beledı'ye beyneJm,'lel den yap 1 b. d .. . b Meşhur takas suiistlmali dava -jhatsız olduğundan vazifesine gele-Umuml harpten sonra galiplerin fil . · - . . . d 'h. . · m uzere geçen a ta Maarıf Mu- ı an ır avet uzerıne u .. Ü .. .. . 
ğl - 1 ük" 1 tt"-I . _ eını nızamı ıçerısın e tarı ımızın dürlüğünde toplanmış olan beden akşam A k .d kt· sına dun çuncu Aslıye Ceza memektedir. 

ma up ara y e "' erı en agır "Österdigı". yeri ış· gal etmekten faz . . . . b • .. b k k n araya gı ece ır. Mallk . . . . 
bük"" l ·11- b" r- h r· .. "' terbıyesı muallınllerı aralarında ır musa a a açma - Umum müdur"· un·· Aln1an ve İn- emes_ı_nde d_evam edılmıştir. Karısını başkasına tutturup um er, mı 1 ır ı~ıo usu unu la birsey yapmıyoruz ve milliyetçi . . . .. Kırkı 
güçleştirecek maddelerdi Yeni ı· - . .'. b k ·ıı tl le hine komıteler seçmışlerdı. Bu komıt~- t ~n vazgeçtı' giliz firmalarile ya l .. ak mutecavız maznunu olan dö d . . ,ıgımızın aş a mı e er a y .. . .. .. .. - .. Q pı an muz e- bu davanın ven a am 
dünya haritasını çizerken en ziya- al!ressif bir ciheti yoktOr. Bu sa- ler _dun Maarif Mudurlugunde reler hakkında çağırıldığı zanne _ mevzuu bir _takım t~- Dun·· 
de buna dikkat ediyorlardı. Ve . • t b'" .11 . etçı·lik bız· ım· Tevfik Kut'un başkanlığında bir Dolmaballçe stadyomu etrafın- dilmektedir. Dig" er taraftan açık- kas yolsuzlukları netıcesınde hazı- İkinci Sulh Ceza 

ınıını ve a ıı mı ıy · ·k· b k ·ı r mabkem · d ka b 
gerçek zafer havasının hiç değilse 1 hayatımızın zaruretidır. toplantı yapmışlardır. Dünkü içti- daki İllzari çalışmalar dünden iti- ta kalan memurlarla yeni teşkilat •nenın _ ı ı uçu mı yon ıraya ya- esın e _ rısını aşkası • 
yirmi sene sürebilmiş olması bu .. .. d"" matla bu yıl kır koşularının yapıl- haren hızlanmıştır. Bunun için işi hakkında yeni kararlar verile· kın bır zarara uğratılmış olması na tutturup ve agzını tıkatarak d .. -
emellerin en çok muvaffak olabil- . An~ yasanın butun ı~er _pre~ - mamasına mukabil diğer spor evv~lce beynelmilel bir müsabaka cektir. iddiasıdır. Vukubulan ilibarlar ü- yak atan bir adamın muhakemesi-
melerine racidir. Bugün 0 hava ~ıple~ı .~akbkıil_n~a Bda aynı mutalaa- branşlarının hepsinde müsabaka açılması düşünülmüş ıse de bu - Dıg· er taraftan Al d zerine tallkikat yapmı.ş olan güm- ne bakılmıştır. Hadise şudur: 

yı yurute ırız. u pernsıpler ta- . . . - manya a ya - ·· k üf' ı· ı·. · f . 1 K .. ··k d . 
değişmişse bu ancak dünkü mağ- bil b' . t t k"l yapılmasına karar verılmıştir. nun hem meseleyı uzatacagı ve pılmakta olan vapurla . ru m et ış ıgı ezlekesınde dev- uçu pazar a saraç Emın, kan-

ır sıs em eş ı rderler Bu . . . . .. . rımızın ın - l 1. b . . . A il 
lCıpların bir milli kadro vücude . t d . · Her komıtenın başkanının ıştı- hem d~ luzumsuz ma5rafı ıcap et- şaatına neza et eden gu·· t e ın u ışten 2,5 ınılyon !ıra za .,sı yşe e ayn yaşamaktadır ve 

sıs em en erın toleransla meşbu . . . . - . r ver e ve .. d.. • .. . al d b. 
getirmenin değerini iyice anlamış 

1 
k . , . . . . rakıle hır spor ıdare heyeti teşek- tırecegı nazara alınarak bundan makıne müh d" le . d R-L . rar gor ugu tesbıt ed,lmesine mu-iar arın a ır boşanma davası 

o ara mılli ınkişafın ana ısti.ka- .. . . . . . . en ıs rın en •.umı k b ·ı hl" . . d 
olmaları sayesindedir. . . . . kul etmıştır. Bu heyetın genel vaz geçılmıştır. Ankara stadyomu- ve Fanri Ankarada İktisad Vek"- a ı e ıvukufun tetkıkatı netı- var ır. 

1 d ilk b - metını tayın etmış bulunuyor kr t l"ğ· ili 1 d V h M . .b. b h " t d a ces· d d" - . d h" b' A Atatürk'ün Anado u a u- · se e er ı ıne mua m er en a nu ve anısa gı ı azı şe ır sa - Jetine 12• ah t ·d'kt h ın e ver ıgı rapor a ıç ır za- yşe evvelki gu··n kocasının du·· k-.. . . . . . . - n·· b db ht h"d" ı . . . . • -~ veı ı en sonra şe - _ . 
yuk eserı, Misakı Milli ile ilan o- unyanın e a a ıse ere yı tayın olunmuştur. Vııhyı Maarif yomlarının planlarını yapmış o - rimize do··nmu··ıe d. ı·k. .. h d. rar mevcut olmadıg"ı kaydolunu _ kanına gıtmiş ve onunla bir me _ 

alın ld - b' d b · . . r ır. ı mu en ıs 
lunan essalar olmuştu. Bu 6 e_ 0 ugu ır an a u az'.z Müdürile komitenin münasebeti - lan Italyan mimarı Victi Violi Is- bu akşam derhal vazifeleri ba ına yordu. Birbirlerile tam bir tezad sele hakkında konuşır.ak. istemiş • 
Türk Milletinin dahili ve pr_ensıpler_ etrafında t"planmı~ ~ır ni tesis edecektir. İdare heyeti i - tanbulda yapılacak stadyom için dönmek .. , ş halinde bulunan bu iki noktanın tir. Emin bunu fırsat bilm~ ve 
Jıar;ci sivasetinde bırliğini do- mıllet balınde bulunmak en buyük çin Maarif Müdürlüğünde bir oda evvelce Belediyeye bir plan ver - uzere Almaı.yaya hare - kanuni şekilde telif ve hakikatin hemen dükkanın kapısını kapata
ğuran bir vesika idi. Misakı Mil- kuvvetimiz~. Milli birlik; zimam tahsis edilmiştir. İlk toplantı bu- mişti. Bu plan makam tarafından ket ecteceklerdır. tesbiti için mahkeme gümrük mü- rak orada bulunan arkadaşı Hacı-
lı oeyannamesinden cumdelerin. darlarından ıra_de ve feragat _fert- gün yapılacaktır. ~etkik olunmuş, esas itibarile mu- Vekalet ve Deni;,bank mühen - fettişlerile ehlivukufu bir celsede ya Ayşeyi tutup ağzını tıkaması-
ve niliayet Halk Fırkası prensip - ı:r~en de ş_ahsı menfaat end~ele- vafık bulunmuştu.. Ancak İstan- dislere vapurlarm inş~atı hakkın- karşılaştırmağa karar vermişti. nı söylemiştir. Hacı Ayşeyi kıs _ 
!erinin d~ğması, vabdetli bir çiz- rını _aşan _hır cemıyet 'n;'.a~ı ıster. ViLAYET bulun ilitiyacına cevap verip ver- da yeni direktifler vermiştir. 1 Dünk.. Is d .. rk t hk"k kıvrak yakalamış ag"zını da erle 

· ·· · .. · · • Cemıyet ımanının tezahurune ve- · - · b k . , il" 1 u ce e e guır.ru a ı a- • 1 

gı uzerınde tabu ve organik bırı . .. . . • • • • mıyecegı. • azı lSlll'..ıara ave er tını yapan gümrük başmüfetti i A tıkamış, Emin ise karısını bu va-
inkişaf halinde tecelli etti Bu ta- sıle olan sebeplerden en muhımmı Vah ıyıle~tı yapmak ıcap edip etmiyeceği et -· ÜNiVERSiTE · · ·· .. ş · tt d.. ğ b ı · k d b 1 . s · T lı Kemal ıle gumruk mevzuat şefi zıye e ovme e aş ~mıştır. 
bil inkişafın yollarını vakıa bu ı arşısın a u unuyoruz. eçım. .. . rafında ma!Cımatların:ı müracaat . .• . . . . . . . .. I' Bu esaslı vazifeye gösterilecek On beş gundenberı rahatsız bu- edilm k .. .. Muallimlere yard . . Raıf ve dıger taraftan zarar ol - Yakalanarak adlıyeye verilen 
~Uletın ıe~ıs~ temsıl eden J>u - alaka milli şuurun olgunluk de . lunan Vali ve Belediy" Reisi dok-

1 
b"e uz

1
ere muteha~sıs sporcu- im IÇln maclığı yolunda rapor veren ehli- Emin ve Hacı dün Sulh İkinci Ce-

yuk kafa çızdı. Fakat onun hare- • - . .. . . . ar ır top antıya davet olunacak- bı"r a k t k f İ İ d · . . 
. l k d. recesine bir ölçü teşkıl eder. Hü- tor Lutfı Kırdar dun ıyıleşmış ve l clı M··t h l ,._ R e vu u tan ş Bankası stanbul Şu- za a muhakeme edılmışlerdu·. Ne-

ketı o kadar toleransa ve o a ar . . ar r. u e assıs spr.rcu ar p>auı b . .. d .... N . İ . . t• d 1 . • 
inandırarak inkişaf ediyordu ki, kıimet icraatını müessir bir suret- Vazlfesı başına gelmiştir. Vali dün inceden inceye tetki.1< edecekler Cumartesi gunu Üniversite esı mu u_ru ___ eıad ~e ş Lımıted ıce e _suç arı sabıt o:c!ugundan E-

k 1 , b "lh p t"d · ı·h · ı ·ı . . k Şırketı muduru Bedrı Nedım ha - mın 3~ ve Hacı da fa gun hapse bugün ana yasada yer alan içti - te ontro edecek cmeb usların ı · assa ar ı e :n ı ap ış erı e ve tenkıdı mahiyetteki mütalaa - onferans salonunda t"planmış o- b hkıi . 
. .. .. . . . .. . .. zır ulunuyorlardı. ma m olmuşla.ı;dır. Emın derhal 

mai siyaset prensiplerı, butün seçılmesınde milletçe gosterılecek meşgul olmuştur. ı !arını soyliyeceklerdfr. Bu müta- lan cMuallimlere Yardım Cemiye- t kil d.l k t k"fh .. 
.. . · p•- ·ır ·· · k""k al - .. - . Kalabalık maznunlar ve vekil - ev e ı ere ev ı .aneye gon-

Tuı.ı: vatandaşlarının ıman veıa =a, mı ı reıımın o s ması· ----oo- laalara gor~ planda ıcap eden de- ti. nin kongresinde bazı azalar . . . . , . .. . . . . 
kanaatlerinin bir ifadesi halini al-1 na en ziyade yardım edecek bir BELEDiYE 'ğişiklikler yapılacaktır. Vilayet - hast 1 11

. 
1 

d ' lerıle kesıf hır dınley,cı kutlesı derilmıştır. 
1 a anan mua ırn ere e yar · muhakeme salonunu hıncahınç Kızın t 

mış bulunuyor. ı unsurdur. !erin kalkınma programlarına gö- dllll edil . . . . .. .. . çan asını aşıran 
Şurası şüphesizdir ki, dahili si- Büyük d~valara yalnız inanma~ Yeni yıl hülçesine vergi !re her vilayette yapılması icap[ me~ını ılerı su~muşlerdı. dol~urm_uştu. . . sabıkalı 

yasette inki~af isUk~metimizin ?u ve_ ~albi hır. sev~ b~sl~mek kafı eden stadyomların Türk mimar _ Kongrede hır ka~ara baglanama . • Gumruk tallkıkatı fezlekesı ve 
suretle tesbıt edılmış o!ma51, fık- degıldır. Yerı ge!ınce mıllet huzu- ilave edilmedi '!arı tarafından yapılması fikrınelmış olan bu teklıf etrafında cemı- ehlıvukuf raporu okunduktan Sabıkalılardan Kamil Mahmut-
ri atmosferlerin ve zati kanaatle- runda, cilian huzurunda elini vic- Belediye bütçesi etrafındaki fa- Belediyece ehemmiyet verildiği i· yet başkanı Tevfik Kut muallim- sonra gü~ük başmüf~ttişine _mev- paşada mektepten d<inen bir genç 
rin doğmasına hiçbir suretle mil- danına koyarak, inandığı ~mdel:ri aliye\ arımıştır. Varidat bütçesi çin Türk mimarları Dolmabahçe !er arasında tahriri bir anket açıl- zuubahs ıkı buçuk mılyon lıralık kız kafilesinin yanına sokulmuş ve 
ni değildir. Bilakis onların garan- ikrar ve ifade etmek te bır Vazl · stadyomu inşaatına iştirak ettiri- masını muvafık b 1 . t B [kadar zararın neden v~ ne suretle bunlardan Agavninin cebinden 
tisi ve bekçisidir. Yalnız başına fedir. İşte o vazifenin ;fa edilece- tamamen hazırlanmıştır. Masraf Iecektir umuş ur. u tahassül ettiği ve bu neticeye va-\ t !mı 

1 . · . . . . ·· · b l b"" t · d h 1 kt h · ankete göre cemiyetin çalışma sis- 1 k . . . . . para çan asını ça ş ır. 
c!ayıktz• prensıpınm babşettığı ğı gun gelmış u unı:yor. u çesı e azır anma· a ve er Stadyomun 600 bin liraya çıka- . . . . rı ma ıçın ıstınad edılen kanuni' _ . .. .. .. 
fikir hürriyeti bile uzıın bir rüya- ÜniveTsite Doçentlerinden hazırlanan kısım Daimi Encümen- cağı anlaşılmaktadır. ıtemı ıkıye tefrık olunacaktu·. Bir ahkamın neler olduğı.. soruldu. Kamil d_un Üçuncu Sulh Ceza 
nın tahakkukudur ve hürriyetimi- DT. S. !RMAK den geçirilmektedir. Biitçe Umu - - kı~ı ~astalık sıg~rtası, bir kısmı Başmüfettiş bunların tahkikat!mahkemesınde ':'.'uhak~me ~e 9 

ld 
mi Meclisin Nisan başındaki içti- \ olum sıgortası halınde idare olu - dosyasında fezlekede yazılmış ol- ay hapse mabkıim edılmıştır. 

General Ali Hikmet gömü Ü mama yetişecektir. Her yıl yüzde KÜÇÜK HABERLER nacaktır. Öli.ım sigortasına yazı - duğunu, tahkikatın tamamen usul 

İyetm~ ni.sbetinde bulunan Bele- !anlar eskisi gibi cemiyetin faali- ve nizamlara_ uygu~ ola'.·ak yapıl-1 Şirketi Hayriye 100 bin 
diye vergi tahsilatı bıı yıl yüzde * Tel'avivden Ticaret Odası- yetinden istifade edeceklerdir. ınış bulundugunu soyledı ve zarar 1. k. tt' 

1 b' .. ik" vukuunda ısrar etti. ıra ar e 1 
doksana çıkarılmak suretile bir na yapı an ır murncaatta 1 Hastalık sigortasına yazılanlar ay- . . 

memleket arasındaki ticari te • nca ayda 10 15 k . b. Ehlıvukuf ıse raporlarının tama· Şirketi Hayriyenin senelik u -
buçuk milyon liralık bir fazlalık . . . . .. - uruş ır para . _ . _ 

l
masların takvıyesı ıçın broşurler ki d. B 1 h 

1 
men ılını ve mevzuun ekonomile e- mumı heyet toplantısı bugün ya-

temin olunacaktır Burun için tah- b 1. . . . T" verece er ıı·. un ar asta anın -
· · . . ve azı ma umat ıstenmıştır. ı - ca evlerine n • .. saslara dayandığını ve bu şekilde pılacaktır. 

silat kadrosu ve çalışma sıstemı caret Odası bunları hazırlıyarak bedava d. ktor goııde· . . 

1 

rilecek ·ı- . d h t yapılan tahkıkatın devletın bu Senelik hesaplar ve faaliyet göz-
takviye edllecektır. Y~n i vergi i - bugünlerde gönderecektir. ' 1 aç ve ıcap c erse as a- . . . . .. . _. . . . . * Belediye İmar l\füdürlüğüne hane ücreti verilecektir. Bu teşki- ışde hıçbır zaıar gorr»edıgı ııetı - den geçırılecek ve elde edılen te-
lavesi mevzuubahs değildir. t" .1 . 1 k. H 

1
. F 

1
• t k t· k cesini verdiğini tekrar ve teyid et-' mettıi hissedarlara tevzi edile • 

ge ırı mış o an es ı eye ı en - a an e ın neticesine göre uru- . . 
o---- niye Müdürü Hüsnü Keseroğlu • lacaktır. tiler. cektır. Şırket geçen bir sene için-

DENiZ nun yerine Nafia Vekaleti Yapı - Maznun vekillerinden Kenan ö- de yüz bin lira kadar bir kar temin 
--00---

Yolcu salonu insaatı !ar Müdürü Nuri ta);n edilmiş - EKONOMi 
' tir. Nuri, 20 günlük mezuniyetini 

mer, gümrük tahkikt••ında şahsi 

hislere yer verilmiş olduğunu, is

tinad edilen kanuni hükümlerin 

etmiştir. Toplantıda bu seneki fa· 

aliyet hakkında da bazı kararlaı 

verilecektir. Galata yolcu salonu ınşaatı çok istimal etmekte olduğundan ken- Almanlara mühim miktar
ilerlemiştir. Salon Teşrinievvele disine şimdilik Hüsnü Keseroğlu 

da tüt .. lt k tasrih edilmemiş bulunduğunu ----oo---
kadar tamamen bitirüecek ve a - vekalet edecektir. un sa 1 lnhı"sarlar 

. . söylemiş, gümrük müfettişi buna lnaresi kulla. 
Cenaze mera•İminden bir intıba çılış resmi Cümhuriyet bayramın· * Lehistan hükümeti, hükO.me- Birkaç gündenberi şehrımızde 

Evvelki gün vefat eden emekli deki asri mezarlığa bırakllmıştır. da yapılacaktır. Harici kısımlar ta- timize resmen müraca&t ederek 3 bulunan Alman Remsma tütün cevap d~er~tiş, ;~kaedt yine . kt~nuni nl lmış rakı ŞİSeSİ almıyack 
b·ı· ·1 · t• ş· d. d h"ll Nisanda açılacak beynelmilel Kuz- mesne en asrm ememış ır. , . 

•rgenerallerden Ali Hikmet A- 62 yaşında bulunan değerli ge - mamen ı ırı mış ır. ım ı a ı . 
1
. k . grupu umum müdürü dün sabah Neticede muhakeme. mu'"ddeı·u .' Inhisarlar İdares; bundan 

man panayırına ış ıra ·ımtz ıçın 
yerdemin cenazesi dün saat 11 de neral gere" umumi harpte ve ge- inşaat yapılmaktadır. d tt b 1 t Daçya vapurıle Yunanistana git - •·onra piyasada k ll 1 k " ave e u unmuş ur. . . mumının mütalaasını serdetmesi " n u anı mış ra 1 

Ş~li tramvay istasyonunda Koza- rekse İstiklfil savaşında memleke- Denizbank Um_ um Müdür mua- * Yugoslavyadan Şfhrimize ge- mıştır. Grup. namına memleketi . için başka bir güne bırakılmıştır. şişeleri almamağa karar vermiş -
lı apaı tımanından alınarak bir ·· kı E ç İn 1 mı de ve bilh E t k 

te büyük hizmetler görmuş Y - vini Hamdi mın ap ile. şaat len Miiıetler Cemiyeti İçtimai z n assa ge mm a a- Müdd . • h f tir. İdare Paşabahçe fabrikasın -
top arabasına konmuş ve askeri metli bir askerdi. Ölümü ordu a- İşleri Müdürü Cemil ve Işletme Yardım teşkilatı müdürü Ekstron sının 1937 rekoltesinder. olmak ü- elUmUml as a dan ve daima yeni şişeler müba -
merasimle ka1dınlmı§tır. Merhu -
mun namazı Teşvikiye camiinde rasında ve büyük bir halk muhi- müdürlerinden Rauii dün inşaatı ile muavini Lenborg dün akşam zere mühim miktarda tütün mü - İstanbul Müddeiumumisi Hik -\yaa edecektir. Bu suretle fabrika-

kılındıktan sonra Mecidiyeköyün- tinde teessürü mucip olmuştur. tetkik etmişlerdir. Ankaraya gitmişlerdi". bayaa edilmiştir. met Onat birkaç gündenberi ra - nın şişe sarfiyatı .artacaktır. 
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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllll 

_ 9 _ ca karanlıkta sokaklara düşer .. A- tayin eder levhalar varmış. Bizde nohuUusu kaldı ne merclmeklisi.- taharrisinde bütün azmlle devam dervişi göremez. Döner .. Fakat A-jokur. Etrafına üfler ... Mütehassir, 
man bu gençlik, aman bu sevda i- şehrin bir kısmından öteye evlerin Artık hepsi sade suya<lır. Bundan eder. Bir eski yoğurtçu dükkanı şık Velinin türbesini ve Sultanı Aş- Ümidvar her yanı gözler. Faka,t 

Al~. B~kir 0 gece kulağı d~l- - kisi de ne çekilmez tatlı bela... numaraları, sokakların adları bile sonra nohutlusunu hiçbir yerde bulur. Tekkeyi sağına. :y_oğurtçuyu kın semti tec!?llisini buldu ya ar - saçlı teberli derv~ değil başı sa _ 
gun, gonlu ~oşkun, beynı Pervının Ali Bekir, zümrüdanka kuşu a- okunmaz bir hale geldl. Yolcular bulamazsın. Nafile arama... soluna alır. Bir IameHf çevirir. İs- tık buraya her saball devama baş- rıklı eli asalı bir adama bile te -
hayalde şa şaadar'. ve Tıl~ımcı ramağa çıkan masal §ehzadeleri sinirli, sualinize karşı bir ekşi a - Efendinin bu sözlerini Ali Be- tar.bul sokaklarında mezar, türbe !ar .. Kırk sabahın birinde naili sadüf etmez ... Şimdi gündüz orta
Dervışiln hımmetınden purumıt gibi uzak semtlere dalar. Rastgel- zar yiyorsunuz. Daha doğrusu kir alay, binaenaleyh dergahı no- mi yok. Bir tanesile karşı karşıya murad olacağı itikadına halel ge- sında bile insan görülmiyen bu üc
döşeğe yatar. Fer sekı~ on dakıka- diğine sıkıla büzüle Aptal Sinan şehrin siması tanınmaz bitik bir butlu telB.kki eder. Tekkenin av - gelir. Kurumuş abıhayat çeşmesi tirmez. ra semtten sabah karanlığında 
da bir kalkar. Aptal Sınan mahal- mahallesini sorar. Baı<ıları: manzara aldı. Yavaş yavaş eski i- !usundan sinirli köpeı:;in havlama- kaç tane istersiniz .. Çeşmenin cep- Nohutlubaba tekkesinin sakfı kimse geçıpez. Of nihayet bir sa-
lesini, Aybayıldım yol<uşunu, No- _ Mahallenizi mi arıyorsunuz? simleri bilen, silinen levhaları ha- sını bekler. Hiç ses gelmez. !stan- besindeki levhai garrada namı a - .. k .. 'h d k 

1 
f balı h k ı e t il' b t kk ı· 

• A k v li · . . . . . . ço muş, meşayı san u a arı ı .. ır a ı n ar ı aşı a e ı 
hutlubaba dergahını, şı e nın tstihzasile onun bu sualine gü - tırlıyacak adam kalmJyor... bul ıtlerının meşrl.\tıyetzede ol - bıhayat fakat harap hazınesınde . . fakat ab h !" t 1 bi 
türbesini düşünür. Çırpınır, didi_ - ler .. Bazıları cevap vermez yürür. Niliayet sokakta görüşecek adam duklarını, bir takımının medeniyet bir damla acı su bile yoktur. Sel kara tabutu _gıb~ kurıı t~hta _kal · adama r~~g~~ir~~~ ~:taAita~:kir: 
nir, yatar, yorgun düşer. Alaca bır Bazıları bu mahaJlenin daha pek arıyan Hlkırdıcı bir ihtiyar Ali Be- namına resmen itlaf edildiklerini, ızgarası, bakkal, attar dükkanı mış. Bahçenın agaçları dıplerınden akla arak: 
uyku ile dizi bir müddet dalar.· uzakta olduğunu söyler.. Zavallı kire Aptal Sinanı u~.un uzadıya mütebakisinin de açlıktan öldük- hep bunlar tarife mutabık zuhur baltalanmış, şadırvanır, suyu çe - Y 0ş _1 

b . 
T kk 1 t .. b ı ı ·ı ·k· D ı·k l t k 1 1 . . İl ğ d T .. b · b k . - g um en bu mahalledenım. e e er, ur e er, se vı er, zı ır- Ali cadde demez, meydan demez, tarif eder. e ı an ı e rar yo a erını ve bahusus yas a anın ser- e er. ur enın şe e esme yeşil kilmiş, ne şeyh var ne mürid, ne . . .. 
!erle dolu kısa, helecanlı rüyalar yokuş demez, iniş demez, gider. düşer. Adımlarını dinlediği tarife güzeşti üzerinden laakal kırk se- ibrişimden hacet düğümünü bağ - höcre, ne zaviye ... Bir yığın taş ... (Ehle harap hır dam gostererek) 
görür. Nihayet sırtı ceylan postlu Tekkelere rastgeldikçe isimlerini uydurarak gider gider, dik, uzun nelik bir müddet geçmiş olduğunu !ar. Üç ihlas bir fatihai şerife okur Bir alay mezar... Eski dervişler işte evim .. Birkaç gündür sabah 
de.vişe rastgelir. Hem2n yanağını sorar. Türlü türlü adlar öğrenir, bir yokuş çıkar. Sormağa hacet düşünür. Şimdi sütçü karhanesini üfler. LB!kin vakit sabah namazı- namına, bu harabe üwrinde şimdi karanlıklarında mütemadiyen se· 
uzatır: fakat hiç nohutlusuna tesadüf et- yok. cAybayıldım yokuşu• işte bu- arar. Bulamaz. Sorar. Yine alayCJ- nı değil öğleyi de hayli geçm~ bu- hu çeken birkaç güvercin ... Etraf- nin buralarda gezindiğini görüyo· 

- Buselerini al... Tılsımımı mez. Türbelere rastgddikçe okur rası olm~lı. Çünkü_ çocuk yorgun- nın bi',i: . . . lunur .. Teberli, -~emerli tılsllllcı ta e~inen _b_irkaç horo~ tavuk. rum. Bu semtin adamı değilsin .. 
ver... üfler.. luktan bıter. Oh nıhayet dergahı Abdulhamıt devrı zaptıye nazır- Sultanı Aşkın lule lüle saçlarını Ali Bekırın Aptal Sınan semtine B t h 

1 
d kık .. b !er 

Der ... Kan ter içinde uyanır.. Sora sora Bağdat bulunur der - da bulur ... Kılığı düzgün bir ge - !arından bir gayyurun velev süt- titreterek: sabahları devamı bir haftayı ge _ u en a yer er e yı tur e ' 
·· · A · · f d"d N h ti b b ·· - t Is b d k' t• y d t z il k tekke mezarlar arasında ne arı -Ayağa fırlar. Etrafına bakınır .. Ne !er. Şarkta usul boylet!ır. vrupa- çıcı e en ı en: • o u u a a• çu yogur çu o un u nam a ı ı- - a os ... çer.. ava ı çocu Nahutlubaba ' . .. 

tekke var ne ermiş, M tılsım var da her kilometre başında, bulun - tekkesinin orası olup olmadığını carethanelerin cümleten temelle - Nidasile böyle zamansız oralar- dergahı harabesile Aşık Veli tür- yorsun? Merak ettım .. Soyle ba -
ne derviş... duğunuz ve gideceğiniz mahalle - sorar. Şu cevabı alır: rine kibrit suyu döktüğünü söy - da zuhuruna ihtimal vermez. İş besi arasında mekik dokur .. Dur· na ... 
Oğlancağız sabahı dar eder. Ala- rin isimlerini sövler, mesafelerini - Oğlum tekkelerin şimdi ne ler. Ali Bekir ne sövleseler yılmaz, düşündüğü gibi olur, Ali Bekir maz gider gelir ... Bildiği duaları [Arkası var] 



İngiltere Kralile F ran-J 
sız Cümhurreisinin 
mühim nutukları 

Nutuklarda iki memleket arasın
daki fikir, duygu ve menfaat 

birlikleri tebarüz ettirildi 

.. 
Bütün yurtta 1 

müntehibisani 
seçimi bitti 

İKDAM 

iŞARETLER 

Bir haydutla evlen· 
mek istiyen asil kız! 
Muzır romanm ve muzır filmin 

halk üzerinde fena tesirleri oldu-

s.;· \ 3 

fistan · ul ikinci münte- İsfanbulun 
hipleridüntoplandılar imarı için 

ğuna, bir kısım masumları ve saf· 
dilleri yoldan çıkardığına ait delil (Bll§ tarafı 1 inic sayfada) set Divanına ve namzedleri iJAn Belediye 5 milyon lira• 
ve şahit eksik değildir. En yeni Kapalı zarflar: 141 isim sel~iyeti de münhasıran Partinin yı mütedavil bir ser-
misalini Amerikadan alıyoruz: degışmez Genel Başkanına aittir 

Saat 9,30 da meb'uslar kapalı Gene bu mevzuata göre Parti Ri: maye haline koyacak 
Dixi Hop isminde korkunç bir zarfları açarak muhteviyatından f ff · 

Amerikalı haydut bugiinlerde Nev- . . . .. · . yase 1 ıvanının vereceğı karar- Vali Lıitfi Kırdar şehrin imarı 
ıkıncı muntehiplerı haberdar et • !ara bütün Parti üyeleri kayıt . . . . 

yorkta mahkfun edilmek üzere • mişlerdir. . sız !çın yı>nı bır hızla ışe başlamış bu-
.µ,,. Kadınlar, çocuklar kaçırmış, . . . ve şartsız olarak ıtaata mecbur • lunmaktadır. Haber aldığımıza 

Partı Genel Başkan vekili Re • dur. Partimizin ananes; de böyle-
0 
.. r . . . 

tehditlerle, adaın öldürerek para fik Saydam ve Genel Sekreter . g e, Valı, ıstıkraz olunacak olan 
Ankara, 22 (A.A.) - Bil • çarpmış olan bu haydut tevkifha • doktor Fikri Tüzerin imzalarını dir. beş milyon lirayı muayyen bir 

tün yurtta 15 Mart 939 Çar • nede akıbetini beklerken kendisi- taşıyan ve metnini aşağıya derce!- Anc~k,. . __ ışe yatı~maktan ziyade ondan mü· 
Şamba giinü başlıyan ikinci ın genç zarif güzel ve zengin bir f'" . be Partımızın degışmez Genel Baş- tedavil bir sermaye şeklınde is • 
müntehip intihabı 21 Mart kız ziy:ret et.:,iş ona izdivaç teklif bıgımbız yanname okunmuş ve kanı Milli Şef İsmet İnönü, Türk tifade etmek kararındadır Bu 

• u eyannamenın sonunda Istan - . . . . • · 1 
939 akşamı her tarafta sona etmiştir. Bu kız Nevyorkun asil bir b ld b' . .. . milletının sıyası hayatında halkçı ranın bir milyon liracı otobüs işi· 

. t d 1 u an me us namzedJ gostenle- b" .d . b .. t.. yük k il 
ermiş ve bütiın va an aş ar aile•inden, son derece nezih, ken- bilecek (141) isim sayılmış ve bun _ırtık~renüll. ın . u_ unahakksuke vett· e- ne hasre<lilecektir. Geriye kalan 4 
reylerini, ittifakla Cümhuri- di halinde bir ev kızıdır Haydut 1 d (34) k. . "!ık rı e am erını t e ır • milyon liradan 600 bin lirası Dol-

d
.•. · arın arasın an ışı ye sag . . . .. . 

yet Halk Partisinin göster ıgı teklifi cana minnet bildiği için on· il . . t . f meyı ve devlet ıdaresı uzerınde mabahçe stadyomuna sarfoluna • 
Londra, 22 (A.A.) _ B. Lebrun Kral, iki memleketin hürriyet' namzetlere vermişlerdir. lann tevkifhane kilisesinde ni ve~ .. m~sı ıs ~n:1kırP t• . b h milletin mürakabesini en müte • caktır Belediye kendisine verile-

U knl b .. kı ıl ak • um urıye a ar ısı u a- kil.mil bir hale getirmeyi millet k b. dı"g"eı· kıs A e ınaiyyetini getirmekte olan ve adalet ideallerinin ifadesi olan 62 vilayetin ikinci münte - ..... an ugun, yarın y ac tır. reketile şunu istihdaf etmiş olu • . . ce u paranın mını • 
h"· i t 15 d kr tik mu··esse 1 · · · ·ı· B ı il • · hizmetınde takip edecekleri siya- • t t t ll.. edilecek J -us tren, dün akşam saa emo a se erının aynı- bip yekfı.nu 40.979 dur. Vı a - u namusu a e çocugunu bır yordu: Parti, meb'us olmak üze- . . .. gus os a ese um o an 
~ "le t t• · t t · t• K "d h d d im • setın ilk ve ana dusturu olarak e- · k.. ·· ·· ·ki b d v toria garına muvasalat e • ye ıne ışare e mış ır. aı e ve yetlerde 22 yaşından yukarı ay u tın cagına atan ,onu hal- re kendisine İstanbuldan mfuaca- . • • . . . yem oprunun ı aş•n a mey • 
ini ti İ K ı· k ·· t k b. b t ·ı k ıı· k hr "b' .. . le almışlar ve mılli bakımıyetın d lm f t ekt · ş r. stasyonda Krr•l ve ra ı - anuna muş ere ır ra ı a ı e olan ve birinci müntehip ol • a ır a aman gı ı gostermış at edenler arasından bu (141) ki-· . • • .. . . an açı asına sar em en şım-
çe il h d k. ç bar bag"lı ı İ g·li F d 1 · tt . hakikı ve yegane mumessili olan d·ı·k k ·· d. z· e ane an er anı. em • o an n ı z ve ransız ev- mak kanuni sıfatını haiz va • o an neşrıya ır ve bu neşrıyata şiyi namzed olarak kabul etmek- .. . .. .. . . . . ı ı vazgeçme uzere Jr. ıra 
laYn, Lord Halifaks, Sir Samuel Jet adamları, sulh davasına hiz - b .. ük 'k t d d · Turkıye Buyük Millet Meclisının b · f d"li l 1 ç 1 1:1 tandaşlann en çok % 95 ve uiy mı] yasf~l ylar ~ e .. en cı· tedir. Ancak bunların hepsini nam tam bir millet hülasa~ı kudret ve duktpaıa sar eBılpdmeyı __ an ar a ı. 

oaxe, Londra Şehremini, diğer met etmek maksadiyle ve tam en az % 64 olmak üzere ikin· na roman ar, ı m erdır. Boyle ol- zed gösterıneğe maddeten imkan . . ı an snnra e e ıye ~ ıne parasız 
bire k b" halk\b· ·t· d ·hn· t• ·1 ·· d • Am 'k d . . manzarasıle mıllet huzuruna çık- kal k d lı b" · ·· ··ı ,o zevat ve muazzam ır ır ı una zı ıye ı ı e muşavere- ci müntehip seçimine iştirak ugunu erı a a bılmıyen ol • yoktur. Binaenaleyh bunların a _ .. . • aca ve evam ır ış goru e-
kiitıesi bulunuyordu. ]erde bulunmaktadırlar. nisbeti haddi vasatisi "{, 77.8 madığı halde bu gibi neşr ta d (34) ·· ·· ması luzumunu her fırsatta ilan miyecektir Böyle vapmaktansa 

13 
1, • • • ıya ve asın an unun namzed ola - ve ifade bu urmu !ardır .. · . • 

,,. ay ve Bayan Lebrını_: Kral ve B. Lebrun, vermiş olduğu ce - dir. Yurdun birçok yerlerin- filmlere maru olmak kimsenin rak ayrılmaları Jazın!dır. Acaba . y ş . . burası ıçın başka bır tarz bulunup 
"'aliçe ile hanedan erkanının re- vapta hukuku düv..a prensipleri- de şiddetli bir kışın hüküm aklından geçmiyor Çünkü b ']' t b ·· · · ·ı · Işte bu maksatladır kı, Genbaş- elde mevcut birkaç milyon lira i· fak "" · • ı ıyor· stan ul muntehıbısanı erı bun - k T .. k" B .. ük M·ıı t M r 

atinde Buckingham sarayına nin ihlal edilmesi halinde iki sürmesine rağmen istihsol lar ki fena misalleri taklit etınek !ardan hangileri üzer;nde ittifak _u~ ur ıye_ uy '. : . ec l· le ve Balıkpazarından başlamak 
gitıni t· ·· •'-t ·dd ti . · t' J d · sının bu ıntıhap devresı ıçın Par- til h · ı • ·· tc d. · · ş ır ve guzerg..., a §ı e e memleketin muş·· tereken hissetmek edilen bu netice büyük Türk ıs ıyen er aıma bulunacaktır etmektedir? Parti merkezi nam - . . , . . . şar e şe ır P anının gos r 'gı 
ll.llt, ı b ı k . . . tinın mebus namzedlerını tesbıt h d d hil' d Eyüb d • ı 

l3 ş ;:mışlardır. . te oldukları endişeyi ehemmiyet· milleti, Cümhuriyet Balk ~e un. ar: arş'.. en ıyı tedbır men zed göstermek hakkım yasası mu- ve ilan etmeden önce memleketin ~ 1 a ~~ ':. k d~ o~· ~çı a-
. ebrun, Buckingham sarayı - le kaydetmi•tir. Partisi ve hükfuneti için ifti • neşrıya a mıısbet neşriyat ile cibince daima kendisinde alıkoy - . . . . . . ca o an uyu ca enın ı ı ara-

na ın al t d b" t ..., uk b 1 d' bır0ok kısımlarında Partili ikincı fınd b d:ıl · • uvas a ın an ır saa sonra hara değer bir netice olmuş- m a e e ır. makla beraber müntehibisanile - . .' . . an muayyen azı a arı ıs 
otoınobille Malborough'a gitmiş B. Lebrun, İngiltere ve Fransa- I K D A M C 

1 
. ' .. . . muntehıplerle temas etmeyı ve tirn!ak edecek r. Bövlece Beledi-

tur. , rın bu namzedler uzerındekı u - .. t h · 1 1 R t ff 
~e Valide Krali<;e Mary'yi ziyaret nın ayni prensiplere bağlı olduk- '6 mumi kanaatini öğrenmek iste • mun e ıp ere ıyase ıvanının ye istimlak edilen kı•ımlarda yo· 
'lıııiştir. !arını söylemiş ve şöyle demiştir: T ., 

1 
görüşlerini karşılaştırmak üzere lu genişlettikten sonra bu yolun 

lngiltere Kralı'le Fra s cNamus, adalet, insani şeref, 1 kA ecavuz ere karsı miştir.134 . • t f 'k" doğrudan doğruya ikinci münte- iki tarafındaki arsalan satın aldı· 
tı n iZ ferde hürmet, muahr,delere ria - zmirde mah um ISmın e rı 1 hiplerle bir istişare yapmayı ka • ğı fiyatların çok daha fazlaya sa· 
neisicUmhurunun nutukları yet, verilen sözü tutmak, düşün - müşterek cephe Cümhuriyet tarihinde ilk defa rarlaştırmıştır. tabilecektir. Çünkü o zaman bu 

Lo .. ak me ve yazma hürriyeti, <liğer dev- edilen 5 casus (Bll§taraf 1 . . f d) vaki olan bu hadisenin ehemmiye-1 Milletin siyasi hayatında ilk arsaların mevkii fevkalade bir 

§anı nBdra, 22 (A.A.) - Dun 95- !etlerin dahili işlerine karışma - .. . İ il ı _ıncı say a a ti aşikardır. Müntehibisaniler defa tatbik edilen bu usul Gen - ehemmiyet kazanmıs olacaktır. 
kin h d 1 İ · 2 (AA) G t 1 uzerıne ng tere ile Fransa bıı k d·ı · d·1m· ı 4 b k b"·t·· P ·il·ı ı -uc g am sarayın a d k" t k zmır, 2 . . - aze e er, . .. . .en ı erme arze ı ış o an ı 1 aş urun u un ar, ı ere o an Satılacak bu arsalardan elde edi • 

davetlinin· huzuru ile B. Lebrun mak hususun a 1 mnş ere arzu, ı· · Mahk · · b" tahdıd fıılıyat sahasına intikal et- k. · · · · d (34) ı··k ı· h bb t ·t· dın b. "f İ zmır Ağırceza emesının ır . • . . ışının ıçın en u ısteye mu a e ve ı ıma ın ır ı a - lecek olan yeni paralar diğer ada· 
l<'tefine verilm;• olan ziyafette sulh için ayni aşk.. şte bu pren • kaç gün evvel Kırklareli havali - tıgı takdirde ne yapmak niyetinde gı·rınesini istedikleri kimseler i desi olmakla beraber bundan hu 

1 
ı · t'-••1.· 

'"- ..., · Jd ki ·· • .. - • arın ve parça •rın ıs """""' ve 
'""al ve Reisicüınhur İngiliz - siplerin bir hülasası.. Bu prensıp· sinde yakalanan beş vabancı ca - 0 u arını ogrenmek_ uze:e. Bal • çin istişari mahiyette olmak üze- sule gelecek bir neticenin de bü - ayni tarza devam suretile şehriu 
F'ransız tesanüdüne ve iki mem - ler, dünyanın herhangi bir nokta- sustan dördünün muhakemelerini kan Devletlerının fikırlerını sor • re reylerini kullanmışlardır Bu tün milletimizce Partimiz men . · k. · 1 akt 
~k ihl"' d"J k 1 d 1· ·ıt .1 Fr · • ımarı ım anını vermış o ac .ır 

etin idealleri arasındaki birli- sında her zaman · a. e ı ece o- dün bitirmiş ve kararını vermişi !i1UŞ.ar ır. ngı ere 1 e ansanın reyler dijn derhal tasnif edilmiş suplarının siyasi rüşt ve olgunluk· 

ke işaret etmişlerdir. !ursa iki memleketin efkarı umu- olduğunu yazmaktadır. Bu casus- nihaı hattı hareketler' bu devlet- ve Parti merkezine yollanmıştır. !arına bir misal telakki edileceğini Almanya Lı'fvany~·ı.1ı 
l(raı, her iki hükıimetin haliha- miyesi telaşa düşüyor ve hükumet !ardan beşincisi bir müddet ev • !erden alacakları cevaplara bağlı- İntihap sistemimizde mühim bir de dikkatle gözönünde bulundur· U ~ 1 

2
lrda dünyada Z'llhur etmiş olan !erinden memlekc\.in emniyetini vel kalb sektesinden hapisanede dır. ileri hatve sayılabilecek mahiyet- malıyız. Bu sebeple istişare rey • t hd'tl M I' I ' 

hüYük vahim meselelerin dosta - takviye ve umumi sulhü temin et· ölmüştü. Karara nazaran bu ca· lngiliz kabinesinin te olan dünkü tarihi toplantıda o- !erimizi kullanırken her türlü şah· e 1 e eme 1 a O 1 
ı:~ bir surette hallini temin için mek için milli müdafaanın kuv • suslardan Mirçef ve Rangel ve top lanhları kunan, Parti beyannamesini e- si ve rejiyonalist hislerden uzak (Baş tarafı ı inıc sayfad~) 
hu.tiin gayretlerini sadetmekte ol- vetlendirilmesini i~tiyor.ı Çocof beşer sene hapse ve müd - L d 22 (AA) _ İ .

1
. k • h.emmiyetine binaen aynen neşre· kalmayı ve reylerimizin sadece müstakbel iyi münasebetler i"ln 

d k . İ on ra, . . ngı ız a . k l kaf 1 ahs ı·· l ~ 
ıı 1arını, fakat hiçbir zaman hu· Fransız Reisicümhnru, ngiliz detlerini bitirdikten sonra hiiku - hinesi bugün tekrar toplanarak dıyoruz: a b ve a anınızın m u u o - çok lehte olacağın: da tasrih et • 

ltuka ve beynelmilel münasebet • ve Fransız devlet adamlarının metçe tayin edilecek yerde üçer Merkezi Avrupa vaziyetile meş _ p Q r t ,
1 

n ,
1 

n masma dikkat etmeyi ku~ . ve miştir. Von Ribbentrop, Klaipeda 
leri idare etmesi lazıır.gelen pren- beynelmilel itimadı yeniden vü - sene dörder ay nezaret altında bu- gul olmuştur. milli bir vazife olarak teliikki et- halkının Almanyaya dönmek hak--
&İplere uygun olmıyan bir itilafa cude getirmek için mesai sadet- lundurulacaktır. Dördüncü suçlu Tecavüz hareketlerine karşı b , memiz gereklidir. Bunun içindir kındaki malıim talebleri ve mem· 
lŞtirak edemiyeceklerini beyan 'mekte olduklarını ehemmiyetle üç sene 4 ay hapse mahkiım olmuş müşterek bir h.attı hareket gös - eyannamesı ki, neticenin siyasi rüştünü ve ol- leketteki umumi vaz;yet nazan 

etllı.iştir. kaydetmiştir. tur. termek üzere müşterek bir dek• ···-·· İkinci müntehipl~rine gunluğunu isbat etmı~ bir Partili dikkate alınırsa meselenin Al-
lii.rasyon yapılması için İngiltere . . . . . . .. z~mren~ mahsulü olö.cağına şiın- manyanın tekıJ ettiği esas üze • 

Faşizim konseyi Roma • Berlin 
mihveri politikasını teyit etti 

Ne garip manzara! 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

- Görüyorun1, görüyorum, oğ~ 
lum. Refik Halidin yazılarını hal · 
kımız şevkle okur diyorsun. Haki
katen iyi yazıyor mu? 

Itoına, 22 (A.A.) - Faşizm Bü· tirecek bir tek cephe teşkil etme-
l'ilk Konseyinin toplantısı hakkın !eri tehdidi karşısında, Orta Av- - Kafir çok iyi yazıyor. Niiınu· 
da neşredilen tebliğe göre, Kon - rupada olan bitenlerin mebdeini ne olmak üzere en son yazısından 
sey, bu toplantısında aşağıdaki ka Versay muahedesinin teşkil etti- bir iki misal getireyim. Bir karaca 
r~ suretini kabul etmiştir: ğini bildirir ve bilhassa bu daki - oğlan destanından bahsederken 

•Faşizm Büyük Konseyi, de • kada Roma • Berlin mihveri po - diyor ki: 
llıokrasiJerin Bolşevizm ile birlik Jitikasına tam olarak iltihakını ye •Onun göze batan bir husu,iycti 
0larak, sulh değil, faka! harp ge- niden teyid eyler.• varsa bu da küçük körpecik kız· 

!ardan fazla bahsetmesi, binaeııa· 

Romanya ihtiyattan İngiliz ma.slahatoü-
askere alıyor yarı dün ı ta ı yay~ 

(Bll§taraf11 inri sayfada) 11 k 1 m u h t 1 r a ve rd 1 
lııeti, ınüzakereler esnasında A1 · Roma, 22 (A.A.) - Bugiin İn -
illan hükıimetinin verdiği bir ül- giliz Maslahatgüzarı ile Mısır Or
tıınatomun mevcudiyetini resmen ta Elçisi Hariciye Nazırı B. Cia -
tekzip etmiş bulıınmaktadır. Ro • noyu ziyaret ederek kendisine Pas 
llıanya hükılmetini, bazı ihtiyat kalye anlaşması ile derpiş edilen 
1~birlerini almaya sevkeden key· hudut tashihlerine ait iki muhtıra 
11

Yet, bugünkü vaziyetin sarahat- vermişlerdir. 
~-Zliğidir. Alman heyeti Berline Birinci muhtıra, İtalyan Doğu 
0nınüştür. Afrikası ile İngiliz mi:istemlekele-
Işçi partisinden Tlestcher Ho • ri arasındaki buduta aittir. 

re - Belishadan aşağıdaki suali İn,giliz ve Mısır hükfunetleri ta-. 
&orrnuştur: rafından müştereken verilen i -

- Alman teklifleri hakkında kinci muhtıra ise İtalyan Doğu 
tıazırın bir malumatı var mıdır? Afrikası ile Sudan arasındaki hu
l:ıu teklifler acaba, Romanyayı dut hakkındadır. 
~tnanyahın' bir ekonomik müs · k d mahfellerden biJd.irildiği:ııe 
•tnlek . . . d"" .. k a ar 

. esı vazıyetıne uşurece 1 .. Alm:mya ile Romanya ara -
llıahıyett "dir? gore 

e mı · d· '·i müzakerelerin inkişafı pek 
Bu s 1 hi b. il sın '"' ua e, ç ır cevap ver - h 1 bir şekil aldığı için ge-

l'ııeın.;~·· . eyecan ı 
13 · •U • çen Son teşrinde aktedilen Al • 

· liore Belisha diğer bir suale R uahedesini ta -
Cevab man • umen m 

en de şu beyanatta bulun - lı k 1 munzam itilai-
ınuştur- mam yaca o an 

- İn~i!iz hükfımeti, Romanya , \ar şimdiki beynelmilel buhranın 
~ın tehdit edilmesi takdirinde, sonuna bırakılmıştır. 
hOğazların muazzam stratejik e - Rornanyanın Londra sefiri 

errrriyetini gözden uzak tutmı· Londra, 22 (A.A.) - Romanya 
~acaktır. sefiri Tilea, Lord Halifaks ile bir 

Alman . Rumeıı müzake- kere daha görüştükten sonra bu -

relerı' durdu gün Bükreşe hareket edecek ve 
birkaç gün sonra tekrar Londraya 

13 likı-es. 22 (A.A.) - cHavas• Alil dönecektir. 

leyh sevmesidir. 

On birinde bir yar sevdim 
Taze açmış güle benzer 

On ikide şeker, şerbet 
Oğul vermiş bala benzer. 

Biraz aşağıda: 

Yavrum turuncun düşüyor 

Koynundan haberin var mı? 

Daha aşağıda bir gelin bir kıza 
diyor ki: 

Hey kız senin bir gececik işin var 
İkincisi sen de bana dönersin 

Kız cevap veriyor: 

Bir gecem de bin geceye değmeli? 

Ve ilaahir! Görüyor musunuz 
babacığım, Türk çocuklarına ve bil 
hassa onla on beş yaş arasındaki
lere nekadar asil örnekler göste
riyor, milli zevkimizin terbi -
ye ve tekamülünü nekadar takvi· 
ye ediyor!!! 
Değmez mi o paylaşmamağa, 

bilhassa ki bu örnekleri veren, bu 
terbiyeyi yapan, on sekiz sene ev
vel İstanbulu işgal etmiş Türk 
dosllarile birlik yapmış, Atatürkü, 
İsmet İnönünü arkadaşları ile be
raber bu fani dünyanın zahmet. 
lerinden kurtarmağı düşünmüş ve 
memleketin iki yüz güzide evHI. • 
dını da istirahatlerini temin için 
Maltaya göndermiş olanlardan 
birisidir. Böyle birisini paylaştır • 
mamak kabil nıidir babacığım! 

4lhmat Ağaoğlu 

tarafından yapılan teklife Domin· Partınıızın sayın ikıncı munte • diden ıtımat etmekteı•iz. rinden hallinin. karışıklıkları Ön• 
hipleri B · ı· · h · J yonların ve diğer bazı Avrupa dev .. '. . . .. . u ıs ışarenın • angı usu ve !emek için çok lüzumlu bulundu-

lctlerinin cevapları gelmiştir. Bilırsınız kı, Cumhurıyet Halk şartlarla yapılacagına ait talimat ğunu da ayrıca kaydetmiştir. 
cPress Association>. İngiltere • Partisi mevzuatına göre, Partiyi bağlı olarak sunulmuştur. Urbsys'in izahatını müteakip, 

nin Fransız _ Sovyet ve Polon a ilgilendiren bütün işler için lüzum Muvaffakiyet diler, sevgi ve Nazırlar Meclisi, yeni vaziyeti d.;ı. 
hükumetlerini mezkur teklifi t;t. gördüğü kararları almak, Bü • saygılarımızı sunarız. rin surette tetkik eylemiştir. 
kike davet etmiş olduğunu ve her )'Ük Millet Meclisi azalıkları se - C. H. P. Başkan Vekili Litvanya bOJUR BQv dİ 
hangi bir tecavüz fikri belirir be- çimi~i idare etmek . ve Partinin Dr. REFİK SAYDAM 
lirrnez devletlerin ist;şare için mebus namzedlermı kararlaştır - C. B. P. Genel Sekreteri Kaunas, 22 (A.A.) - Memel 
toplanmalarını teklif ettiğini teyit mak hak ve selahiyetı Parti Riya- Dr. FİKRİ TÜZEB mıntakasının Almaeyaya iadesi• 

ni bildiren resmi tebliğde denili • 
ey !emektedir. 

yor ki: 
İngiltere hükiımetinir; kanaatine A k d e n ı· z d e 1 Ko'' seı'vanofun Almanyanın vaziyeti ı'olayısilc. 

göre, diğer devletler de ve bilhas-
ka;bine Meme! arazisini Almanya-

sa Cenubuşarki Avrupası devlet - ı b • l'k t a t ya iadeyi kabul etmiştir. Parla -]eri mezkıir deklii.rasyona istirak gergın ı ar ıyor ey na 1 
mento bu karardaı.. haberdar e -

edeceklerdir. 
dilmiştir. 

Sadlkzade Vapnru Hitler Musoliniye is. Türkiye ile Bulgaris- Bu meseleyi halletmek üzere bir 
Litvanya heyeti t.ıgiin Berllne 

temesini ve müzaheret tan arasında tam bir ·tm· ı· (Baş tarafı 1 inci sayfada) gı ış ır. • 

sile bazı ambarıarı su1ar1a doımuş edeceğini söylüyor anlaşmıya varılmıştır Yahud:..!Jı kaçıyor !, 
tur. Vapurda 1300 ton yük ve 200 Berlin. 22 (AA) - Deutı;che 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter A· Sofya 22 (A.A) Bulgar A · kadar yolcu vardır- Yolcuların bir ' · - • Allgemeine Zeitung'un Memeı -
]·ansı bildiriyor: ı·ansı bı"ldır· ı·yor· Yah 

kısmı tahlisiye sandallarile ve · den aldığı haberlere göre, u-
güçliikle karaya çıkarılmıştır. Ha- Daily Telegraph gazetesinin dip Bulgar Başvekili Köseivanof i- diler, Meme! arazisini kütle halin· 
dise sabaha karşı saat dörtte ol - lomatik muharririnin yazdığına le maiyyetindeki zevat saat 15,30 de terkederek Litvanyaya iltica 
muş fakat vapurwı kaıaya uğradı• göre, Akdenizdeki gerginlik endi· da hususi trenle Türkiyeden bu- eylemektedir. Meme! istasyonu, 
g·ı yer hfili araziden olduğundan o- k b" t d t kt dır d.. ·· t·· B K.. . of Litvanyaya gönderilecek harp .. şe verece ır arz a ar ma a . raya onmuş ur. . oseıvan . . .. 
radan Finike limanına gonderilen · .. . .. malzemesı ile dbludur. Bugun, 

Ingilterenin ve Fransanın menfa- garda Kralın mumessıllerıle bu - Memelde Doktor Neuman bal • 
haber ve çekilen yıldırım telgrafi. atleri tehlikededir. 
le Denizbank ancak dün öğle ü • . . tün nazırlar, Meclisi Divan Aza • l<a bir hitabede bulunacak ve bu. 

Bu gazete, dıyor kı: B lk D 1 ti · · ·· ··t ki h" · · zeri haberdar olabilmiştir. • sı, a an ev e erının mumes - nu mu ea p şe ır ıçınde bir 

Ö 1 . cHaber aldıgımıza nazaran İtal- ill . . il ask 1 k" h paganda y·· ·· ·· ·· .ı •-ğleden sonra ge en bır telsiz· . .. .. . . 'S erı, sıv ve er er an, mu - pro uruyuşıı yap,..aca.o.• 
. . yanın Bertin Buyük Elçısı Roma- . . t 

de Mersın vapurunun kaza yerme .. . ,. . telif teşekküllerin mümessillı:n ve ır. 
yetişerek yolcu ve yükleri kurtar- ya donerken Hıtler ın uzun bır kalabalık bir halk kütlesi tarafın· Şehc\n idaresi devredildi 
mağ.~ başladığı. bil~irilmişt~. ~ektubunu Mussol~niy~ getirmiş- dan karşılanmıştır. Meme,_ 22 (A.A.) cD. N. B.ı _ 

Dun akşam uzerı d~ gemı kur. tır. Bu mektupta, eger Italya me • B kil b··ru· tre guz-erg· ! k t• b !ıaht b · dl . . . . . . . .. aşve u n n a - cra uvve ı u sa· an erı .. 
ıarmanın Horra tahlısıve gemısı talıbatını derhal ilerı surerse Al- h d ki 1 da, Sofya gar kt Un · ı· L"t · . . . .. ın a gar ar ının re uarın e e geçmış ır. ı -
Uınanımızdan hareket ederek im- manyanın kendısıne tamamile mu- . d lı V 1. M r dahili işler 

ah d • · bildir"lm kted· peronunda ve cıvarın a ve sokak- vanya a ı eme ın 
dada gitmiştir. Sadıkzade vapuru z eret e ecegı 1 e ır. !arda, Türkiye ile Bulgaristan a _ müdürüne, bütün Meme! toprak-

~65'. tonluktu:. _1902 de AI_many~- rasında mevcut tam anlaşmayı ve larında Litvanyalı makamatın bü-
öa ~ş~ ed!lmıştır. 37 senelik bır Macarlar Transilvanya sarsılmaz dostluğu teyid ve tem _ tün seliibiyetıeri terkettiklerini 
gemıdır. Adrasan kayalıklarında ki · f' 1 ? h. t · l An . . . b"ld. ı·ştır· Postalar radyo ve . . . .. topra arını ıs ıyor ar mı ır e mış o an kar~ zıyaretının ı ırm . . , , 
Yarı batmış bır vazıyettedır. Yuk yüksek manasını hisseden halk liman idaresı Meme! mıntakanna 
ve yolcuları kurtaran Mersin va· Budapeşte, 22 (A.A.) cHavas. tarafında h ti lkı 

1 
devredilmistir Lı.tvan\•alı k • 

M d · ta yonl ının n arare e a ş anmış- ., · _ as erı 
puru ancak yarın liır.anımıza ge· - acar ra yo ıs s . ar tır teşkilat silahlarından tecrid olun· 
lecektir. Sighet, Tamşıvar da dahıl olmak · muştur. 

üzere Transilvanyanm muhtelif Bulgar Kıralı Köseivanofu 
!İTİZAR - cPeygamber - şehirlerinin Macaristana terkedil- Hitler Memele geliyor 

lerin Hayatıı ve .Arjantin- mesini neşriyatları esnasında iste- kabul etti Berlin, 22 (A.A.) - Hitler Me-
de Bir Sene> tefrikalarımıza diklerine dair yine İngiliz mem • Sofya, 22 (A.A.) - Kral saat mele gitmek üzere Berlinden ha -
münderecatımızın çoklu - bamdan verilen haberleri yarı 17 de Türkiye ziyaretinden avde- "reket etmiştir. Swinf!muende'den 
ğundan yarın devam edece· resmi mahfeller tekzip etmekte • ti mil.nasebetile Köseivanofu ka- Deutschland kruvazöriine binerek 
ğiz. İtizar ederiz. dirler, bul etmiştir. 'Memele deniz yolu il~ gidecL"k' •"""'•' ....... .... 



SA'fll'A • l 

Bir aksırık yüzünden 
Nakleden : Faik BERCMEN 

Güzel bir akşamdı.. / Tçerviakov: .Benimle pek ko· 
... Vekaleti kalem mahsus mü ·ınuşmak istemiyor, di~~ mırıldan

me izlerinden pek g:izel olmıyan dı. Hayır .. hayır. Bu boyle olamaz. 
tva~ Dimitriç Tçervi:.kov, ikinci Ona vaziyeti izah etmeliyim .. > 
sıradaki koltuklardan birine otur· General son ziyaretçileri savın· 
muş orkestrayı dinliy >rdu. Şu an- ca Tçerviakov tekrar odaya daldı. 

da, bir haz ve bir saad.et duymak- Ve ileriye doğru birk~ç adım ata-
la idi. Fakat birden... rak: 

Evet, birden diyoruz; zira bayat - Eksc!ôns, diye kekeledi. Siz; 
hep ani, dinlenmiyen hadiselerin rahatsız ediyorsam da, bu s~_rf.. dün 
zinciridir.. yaptığım hareketten teessur duy. 

İşte birden, yüzü buruştu, göz- makta oluıumdandır. S!zi temin e
leri bulutlandı ve teneffüoü bir derım kı, mahsus yapmadım. 
lahza durdu. Sonra biraz öne doğru Generalin yuzu buruştu; 
eğildi ve Hapşu!. Müthiş bir tu; ağlıyacıık gibi bir hal aldı, son-

kild h dı ra yorgun hır tavırla: 
§e e apşır . . . . 

k h h ld asak de· - Fakat efendı, sız galıba be-
Hapsırma er a e Y . 1 1 d" , d" k . . • mm e a ay e ıyorsunuz. ıyere · 

ğildır. d ""b'" k d k . t" 
l 

. b o anın v ur apısın an çı ·tı, gıt ı. 
K .. 1-· 1 r amir en ve azı 

oy u er, po ıs ' Tcervir.kov yalnız kalınca: 
defa müste;arlar da hapşırırlar.. . 

k cEyvah' dedi, şimdi de istihza 
hapşırmıyan insan yo ··· 

çıkardı. Bu general, bir türlü beni 
Tçerviakov, telaşlanmadan men- . . 

• . ... d.. anlamıyor. Benı affetmıyecek ..• 
dilini çıkarıp agzıııa gotur u ve . . 

. Hay geneı·a! gıbı şeytanlar alsın O· 
terbiyeli adamlara mahsus bır ta- ı 

1 

vırla, aksırmasından bir kimse!lin nuo. b" kt a· malıyım 
k na ır me up y z .•• 

rahatsız olup olmadığını anlama 8 lm t k uraya ge em ar ı ...• 
üzere etrafına bakındı. M .. b · b"" 1 d .. ·· d .. · de 

1 u eyyız, oy e ~şun u ıse , 
Bakınırken, önünde, d_azlak b- 1 düşündl".ğünü yapmadı. Mektup 

falı, muhteşem kılıklı ihtıy~rca bır yazmaktan vazgeçerek yine bızcat 
zat gördü ... Bu nafıa Vekaletının. aelip tar.,iye vermeyi münasip bul
general rütbesini haiz yüksek bir du. 
memuru olan Brizjalov'du ... 

Onu görünce Tçerviakov kendi 
kendine: 

cGaliba üzerine sıçrattım; dive 
mırıldandı. Benim şefim değil am
ma ne olursa olsun bu hareketim 
ayıp ve can sıkıcıdır. Kendisinden 
özür dilemeli .. > 

Tçerviakov bunun üzerine yerin· 
den hafifçe kalktı ve generalin ku
lağına eğilereK: 

- Pardon! ekselans, dedi, iste
meden üzerinize sıçrattım galiba ... 

- Ziyanı yok .. ziyanı yok ... 

- Allahaşkına beni affediniz! .. 
Mahsun yapmadım. 

- Rica ederim, beni rahat bıra

kın!.. 

Tçerviakov, geriye çekildi ve ah
makça sınt~rak oturdu. Fakat ra· 
hatı kaçmıştı. Bir endişe içini oy· 
mıya başladı ... 

Orkestranın beş dakikalık istira
hat zamanından istifade ederek 

. Bri<jalov'a yaklaştı ve eğilip bükü· 
lerek: 

- Ekselans! dedi, üzerinize sıç
rattım, beni affedin!.. 

General sabırsızlıkla cevap ver
• di: 

- Canım, kesin şu lakırdıyı ..• 
Boyuna ayni şeyi tekrarlıyorsu

nuz! Unutmuştum bile ... 

Tçervlakov: .unutmuştu ha! di
ye düşündü. Fakat yüzünde bir 
hiddet alameti var. Hem _benimle 
konuşmak istemiyor. Ona bu işte 

kabahatsız olduğumu anlatmalı; ve 
. ilave etmeli ki, bu haı'eketim, tabi

at kanununun haricinde değildir. 

Aksi halde üzerine tiikürmek iste
. diğimi zannedecek •.. Şiİndi böyle 
, dü~inmemiş olsa bile yarın mu

hakkak böyle sanacak ... > 

·n 

rn 
E!"tesi günü yine generalin oda

sındaydı ... 

- Dün canınızı sıktım zannedi-
yorum ... 

Deyince general istifhamla bu 
yapışkan ziyaretçiye baktı. 

- J'eni yanlış anladınız!. Alay 
etmek mi? Haı;a... Estağfurullah 
aksırarak üzerınize tükrük sıçrat
tığım için çok muazzebim. Affımı 
rica ediyorum. İstihza ne demek 
efendim? Böyle birşey asla aklım 
dan ı;eçmez... Sizin gibi yüksek 
bir şahsiyet hakkında ... 

Generalin sabrı tükenmişti. Si 
nirden her tarafı litriyerek: 

- Defol! .. dıye gürlec!i. .. 
Tçerviakov dehşetle kekeledi: 
- Ne! .. ne efendimiz! 

General ayağa kalktı: 
- Çık dışarı! Çabı>.k! .. 

Tçerviakov sırtına birşeyler yağ· 
dığını duyar gibi oldu. Gözleri bn
lu\lanmış ve kulakları uğuldamıya 
başlamıştı. 

rv 
Soluğu evde aldı ... 
Her tarafı buz kesilmi~ti. Yorgun 

ve bitkindi. Elbisesini çıkarmadan 
bir kanepeye hareketsiz bir hald< 
kendini attı. Bir çeyrek saat sonra 
zavallı mübeyyiz kalp sektesinden 
ölüvermi~~i ... 

Askere davet 
Selimiye Tümen Askerlik Daire-

sinden: 
939 Nisan celbinde 316:329 do • 

ğuınlularla 330:331 doğumlu piya-
deler askerliklerini yapmak üzere 
çağrılacaklardır. Şubelerde top -
!anma günü 30 Mart 939 dur. Be -
deli nakdi 29 Mart 939 akşamına 

Evine döndüğü· zaman Tçervia- kadar kabul edilecektir. 

* 

İKDAM 23 - Mart 193' 

Sinema aleminde 

Hava kuvvetleri Loretta Youno'un yeni filmi -Carol Lom
bard - ve Glark Cabla meselesi - yalnız 

kadınların davetli olduğu filim lagiliz tayyareleri Almanların tayyarelerine na-
zaran daha U'"stu'"n b'ır emekle meydana get•ır'ılm"ışt"ır G~~~~:aYo~~~nv;, üçD~~ykar1~~l~e~::~~:nv:i~~::;th:~~:·u;ol:~ 

j ·Young ve Sally Blane cGraham mıya başlamış~ır. Fakat bu ikisin~ 
------------------------- Bell'in hayatı• filminde birlikte izdivaçları her altı ayda bir duyu 1 

İngiltere hava kuvvetleri adet itibarile 

aşağı fakat teknik noktasından ondan 

Al 
rol almıslardır. Bu filr.ı telefonun duğu için nazarı itibara aJınaııı3 

manyadan tek.'ı.mülUnde büyük bir yardımı Hl.zımgelir. Bu iki artist artık ·ıı::. 
olan meşhur Amerika'lı fizikçinin Powell birlikte Korkwıç Çocuk ~ 

çok ilerdedir hayatından ilham alınarak yapıl- n;inde bir film çevirmişlerdir. 
mıstır. dı hır nışanlı olup çıktılar. 

Bir İngiliz askeri muharririnin nun olmadılar, onun nezaretten kuvvetinde olan cRoUs Royce. Loretta Young ve üc kız karde- «Fort Dolores> ismindeki filrıtin 
hava kuvvetlerini mukayese eden atılmasını istediler. Halbuki yeni motörlerinin verdiği çok iyi neti- şinin filmde rol alma;ı bu filme galası yalnız kadınl8ra tahsis edı~· 
yazısını aşağıya naklediyoruz: teşekkü; etmiş ve büyük gayret - cele:.e bakarak Fran_sızlar da. bu büsbütün alii.ka uyandırmakt:ı, miştir. Bu filmi yapanların _aklın:. 

• • • lerle doğmakta olan bir tayyare motörlercjen yapmaga karar ver- bitmesi sabırsızlıkla beklenmekte- gelmiş ve afi~lerle ilk gecenın Y8 

İngiliz Hava Nazırı Vud A • sanayii vardı. Fakat İngiltere tay- rı:işlerdir. yest fabrikalarında .. ye· dir. Yukarıda dört kız kardeşi film· nız kadınlara mahsus olduğU, ·~: 
vam Kamarasında: •İngilterenin yare istihsalatı hemen hemen yok nı bır motor yapılmaktadır. Mute- den bil" sahnede görüyorsunuz. keklerin kabul edilnıiyeceği yaı 
tayyare istihsalatı 1938 Şubatın - denecek derecede olduğundan hassıslarının dediklerine bakılır- Dördü de biribirinden güzel değil mıştır. 
dan itibaren iki misli arttı. 1939 1938 de hava nazırı Svintonun ye- sa bu çift motörle hareket edecek mi? Yalnız kadınlara mahsııs 
sonunda üç mislini bulacak» de- rine Kingslez Vud geçtL avcı tayyareleri saatte 700 kilo • Holivutta tosanma ve 
mişti. O zaman makine de hazır bir metre yapacaktır. ı bir film b~' 
Nazırın, Avam Kamarasınd.aki __ bu halde ıd,i. Yalnız harekete getir • İngiliz tayyareleri Almanla • ayrılır.a'ar Fakat bu davette erkeklerin yi· 
beyanatını İngiliz gazetelerı bu · meğe muhtaçtı 1938 den itibaren rın t 

1 
. d Holivut'taki mutad oyun devanı lunmamasına rağmen kadınlar ~k 

yuk harflı yazılarla ı an e ı er. İngili?. hava kuvvetlerine her ay 
1 

.• t·· . edıyor. Bırıbırlerını terk edıyorlar. n çıçe er, mucev er er , 
.. . .1• tt"l 1 · ayyare erme nazaran a- . . . . . . . e . ki .. h 1 takaW 

. . . . ıa us un bır emekle meydana ge - . . · ere• 
Gazetelerden her bırı, onun ortaya daha süratli bir fasıla ile yenı yem t" .

1 
. . . . Bırleşıyorlar ve tekrar ayrılıyor· ve en güzel tuvaletlerini gıy 1 

k • 1 . h 11 t eg·e ça d ırı mıştır. Alman tuyyarelerının · . t" k ~" 1 ~·- filıtl 
oydugu mese eyı a e m . tayyareler iltihak etmeğc başla ı. ·ı . kd"· . b !ar Şu sıralarda bosanma ayrılma suvareye ış ıra Crnu.~ erUil. ti 

1 t 1 N ·· 1 demişti: •An· . serı erı ye ıgerıne enzemez ve • ·. . • ' k: çok alkışlamışlar, sonra antr9k 
ış ı ar. a~ır şoy e Tayyare istihsalinde en miı • mükemmel değildir. hadıselerı arasında en çok Clar ır 
]aşılan İngılterenın 1938 Şubatın- . . . • . . . . . . Gal:.le ile Garol Lombardın vaziye- gevezelik etmişlerdir. Fakat si0,

1 
da nekadar tayyare çıkardıg··nı hım n.esele ıptıdaı madde mesele- Akdenızdekı Ingılız tayyare ana . . • . . . madan çıkt"·ları zaman kaP'."ı 
bilmiyorsunuz. o halde 1939 ve "ıdır. Onun içın, bu da hesaba ka- gemılerınden Ark Royal üzerinde . . kendilerini bekliyen erkeklerı0,, 

. . . . . 1 tı herkesı alakadar etmektedır.Bilı "' 

. .. . yorsunuz kı Clark Gable ıle Carol ,, 
1940 senelerınde yapılacak tayya- tılmış luzumundan fazla ılk mad· bulunan yeni bir b0mbardıman L b d b.' .. dd t 1 b" .b. mülaki olmuşlar ve onlara ,fo . _ .. . . . . . . . . . om ar ır mu e evve ırı ır- ,~ il' 
relen hesaplayın.. de yıgıntıları vucude getırılmıştır. tayyaresı Ing:Jız tayvareciliğinın 

1 
. d h 1 d 1 Cl k k Dolores• in b"arip hikayesi bak•', 

.. .. . • • . · . erın en . oş an ı ar. ar arı- dı• 
Görüyorsunuz ki l:.ilmece çozu- 1939 Şubat, tayyare sa~ayii hu- ınşa saglamlıgını teyıt eden yega· sından ayrılmıya karar verdi ve da izahat vermiye başlamışlar kB: 

lecek gibi deg-il Vud böyle söyle- msi sanayiden kuvvet almaga \-aş ne tayyaredır. Bu tayare pıke yap C 
1 

L b d .1 b b ş Davetlilerden tanınmış bir ,.. 
• ' w • h .. k k ara om ar ı e era er ya a.. ~ 

mek suretile umumi efkar üzerin- ]adı. Hususi sanayi, fabrikaların:ıı tıgı zaman yanı a~anın yu se mıya ba,ladı. Fakat Clark'ın karısı dın sinemadan sonra şöyle defi! 
de bir tesir yapmayı düşünmüş • ve işçilerinin büyük bir kısrıı:'.ı ı taba.~alarından aşagı:ı~ d_oğr~ di- bir Eirlll ayrılınıya razı olmuyor. tir: ·ı 
tür. Fakat nazır derhal tayyare t•yyare sanayiinin emrıne verd'. kıldıgı zaman saattekı suratı 850 Mahkeme uzadıkça uzamakta. İki _ Bu, bir defa için çok hoŞ b' 
teknikçilerinin nazarı dikkatini, Ş.mdi tayyare endüstris_i büyük kilometreye çıkmaktadır. 1 

!' buluştur. Fakat bütün hayat ıçiP 
sevgili sal::ırsıdık içindeler. Ha ;ı:. 

celbetmek için şu suali de sormuş- bir randımanla çalışmaktadır. Fakat Almanyanın tayyare sa • d .. t 
1
• f 

1 1 
kt değil 

· ta a tecessus, e aş az a aşma a, 
tur: clngiltere havacılığının değe- Katiyetle söyliyebilirim ki ge . yısı çok fazladır. Evsaf ne olursa fakat netice. bir türlü alınmıyor. -----o-----
ri nedir?. çen İkincikiınunda İngilterede ~!sun sayı üstünlüğü iıstünlüktür. Balrnlım ne olacak. Yakında belki Kücük llİnema havadis/eri_ 

Ben, tam üç senedenberi İngil- 380 ile 400 arasında tayyare ya - işte Fransa, İngilterenin çalıştığı iki meşhur artistin izdivaçlarını ya- "fe' 
· ·1· hl k d l t c·· d 12 13 t * Loretta Young, .our Vfı • terenın sı a anmasını ya ın an pı mış ır. un e ve ayyare Jibi çalışarak hiç olmazsa onun but ayrıldıklarını duyacağız. Ba- . ye 

takip ettim. Bilhassa havacılık sa- çıkarılıyor demektir. Önümüzdeki '<adar tayyare yapacaktır. kalım zaman ne gösterecek. ismindeki filmi çevirmek içın Jl~ 
hasında. Onun için, bu satırlarla İlkkanunun sonlarına varmadan Bu suretle Fransa, şarka doğru Roberl Ta lar hakk daki ni bir angajman imzalamıştır. tıl· 
hiç çekinmeden cevap verebileceği y m film için 3.540.000 frank alaca~ bu rakam ayda 600 ü l:.ulacaktır, 'havadan bir Majino tahkimatı ku- ~ 
mi zannederek söylüyorum ki İn· rarak bütün istilalara karşı gel . dedikodu devam ediyor * Olivia de Havilland ve pic 

b Halen kurulmakta olan tayyare 
gilterenin hava v~ziyetı, adet iti a miş olacaktır. Diğer taraftan tekrar Barbara IParteneri Cary Grant olacaktı!· 
rile Almanyanın havacılığından fabrikaları da bu verimi arttıra • 

__ A_R_if'_ü_S_if'_R_~_S_ü _M_lb_~_R_ü_J 
çok aşağı, fakat teknik noktasın • caktır. 2000 ön saf harp tayyare
dan ondan çok ilerdedir. sine, o kadar ku\IVette bir ihtiyat 

İngiltere geriye kaldığı yerlerde 
yetişmek· için zikre şayan gayret
ler sarfediyor. Fransa, bu gayret
'ten kendislne bir ahlak ve ders çı· 

ta ilave edilecektir. Fakat bu he -
sap, tayyarelerin yıpranmaları ve 
seneden seneye tayyare tekniği • 
nin icabından olarak molörlerin f 
süratle eski addedileceği düşünü -
!erek yapılmıştır. 

karmalıdır. 

1935 de, İngiliz hükümeti Al -

manya ile mukayese ederek, ken· 

di hava kuvvetlerinin bir bilanço· 
sunu yaptı. Tayyaresi 550 kadar ve 

hepsi de sekiz senelik. Eski idi. 

Tayyarelerini yenilemesi 18.zımdı. 

Onun için hiç te tereddüt etmeden, 

nezaretin tayyare teknisyenleri 
bir sürü avcı ve bombardıman tay 
yaresi vücude getirmeğe teşebbüs 
ettiler . 

Fakat bu kolay bir iş değildi. 

Evvela tayyare fabrikaları senede 

50 ile 100 arasında tayyare çıka -

racak surette tanzim edilmiş ol -

duklarından kendilerinden 300, 

hatta 500 tayyare istenince atalete 

uğradı. 

Bu vaziyet dahilinde mütehas 

Daha başlangıçta, İngiliz tay -

yareciliğinin, teknik noktasından 

Alman tayyaresin:!en üstün oldu

ıiur,u söylsmişllm. İşte sebebi bu-

t·ı.;r. 

Hava Nezareti mühendisleri şim-1 
di bütün gayretlerini tayyarelere 
mümkün olduğu kadar fazla sürat 
kazandırmak meselesine sarfedi • 
yorlar. Alçak ve tek kanadlı tay· 
yorder yapmağa başladılar. 

Yeni İngiliz tayyarelerinde kul

lanılmakta olan maddeler, tayya-

relere çok kuvvetli tazyiklere kar· 
şı mukavemet kabiliyeti vermek
tedir. Halbuki, klasii< matalarla 
yapılan eski tayyarelerin bunlar 
kadar mukavemetleri voktur. ' . 

Son zamanlarda dünya mesafe 

~ .._,. 

~\ 

kov bu arzu edilmedik nezaketsiz
liği karısına anlattı. 

Kadın, önce telaşlandıysa da, 
Brizjalov'un başka bir nezaretten 
olduğunu öğrenince sakinleşti. 

Yabancı Kadıköy Askerlik şu - sıs elile, lüzumu kadar tayyare çı-
besinden: 

rekorunu kırmış olan Vellesbey ti
pindeki tayyarelerin, çok uzun 
mesafelere en ağır yiıkleri taşıya
cak kabiliyetleri vard.r. 

- Gider, özür dilersin ondan. 
Kalabalıkta belki seninle konuş

maktan çekinmiştir. 

- Doğru!. Bak ben düşüneme • 

miştim. Evet, gidip özür dileme • 
!iyim. 

Ertesi günü Tçerviakov, yeni el
bisesini giydi, saçlarını güzelce tl
r::ıdı ve Brizjalov'un makamına 

gitti. 

Bekleme salonunda birçok kim-

seler vardı. 

General ziyaretçileri kabule baş. 
lamıştı. Sıra Tçerviakov'a gelince 

içeri girdi. 

- Dün, Arkadya bahçesinde, ha
tırınızda kalmışsa, aksırmış ve is
temiyerek üzerinize sıçratmıştım. 

Affımı rica ederim. 

General bu sözleri işitince: 
- Amma da manasız adam ha!. 

diye bai;ırdı. Sonra odada bulunan 
bir başka ziyaretçiye dönerek: 

- Siz ne arzu ediyorsunuz? de-

d:. 

1 - Nisan 939 celbi için 316 (da
hil) 330 (dahil) piyadeleri svke -
dilecektir. 

2 - Toplanma günü 30 Mart 939 
Perşembe saat 9 da. 

3 - Bedeli nakdi 29 Mart 939 
akşamına kadar alınır. 

4 - Yabancı şubesinde k•yıtlı 

olan bu erlerin toplanma günün -
de şubeye gelmleri H!dirifü. 

karabilecek vüsatte tayyare fabri

kaları yapmaktan başka çare yok

tu. Yeni fabrikalar vücude getir • 

mek mecl:.uriyeti hasıl oldu. 

Sonra, hava nezaretinin teknik 
servisi tıpkı Fransada olduğu gi· 
bi protatip çıkarmakta zorluk çe
kiyorlardı. 

Umumi efkar ve muhalifler, ha
va nezaretinin idaresinden mem -

İki motörlü diğer İngiliz bom -
bardıman tayyarelerine gelince, 
bunlar, binlerce kiloluk bombalar
la saatte 380 kilometre mesafe a
lacak derecede mükemmeldir. 

.Hurricanes• ve cSpitfires. İn • 
giliz avcı tayyarelerinin sürati sa
stte 550 kilometredir. 1.100 beygir 
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MUSKiLİ, büyük Mizansenli Süper Film 
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Yazan: M. Sami Karayel No. 21 

Tekirdağlı Sarı Hafız 
Sarı hafız acemiliğine rağmen 
Cemal pehlivanı mağlup etmiye 

uğraşıyordu 
- Eh! hava iyi oldu mu kaçır- dinlediğimiz şu idi: 

marn. Hilaf olmasın amma, hafta - Neden usta izin vermiyor be?. 
da bir iki yaparım bu yürüyii'i,Ü !sterim Ali Ahmetle güreşimi a-

b Yar etmek?.. Siz söyleyin ustaya en ... 
İşte; eski idmancılar bu delikan- da yapalım şu işi. .. 

lılardan mürekkepti, Cemal pehli- Halbuki; biz de taraftar değildik 
van elyevm ağzına degil sigara bu işe ... Ceıruıl Bey gibi düşünü
koymak, siğara içilen yerd~ bile o- yorduk •.. 
turmaz. Ayı·andan bşka içki bil - Lakin; yavaş, yavaş bizim de ka
mcz. 'naatı erimiz çözülmiye başlamıştı. 

Yani; demek i:tiyorum ki, Sarı Görüyorduk ki; Hafız, Cemal peh
Hafız'ın ustası y.ılnız, yağlanıp livanla idman yaptığı zaman usta 
şimdiki soğancı pehlivanları gibi sını terletiyordu. 

güreş yapan adamlardan d~ğHdi. Hatta; bir kış günü idi, hava ı;ok 
Eski ba5,,ehlıvanıa,- gıbı; lam soğuktu. Mitat Paşanın konağı -

manası.le sportmendi. Bilhassa es- . . kl 
' nın bahçesınde ıdman yapaca ar-

ki pehlivanlar koşulara, atlamala- ~. C al B d Haf z da . . ""· em -· ey soyun u. ı 
ra ehemmiyet verırlerdi. Ka orta,ya çıktı, boğuşmıya başladılar. 

Cihan pehlivanı meşhur ra 1 Cemal Dey Hafız'a hitaben: 
Ahmet, koca gövdesile o derece ko-
Şarmış ki, Kartal'da eski tulumba- - Hafız; ustalık, çıraklık yok ... 

1 d . 1. k tt'ğ' b' k u•" Sıkı tut, hem çok sıkı ... 
cı arın a ı~ ıra e ı ı ır oş ., ... 
girmiş, birinci gelmişti, Bu idman güreşinde ben de var-

dım. Hafız bambaşka bir adam ol

Vakit ikindiyı geçmişti. Cemal 
pehlivan ve Sarı Hafız soyunmıya 
başladılar. 

Sarı Hafızın vücudü, cübbe al
tından görüldüğü gibi değildi. Ka
lın bir adam olduğu görülüyordu. 

Hafız; yağlandı. Cemal pehliva
nın da yağlanması bitmişti. 

Nihayet, iki pehlivan kapıştıla~ ... 
Daha ilk elde Hafız'ın Cemal peh
livana hafif geldiğini görmüştük ... 

Cemal pehlivan, çok geçmeden 
çaprazla Hafızı bastırdı. 3arma -
dan kündeledi. Kendisinden hafü 
olduğunu görünce güreşi oynaşa 

muştu. Kaya gibi idi. 

Usta, çırak biribirine girdiler ... 
Aman Allah! .. Cemal Beyin de ı>n 
iyi ve dolgun zamanı idi. 

Bu idmanda Hafız ağır basıyor
du. Canını dişine takmış, ustasını 
bozmıya çalışıyordu. 

Bir iki kere; Cemal Bey, gülerel 
çırağına bağırdı: 

- Ulan bırak!. Ayağımı, kıra -
caksın? 

Çünkü; Hafız, ustasını bir iki 
zorlı.ı oyuna getirmişti. İki saat kı 
dar idmandan sonra; giyinirken 
Cemal Bey şunları söylüyordu: 

çevirdi. Aldığı yenici oyunları ol· - I'u herif kudurmuş ... Vallahi 
duğu yerde bırakıyordu. Bu suret- 1 ağır basıyor ... Zehir olmuş vesse
le bir saatten fazla bir idman gü- lam ... Fakat; daha ilkbahara kad 
reşi oldu. bakmak lazım ... 

Fakat; Sarı Hafız acemiliğine Ben, gizlice Hafız'a hafif gülle
nazaran Cemal pehlivanı mağliıp !erle idman yaptırıyordum. Gizlict 
etmiye uğraştı. ı diyorum ... Çünkü Cemal Bey gülle 

İşte; 0 günden itibaren Sarı Ha- idmanının aleyhinde idi. O, diyor
fız'a sevgi bağlıyan Cemal pehli· du ki: 
van, onu kendisine çırak edindi. - Bir pehlivan gülle idmanı ya-
Hafız, hakiketen Cemal pehliva· parsa güre~ esnasında kolları tu-

na layık bir çıraktı. !ulur ve durur ... Sert bir ada leden 
Sağlam ve dürüst ahlakı tama- ziyade yumuşak bir adele pehlivan 

mile Cemal gibi idi. Dünyada peİ:- için en iyi hir şeydir. 
livanlıktan başka birşey bilmezdi. Biz, genç olduğumuzdan tecrü-

besizlik saikasile Cemal Bey'in bu 
öğütlerine kulak asınıyorduk. 

Vak tile ben, halterci (zülle kal
dırmak) idim. 

Çobançavuştan sonra, artık Sarı 
Hafız aramıza girmişti. Merhum 
Cevatla ben, hindi besler gibi soİ
tayı beslerdik ... 

. . . . Mütemadiyen gülle Vl' sandov 
O vakıtler, Kıbrıs sıyahı dıye bır 'd 1 d B ul . .. .. ı man arı yapar ım. az arım 

nevı kuru uzum vardı. Tam okkası d . 'b' 'd' ! . b' T ki -.. . emır gı ı ı ı. rı ır e rdagı 
uç kuruştu. Cevatla bırer okka alır, · k 'b' b 1 · 
H f ' .. bb . . b. d ld arpuzu gı ı azu arım vardı. a ız ın cı.ı esının ce ıne o u-
rurduk... Sarı Hafız; bazularımı gördükçe 

. . . imrenirdi. Ve bana yalvarırdı· 
Hafız, durmadan kuzu gıbı gevış \ . '.. 

getirerek üzüm yerdi. Cemal Bey . - Samı, ne olur bana da gulle 
ıdmanı yaptır .. 

haftada iki defa Hafız'la soyunuı-, 
sımsıkı idman verirdi. Badi İhsanla bir olur, Hafıza gül-

Sarı Hafız, beş altı ay sonra ele le yaptırırdık ... Üç ay sonra; gülle 
avuca sığmaz bir hale gelmişti. ve sandov ıdmanından Hafızın kol 
Okkası artmıştı. Keyfi yerine geı- J ları_ korkunç bır manzara arzet -
mişti. Artık eskisi gibi fukara da mege başlamıştı. 
değildi. Ustasının; Hafıza gülle ve san -

Çünkü; Cemal pehlivan, çırağı- dov idmanı yaptırdığımız hatırı -
na yardım ediyordu. Hafız bir se
ne sonra; be!a olmuştu. 

na gelmediği için idman güreşi 

yap'.ıkları zaman softanın kuvvet 

ve heybetinden hayretlere düşer
di. 

Cemal Bey; durmadan Hafıza id
man veriyor... oyunların envaını 

oğretiyor. Cemal pehlivan onu 
tam manasile ilikleri dolduk - Hafızın, küp idmanları devam e-

lan ve güreşin girdisini, çıktısını diyordu. Her gün iskemle atlardı. 
Öğrendikten sonra meydana atmak Artık pehlivan olmuş meydana 

istiyordu. çıkmıştı. Başı,ndaki sarık iğreti 
O vakitler; baş pehlivanlar için- idi. · · 

de Gazhancli Ali Ahmet namlı ve 1 Bir gün hiçbirimizin haberi 
şöhretli bir pehlivan vardı. Önüne 

yokken Hafız ortadan ka b 1 
gelen pehlivanı yeniyordu. Herke- Y O -

l;i yıldırm•ştı. Cemal pehlivanın da muştu. Aşağı, yukarı ar1dık. Ha
Ali Ahmetle bir iki çetin güreşle!'ı fızı bulmak mümkün olmadı. 
vardı. 

San Hafız'ın gözü Ali Ahmette 
idi. Herkesi yenen ve korkutan bu 
pehlivanla boy ölçüşmek istiyordu. 

Fakat; ustası müsa?.de etmedi
ğinden arzusunu yerine getiremi
yordu. Cemal Bey ona, şu nasihati 
veriyordu: 

• - Sakın haberim olmadan Ali 
Ahmetle güreşeyim deme ... Sonra; 
seni hatalandırırlar, fena mevkie 
düşersin? .. 
Hafız; ustasının sözünü tutmak

la beraber hayalinde Ali Ahmetle 
cenkleşir dururdu. 

Her gün, Cevatla benim ondan 

Ben, o vakit yüksek tahsilimi 
yapıyordum. Son sınıfta idim. Ce
mal Pehlivan akşam kahveye gel
diği zaman Hafızı ondan sorduk .. 

O da bilmiyordu. 

Ağabeyisinden ı:ıldığımız haber 

şu idi: 

- Sabahleyin erkenden çıktı. 

Bilmiyorum•. 

Meğer; Hafız gemi azıya almış. 
Şile kazasının Karakiraz köyünde 
bir düğüne gitmişti. Bu seyahati 
bize ve ustasına haber vermeden 
yapamazdı. 

[Arkası var] 

!KDAM 

Çeko - Slovakya ve Viyana sey ahatinden dönen HİTLER'in §ettf ine tertip edilen suvarede.. 

BİTLER P rag'da Çeko • Slovakyanm işgalinden 10nra bu 
mıntakalarda seyahate çıkarken 

Bratislavada camlan kırılan bir Yahudi dilkkanı 

~ratda, ilk nasyonalist hatip 
nutuk söylüyor 

• • • 

K. SİDOR 

• • • 
f 
( -

Slovakya Reisi TİSSO Prai' SllkaklUUMla bir arbede 

!1Al1"A 1 

ispanya Harbi 

Madrid sokaklarında t~"I.. 

Eski İspanya Kran ALFONS ve km Bourleuda.. 

ıa inci PIE için yapılan muanaın taç giyme merasunı 
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SAYFA 1 İKDA!ll 

DİLBER ASPASY A 
TA~İHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 23 

Filozofun şakacılığı tuttu, elini 

uzatarak kadının botunu avuçladı 
Enseyi, a·ıın ve kulakları 
nasıl temizlemeli? Hani ya .. işçilerimizin, giinde, en 

aşağı altı saat istirahat edecekleri· 
ne dair intişar eden kanunun tat. 
bikatı nerede? Birer kahraman gi· 

bi gezinen Arhontlanrnız, göğüsle
rini gere gere dolaşan polaemarkla 
rımız, birkaç sorguçld kumandan
larımız, Seramik'te fahişelerin Jrol,. 
ları arasında, bunu düşünmiye bi· 

le lüzum görmüyorlar. 

Sokrat, Aristofan'ın: 

- Öyle ise.. hırçın Ksantip'in ce
fasına beyhude katlanıyorsun. 

Demesi üzerine sustu; çünkü, 
hicviyeci, bütün bir içtima! derdi, 
bir cümlede bütün vuzuhiyle ifade 
etmiştL 

Aristofan, müstehzi bir gülüşle : 

- Sokrat' beni dinle! Katlandı
ğuı işkenceden vazgeç. Kadınların 
hepsi mendebur Ksantip'e benze
mez; kadın güzelliğinin de, ihmal 
edilemiyecek bir fazileti vardır. 

Deyince, Sokra!, yılışık bir tE 
bessüınle, etrafındaki yosmalara 
bakarak: 

- Sana hak vereceğim geliyor. 
Bunlar, cana yakın ... 

Dedi. Atera da: 

- Hem de sevilmiye layık şey
ler ... 

Diye tamamladı. 
Sokrat, dudaklarını büzerek, 

gözlerini süzerek, mırıldandı: 

- Cidden, tuhaf şey ... 

- Nesi tuhaf? 
- Bu kadar güzel ve sıhhatlı ol· 

duğunuz halde, ruh saffetinden 
mahrum bulunuşunuz! 

-Hoppala! 

- Şaşacak ne var? Benim felsefi 
akiydem; vücut güzelliği, ruh gü
zelliğini tazammun eder. Şu var ki, 
maddi güzellik sahte değilse ... 

Yosmalar, vücutlerinin güzellik
lerini sayarak: 

- Buna imkan mı var? Meydan
da olan vücut güzellikleri nasıl 

sahte olabilir? 

Yeni Kuafürler sizi ensenize, kulaklarınıza, alnınıza 
her zamankinden fazla itinaya mecbur ediyor 

Milli bayram çılgınlıl<larmdan 
bir manzara 

Eğer saçımz yeni !lı:uafürler -
de olduğu gibi yukarı kaldınp 

tepenize topluyorsanız, yahut 
şimdi pek yeni şekide moda oldu 
ğu gibi saçlarınızı ensenize toplıya
rak kulaklarınızı meydanda bınv 
kıyarsanız -ince temizliğin bir ka
dına her zaman için Utzım olduğu
nu ilav yi de unutmıyalıın- enseni
ze, kulaklarınıza, alnınıza her za • 
nıankinden çok daha ehemmiyet 
vermeniz, onları çok daha iıyi te -
p:ıi.zleıneniz zaurridir. 

sinin üzerinde başka birşey var? Evvela alnınıza, saçlarınızın di-
Dedikten sonra dolgıın kalçala- bine bakalım. Oradaki kırışan de

"ını da gösterdi. Sokra!, saf bil' a- ri, siyah noktalar alnın en birinci 
lam tavrile elini uzatırken Aristo- kusurlarını teşkil eder. Bunla -
an atıldı ve: rın önüne geçmek için hususi yu-
- Sokrat, boş bulunma! dedi. muşak bir fırça ve iyi bir sabunla 

Iakiyrn Solon'un, çalışma aletleri- her akşam yatmadan evvel alnını
.ün her tecavüzden masun olduğu- zı, saçların dibini iyice temizleme
na dair olan kanununu unutuyor- ilsiniz. 
sun! Bu sırada saçların diplerini Jslat-

Dedise de, filowfun şakacılığı maktan da çekinmek doğru değil
tuttuğu için, elini uzatarak, kadı- di.r. Çünkü bu fırça ile onlara bu

laşan krem, pudra lekelerini de al
ınış olursunuz. Sonra her gün par
maklarınızla alna yapacağınız hafif 

iyice yedirerek masaj yapınız ve 
bu kremi 20 dakika kadar bırakı
nız. Sonra ince kağıttan bir makyaj 
havlusu ile kremi alnınızdan sile
rek çıkarınız. Şimdi kulaklara ve 
enseye geçelim. Saçlarını tepele
rinde toplıyan bazı kadınlar, sal
gım, renksiz enselerile yüzlerinin 
renginin nasıl bir zıddiyet emyda
na getirdiğinin farkında değildir-

~ ler. Ensenizi. bu kusurdan kurtar
mak, küçük çizgilere mani olmak 
için de alnınız için kullandığınız 
yumuşak fırçayı iyice sabunlaya· 
rak ensenizi temizleyiniz, sonra a~ 
şağıdan yııkarı doğru kuvvetlice 
masaj yapınız. Ve yüzünüzü nasıl 
kreınleyi;J pudralıyorsanız, onu da 
ayni şekilde tuvalet yapınız. 

Kulaklarınızı ise yüzünüze mak- , 
yaj yaptığınız sırada muhakkak ko

'1 lonya ile siliniz ve hafif bir pem

belik vermek için kulak memele

rine biraz ruj sürerek yaymayı u

bir masaj, kanın iyice cevelaruna j nutmayın~ .. Pembe bir kulak, da
sebep olur. İlk hafif masajdan son- ıma gençligı hatırlatır. 
da tekrar besleyici bir kremi cilde Unutmayınız ki, kürk bir yaka 

nın burunu avuçladı; fakat o an
da, ensesinde bir tokat sesi şakla
dı. ============================ daima enseyi siyahlandırmıya yar-

Sokrat, arkasına dönünce, tokatı . ~~ll'iıalli" ~O iğ) fi~~ll®ırft : 
vuranın, yanındaki kızlar gibi gi- dım eder. Bunun önüne geçmek i· 
yinmiş bir genç kadın olduğıınu çinse fırça ile temizlik muhakkak 

gördü ve: Hlzımdır ve bilhassa buna saçlar 
_ İsyan etmek, sana nu düşer yukarı kalkalıdanberi her zaman· 

güzelim? Milli bayramımızı kutlu· kinden fazla dikkat etmek lazım 

ladığunızı, fahişelerin de eğlence gelir. 

programına dahil bulunduğunu Ensenizde saçlar yukarı kalkın-
bilmiyor musun? 

ca incecik siyah, kısa saçlar kalır Dedi; fakat onun yüzünü pek gö-
remedi. Tokat vuran kadın, bütün ki, bunları kesmek, yahut tıraş et-

mek pek çirkin bir manzara mey
gözlerin kendisine dikildiğini gö-
rünce, utanmış ve arkadaşının ar- dana getirir. Fakat bu küçük kısa 
kasına gizlenmişti. saçların üzerinden • biraz oksijen 

Bu anda bir erkek, Sokrat'a doğ- geçirirseniz sararır ve eskisi kadar 

Diye itiraz edince, Sokra!, güzel rn ilerledi: dikkati çekmezler. 

Atera'nın dolgun göğsünü göstere- - Bizi mazur görüniiz! İlk defa 
rek: gördüğümüz bir hal ... Böyle şeyle-

- Ebedt ilahlara yemin ederim re aJ~şmadığıınız için... Biz, geçi
ki, bu dolgunlukta bir sun'ilik var- yorduk. Yol öğrenmek istiyorduk. 
dır. Vatandaş, nereden gideceğimizi 

At filozofun b 'deli söyliyebilir misiniz? 
era, u ı asına . • d • h k ı· zil-. . . . .. .. .. Deyınce, ugra ıgı a are ın 

kızdı ve iki memesmm ustünu to- !eti altında boynunu bükmüş olan 

katlıyarak: Sokra!, başını kaldu·dı ve kızgın 
- Bak bakalım! Bunların hangi- kızgın: 

Jlücum arabalarından bui 

- Vatandaş! terbiyeli ol! 
Der demez, Gorciyas ta göğsilnü 

gererek: 

- Bizimle mi hoy ölçüşmek isti-
yorsun? 

Diye bağırdı. 
Adam, şaşkın şaşkın: 

- Efendim, ben Atinalı değilim. 
Bana yol göstermenizi rica ... 

Diye birşeyler kekelemiye çalış
tıysa da: 

- Sokaklardaki bekçilere müra
caat et! 

- Yahut arabacılara ... 
[Arkası var] Çok şık spor bir ilkbahar mantosu 

IF'~ VIQ>~lb.I 
IQ)UD~üD®ır 

~ * Saçımzın şeklini üç ayda bir \ 
değiştixiniz. 

* Makyajınızın ve tuvalctinizin 
~ en küçük tefcrrüatına dikkat edi

niz. 
* Fazla sinirli, asabi olduğunuz j 

zaman derhal aynanıza bakınız. Ü· 1 
rada bu halin çehrenizi ne kadar 
çirkinleştirdiğini göıecck ve kendi-

1 nize hakim olarak asabınızı yatış
ı tıracaksınız. 

* Güzelliği temin edecek bütün 
şeyi bilmeniz fena değildir. Fakat 
bunlardan kendinlze lazım olandan 
başkasını almayınız. 

* Pudra ponponunuzu sık sık 

--~~ değiştiriniz, yahut yıkayınız. 

* Gayet hafif bir şekilde koku 
sürününüz. Fakat her gün. 

Z3 - Mal"t 1939 

1 - Sade, zarif, açık mavi, ince yünlüden elbise. Kemeri koyu 
laciverttir. 

2 - Yine açık maviden klasik tayyör, çizgileri koyu kurşııni
dir. Ceketinde altı düğmesi vardır. Etek plisedir. 

3 - Öğleden sonra için siyah yünlüden manto. Önfwde iki ta
rafa sutaşlar konulabilir. Yahut kumaş kesilerek makine ile dikiş 
yapılır. 

4 - Yine hafif yünlüden açık yeşil elbise, etek pilidir. Öndeki 
süsler beyaz ve koyu yeşil karışık maroken emprimeden yapılmıştır. , 

Baharda ı;ok giyilecek birkaı; tane son moda isk:ırpin 

Sade güzel bir köşe. Gen.iş şezlong dalh kalın hır ipekli ile 
kaplıdır. Üzerindeki minderini kaldırdığınız hldirde size yatak 
vazifesini de görebilir. Alçak dolap lakedendir. Çekmelerinde ~a

maşırlarınızı muhafaza eder, ayni zamanda üzerindeki küçük ay· 
nası ile tualet masası olarak ta kullanabilirsiniz. Bu köşe hem Lİ1 
yatak odası hem de, salon olarak kullanılabilecek şekilde tertip edıl
miştir. Eğer pencere perdelerinizi de şezlongun kaim ipeklisinden 
yaparsanız manzarası çok daha güzel ve zarif olur. 

tığını gören kocası bir anahtar uy

durarak gizlice odasına giriyor. O-

dada nazarı dikkati celbedecek bir 

şey yoktur. Fakat çekmeleri, do -

detmekle kalmıyarak genç kadına sonra Mecidiyeköyündeki kahve- de tabanca ile neden cnun yanın- meseydi, bunu yapmao:dım. Onu 
artık aralarındaki münasebatın ye gitmiş ressamın orada Ferda i- da bulundu? Bu malfun değil. herşeye rağmen haber vermez _ 
bittiğini, zaten kendisinin de ya - le çalıştığını bilmektedir. Zanne - - Demek Handan bunları açık- dim. demi~. Hakkında söyleme _ 
kında evleneceğini söylemiştir. diyorum ki, yaptığı teklifte onun ça yazmış? d'kl · · b k d 1 Y" •. . · ı ermı ıra ma ı ar. uregıme 
Handan yine bu defterde heyecan- arkadaşça olsa bıle Ferda ile res- İbrahim Lutfi başını salladı: . 

lapları karıştırınca Nuri Yüksel lı bir elden çıktığı belli titrek bir samın goruşmemesını, alakasını E t b' f d 
1 

b' taş bastım. Dedıkodu, çekememez-
b .. ··k b' h t · · d kalı · · · · - ve ' ıze ay ası 0 an ır l'k d eli · ld dı B' d - 58 - uyu ır ayre ıçın e yor. yazı ve kesik kesik cümleler ha - kesmesını ıstemek olacak, ne di • . • ı • e m, a ırma m. ır a am 

. .. .. . .. Genç kadın hütün miıcevherleri - tinde nasıl kocasının tabancasını yorum? Handan o gür kahveye budalalık yapmış, herşeyı oldugu vurdu, hem de aşığı idi. Gene duy 
Kendisi ile milcl:dele hEnalinde. -ı dkıan hıkç gdoinlirnnmedKen bır kaşeye sı- ni Bankadan alınıştır. Çekmelerde çaldığını bununla kendisinden yüz gelmiş. Zaten defterde. nasıl Akif gibi yazmış. Hatta sonunda koca- duğum derin sevgi onu ele ver -

dir. Ne yapması azım? dog- şara yor. ocası onun son .. . . , · · f C · ik' 1 ·· · t muhım ik arda pan vardır A çeviren adamı vuracağını da ıtıra emal kendisini görmeden arka - sının ı sene evve uzerıne yap ı- mekten beni alıkoydu . Halbuki 0 , 
ru hareket karısını ele vermek ve zamanlarda sık sık sokağa çıktı - m • · · -
suçsuz genç kızı kurtarmak ola- ğını, çok durgun ve asabi olduğu- dam heyec:uı içinde bütün köşe etmiştir. Ressamı vurduktan son- sından geldiğini, tabancasını çı - ğı apartımanı da satmak üzere ol- sonunda varımı yoğumu alıp kac-

cak. Fakat onun verd iğ\ karar bu nu da görmektedir. Genç kadının bucağı ar,.yınca yeni vize edilmiş ra yazdığı satırlarda da memnun k:rıp vurduğun~ ':'e .. 1 .~e~~I ddü'şğe.r duğunu, muamele biter bitmez he- mıya kalktı. Bütün fedakarlıkla • 
. b' " H t•" Ferdanın duşmez yanına gıdıp o up o me ı ı- A k • ·· kü' olmalıdır. Karısını ele vermıye - fazla korkak hali de var. Kapı hız- bir pasaport, genç kadının büyük ır mana var. a ,a . . . tt'.. . men vrupaya açacagını, çun rıma kendisine gösterdiğim kö-

cektır .. Çun" ku·· onu ha"la· bir çılgın lı çalındıg"ı zaman yerinden sıçrı - mahki'ım olacag"ını düşündükçe nı anlamak ıçın muayene e ıgını hem kocasında efret ett'ğini ' 
bir zarf içinde toplanmış bir çok . . n n ı ' pekçe bağlılığa karşı. cKocamclan 

b Yor y b b' · li ·· ·· ki .. d. •· · ·· 1.. y 1 · anlatıyor Herhalde eteklerındekı 
gibi seviyor. Bunu bir tarafa ı • · a ancı ırı ge nce yuzu evrakını buluyor. Bu zarfın için- zev e urper ıgını soy uyor. a - · hem de şimdilik bütün ithamla • nefret ediyorum• dedi. Düşündüm 

1 k · 1 b.. · . • h · kan bundan olacak. Tam ressamın . . · 
rakarak itiraf etmiş. sapsarı o ara goz eri uyuyor. de biz de büyük hatıra defteri var- nız pek korktugu, er şeyın mey - .. . • . . . . . rın Ferdanın üzerınde olmasına Eğer haber vermezsem ne ola _ 

H h 1 k d . li s a ko h' d 1 d ık d 1 ı uzerıne egılmış kalbını dınlemek · 
acer eyecan a ocasını ın - onr casını ıç o asına a ma - dır. Genç kadın bu defterde küçük ana ç masın an ası suç unun .. . . . ırağmen bir gün yakalanmırktan caktı? Gene elimden kaçacak de _ 

k 1 k ]dır kt k - k k ıkı · d ıl k eli · ld - 1 şılın uzere ıken kahvede bır patırtı ı- • . ' yordu. Hayretle ·aş .rını a - ma a ve so aga çı ar en s sı- kısa notlar halın e ressamı nas en sı o ugunun an a asın - . . korktuğunu da ilave etmış. tşte ğil miydi? Beni J1'immumdan, şe-

k k kilitl kt d' N · nl d d k' d' • · d 1. lı d f- şıtıyor. Hemen tabancayı oraya . .. . dı: ı apısını eme e ır. urı sevdiğini, son zama arda on an an çe ın ıgı e an aşı yor, e Nurı Yukselı de asıl harekete ge- refimden mahrum etmisti. Sevgi-

s d ? Y .. k 1 muhakk k b' ·· d" •·· t le · bu t d 1 t ld • .. k' b' fırlatarak korku içinde kaçıyor. . · onra ne en. u se onun a ır şey gor ugu ers muame yı ve er e an a ı ıgına gore va a ı- tiren birdenbıre karısma karşı de- mi daima dürüst karsılamış haya-
- İbrahim Lı'.ıtfi onun devam yaptığını his~ediyor. Sokağ~ çık - yüzden intika~ alma·k· istediğini zim, Ferdanın ressamı nasıl vur - ~ah.:e.nin .. yan t~afında çalılar- rin bir nefret ve kızgınlık duyma- tıını zehirlemişti. Şi~d: de' serve

etmesine meydan bırakmıyarak: tığı zaman bırkaç kere takıp et - herşeyı, herşeyı anlat.)or. Ressam duğunu tahmin ederken hayali - la ortulu kuçuk bır yol bularak sına sebep olan nokta bu. Kocası t' · alıvoı· ve bir clüşman gibi 
. • . . k d k vurulmadan bır hafta evvel de . caddeye çık He h ld ımı • · 

- Işte onu da anlatacagım, de - mek ıstıyorsa da genç a ın ço 1 d f k 1 • . _ mizde canlandırdığımız şekılde ıyor. r a e onun mahkemede gayet açık her şeyi b de kaçı"ordlı Bırdenbire i _ . onuna son e a onuş ugunu, yı . . . . . .... en n .ı . 
di. Ferdanın muhakemesi devam kurnazca hareketlerle bu takıpler- b d ft d 1 H olmuştur Yalnız şahıs değişiyor kahvenın ıçınde ışıttıgı patırtılar söylemiş cEğer karım bana bu . k ne u e er en an ıyoruz. an - · · . · . . . çim kınle doldu. O anda arar ver-
ediyor. Nuri Yüksel dikkat etmiş- den kurtuluyor. Nihayet Ferdanın dan bu konuşma esnasında Akif Vuran Ferda değil, Handandır. Ferdaya aıt olacaktır. Ferda o sı- son hareketı yapıp. servetımın . 

d k R .. h. b' k d b b . ıdını. Kaçmasına 
tir. Karısı her celseye dinlemiye 

gidiyor. Fakat kalabalık arasın -

muhakemesinden bir gün evvel o

nun yine sabah telaşla sokağa çık-

Cemale defterde izah etmediği bir Genç kadın ressamla aralarında rada mey ana çı tı. essaını o mu ım ır ısınım a era erme j 
şey teklif etmiş; o bu teklifi red - geçen son münakaşadan bir hafta halde gördü. Fakat sonradan elin- alarak kaçıp gitmiye karar ver - [Arkası var] 



• -lllftnıa iKDAM 

PARA BORSASI 
ANKARA 

22-a -eai SPOR 
ICAPA"1$ 

1 Sl'ERı:.JN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRE'l' 
100 İSVİÇJ\.E 
100 FLORİN 

5.93 
126.6325 

3.3525 
G.66 

28.4625 
67.22 

Çekosıovakyanın ilhakından 
sonra Almanya ne yapacak? 

!!AL!<EVLERINDE 
lCadıköy Halkevinden: 
Şube Komite seçimi aşağıdaki 

YazıJı günlerde yapılacaktır. Üye
lerin behemehal gelmeleri. Soysal 
Yardım 28 Mart 1939 Salı 19 da Ar 
Ve Tı.msil 29 Mart 1939 Çarşamba 
18 dı. Spor, Dil, Tarih, Edı.biyat 

100 RAYİŞMARK 50.695 
ıeo BELGA ZI.3125 
100 DRAHMİ L0925 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
100 ZLOTİ 23.96 
100 PENGO %4.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DINAB 2.9075 
100 YEN 3·H2 
100 İSVEÇ 30.553 
100 RUBLE 23.9025 

Eah•m ve Tahvil" 

Sıvas • Erzurum lII 19.45 

1 lli ZE FIAT LEHİ 

Kurut s. 

Araka . . . 22-
Lahana . . . • 5-
Pırasa . . • 2 50 
Ispanak . . 3-
Yer elması . . 6-
Havuç . . • 4-
Kereviz kök . . 4-
Kereviz yaprak 2-
Enginar . . 12-
Yeşil salata 100 det 3-
Pancar . . . -60 
Maydanoz . . 50 -
Dereotu . 50-
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iştirakile 

/(Aşk Borsası) 

Mahmut Yesari 

30 Mart 1939 Perşembe 19 da Kl
tapsaray, Yayın VE! Halk dersanE!
lı.ri 31 Mart Cuma 19 da. 

Emine Sultanın 

il 1 Sarayında Bir Hırsız 

>'azan : M. lhaan Tefrika No : 20 

1iç defa evlenmiş, çocuğu ol • şüp boğulduğunu elb~t işitmişsln

mış ve koca konak yana~ken hem 
karısı, hem çocuğu, hem evin bü
tün halkı kurtulduğu halc!e o kur
tulamamıştır. 

Nihal, bir iskem!E!yı. düştü. 
- Hepsi biliyor muydu? 
Diye sordu. Ne sorduğunu anla

mamıştım. 

- N'l!yt btltyorlar mıydı? Bu fa. 
ciaları mı? 

- Evet... Ecdadın kendi babala-
llıamış, kırk üç yaşında genç dir 

· rının, dedelerinin başlarına gdcn 
bir kadınla ı.vlı.nmiş, bir se - Nihal, yüzünı. bakn:adığım hal- bu faciaları bilı. mi evlenmiş-
ne sonra bir çocuğu dünya • de beni dinlerken fenalık geçirdi- !erdi? 

Ya. gelirken kalp sektesinden öl - ğini belli edı.ce.k haller göstı.ri • - Öyle ya ... Dikkat edersen söy 
'lluşlür. Kızının resmi yoktur. Fa- yordu ... Ortada.kı '.'.'as.aya dayan . • lediklcrimin hemen hepsinin c;. 
kat şu resim onun townu Afif Pa- [ mıya .!uzu'.'.' .go.~muştu. Arada bır mürlı.rinin sonlarına doğru evlı.n
Şadır ki, anası bu zati doğururken sol elıle y.u~unu kapıyor; zorla ne- miş olduklnrını görürsün. Son gün-
terki hayat etmiştir. j fes alır gıbı hırıltılar çıkarıyord~. lı.rı~ı. kad3 r tahammül etmişler, 

Gelelim b t f B 1 d Sualime başını sallıyorak tasdık bekar kalmışlar, fakat kimbilir na-
u ara a. un ar a ·r b' 1 bı.ni . cevabı verdi ve hafı ır ses e: sıl bir mecburiyetle, belki severek 

m ecdadım VE! hepsı Murat .. . Ik' · · 
Mec·t . . ' - Ya otekıler, ondtırı evve ı · ve sevışcrek evlcnmısler· crkcn,..e 
. ı ve Hamit devıını yaşamış 1 ? C\'lenenle d "dd' · 
ınsanı d er. r E! uzun mu et çocuk 

ar ır Mustafa Kenan Pa • B " .. '? h'b' ı d'kk 

yapabilir, beni nasıl tı.selli E!dı.bi

lirdi?. Heyhat ... Ben teselli kabul 
E!decek halde değildim . Onunla gı.. 
çen günlerim saadet ve ı.ndlşe gi
bi iki atı.şin arasına sıkışmış kal
mıştı. Nihal'i hakikaten reviyor
dum. Onun kadar cana yakın, onun 
kadar merbut ve fedakar zevcı. na
dir bulunurdu. Zaten onun bu me
ziyı.tlcri dı.ğil mi ki, bana her Şi!yt 
unutturmuş, onunla ev!E!nmiye 
sevketmişti. Onun kolları arasındu 
ecdadımın başına gı.lcn faciaları 

bir iki gece aklımdan geçirmedim. 
Fakat sonra ... Hepsi birer birer gö 
zümün önünden geçmiye başlayın
ca endişe, korku, hatta intihar ar
zusu uyandı VE! nihayet onunla 
başbaşa kalmamak surrtile en bü. 
yük tehlikenin önüne geçmeyi dü
şündüm. Ondan ayrılacaktım. Bu 
en kestirmesi idi. Ayrı yatmak, az 
temas etmek ... 

Za\'alı Nihal, teklifimi boynunu ş~ ş ·h. . .. . . - uyuk babam, dedem mı. sa ı ı o mamı ·a ı at elmisler-
• E!) ulıslam Muncı Emın E • 0 . · · b'l' · · 

fe d. nların bırer çocuğu olur olmaı dır. Gene kım ı ır n:ısıl bır kaza e- bükerek ,.0 beni mazur görerek ka. 
1 t: ı, .. A~met Turhan Efendi ve başlarına gelen facialar daha müt- seri, çocukları olunca ve hepsi bir bul etti. Bll ayrılığın scbı.bini, ai-
:. buyuk babam İffet dede ve hiştir. Dedem Fatihctki l::onağ!nda kaza sonunda ölüp gitmiştir. lcnıizin ~cıklı sırrını, hazin mu
b,ıL•m Nevres Mı.sih Paşa ... Ba - çocuğunun doğmasını ve kendi ö- Sustum, o da susuı·ordu. Zavallı 1 kadderalını !::imse bilmediği için 
~ının ben dünyaya geldiğim gü- lümünü ayni zamanda beklerken 1 ne derin bir inkisar içindeydi, ne evdekiler bizim ges·inemediğimize 
~un akşamı V«purdan rlenize dü- elindeki çubuklar bir yangın cıkar- yapac~.~ını bilmiyordu. Zaten ne hümettiler. Halbuki sofra başında, 

Al manganın 
genişlemesi 

ve İtalya 

Edith Bricon 

La Republique 

'... ... ... .. 

RADYO 
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Dalıı;a Uzunluj':u 

1938 m. 183 Kes. 120 ıtw. 
T, A. Q. 19,H m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 8456 Kes. 20 Kw. 
fürkiyl' Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Perşembe 

12.30 Program. 

12.35 Türk müziği • Pl 

Kaynağın - Hicaz şarkısı - Hazan 

le ge~ti. 4 - İshak Varon - Jlü -
seyni şarkı - Baygın suların. 5 -
._evdet Çağla - Viyola taksiını. 6 

lürsem yazıktır sana kanmadan. 

21.00 Memleket. saat ayarı. 

21.00 Konuşma. 

SAYFA 7 

DONıctJ' BULMACAMIZIN 
HALLİ 

t 2 3 " 6 ti 7 8 9 t•ı tl 

- Soldan sağa -

1 - Gökyüzü, bir kaza merkezL 
2 - Gelir. 
3 - Beyaz, gemilerin sığınak 

yeri, hece. 

4 - İyi, ilave, kaşe. 

5 - Anadoluda uzak manasına, 

kullanılır bir erkek ismi. 

6 - Kapalı değil, duman çıkan 
yer. 

7 - Mamur, ince değil. 

8 - Bankadan para alınan ka • 
ğıt, bır, babamızın babaları. 

9 - Kasapların sattığı, tatlı bir 
maddı., hece. 

10 - Gaipten haber vı.ren. 

11 - İnce ipl'kten bir baş bağı, 
spor grupu. 

- Yukarıdan aşağı -

1 - Yaratıcı, İranlı. 

2 - Bir Ermeni erkek ismi. 

3 - Hanı., çatı kenarlarından 

sarkan, hece. 

4 - Mülkün eşi, bol değil, bir 
nevi kumaş. 

5 - Dadanan, hayvan 
daki kıllar. 

hece. 
10 - Sahip olma. 

boynun -

11 - Ananın kocası, dini vat. 

baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

mmıoıııım icabında günde 3 kaşe alınablir. llUlll!llldllllllll 

kahve içerkı.n, tatlı tatlı konuşur- şikayet ediyordu, bu söze hiç h· gizlice şu felaketi habE!r verdi: 
ken görüyor, hayret ediyorlardı. hammülüm yoktu. Hayatımın mev - Du çocuğu alamayız, annesi-

Ve hakikaten bu ayrılıktan son- zuu bahsolduğunu öğrendikten son nin hayatı tehlikeyı. girer! .. 
ra bana biraz sükun gı.ldi. Rahat ra küçük bir ihmale tahammül ı.t· Ah, o gün çektiğim iztırap, Ah, 
ettim; gündüz İstanbul'a inip çık- memı.sini aklım alınıyordu. Bu SÖ· ondan sonra uykusuz geçen gece· 
ıruya da başladım. Akşam geç va- zü i~tince tuğyan ediyordum. Bir !erim!.. Nihal'e doktorun söylooiği
kit karımla başbaşa kalıyor, onun- de nedense bahriyı.li Nahide karşı ni anlatmadım. •Bugün müdahale 
la tatlı tatlı konuşuyor, oyun 01· istiskalı. başlaıruştı. Bu istiskal, edı.mı.yiz, bir müddet geçmı.lidir!• 
nuyordum. Bir iki de komşumuz dayımı nih:ıyet evdı.n soğuttu; bir dediğini söyledim. Nihal benden 
vardı. Artık hayatımız yavaş ya- daha ayak atmamıya başladı. Se- daha telaşta, daha endişedı. idi. 0-
vaş düzeliyordu. Misafirlı.rimiz ço- bebi nedir? Bana ı.vvela onun ka- nun her gün daha zayıfladığını ~ö
ğalıyordu. Bunların arasında da- balığını sebep olarak gösterdi. Bir rüyordum. Ne yapabilirdim? Bu 
yım bahriyeli Nahit dı. vardı. U- kabalığını hiç görmediğim için şa- zavallı masum kadının hayatını 
zun seneler görmediğim bu dayı, şırdım. Fakat bütün mukavemetle- nasıl göze alabilirdim? .. O ölı.cı.l!ı
bizi pek sevmişti, ikide bir bize ge· rime rağmen o istediğini yaptı. Na- ne, ben öıeylm! diyordum. Bir ak
CE! misafirliğin!! geliyordu. Hep be- hid'i bizden uzaklaştırdı. Adrı.sini şam geç vakit ı.ve döndüğüm za. 
rabcr oyun oynuyor, geç vakte ka- bilseydim, gidip tarziye vı.recek- man Nihal'! ber zamankinden fark-
dar oturup konuşuyorduk. tim. lı bir heyecan içinde buldum. Ben 

Kışın bir sıcak odada VE! rahat Müthiş hakikati bana söylediğı artık kaderı. kı.ndimi teslim etmiş 
bir minder üstünde başbaşa kal· zaman çok sakindi. Bı.nim birden- bir halde olduğum için onun iztı
mak, benim korktuğum tehlikeyi, bire teli\şıma mani olmak için der· rabını yakından takip ediyor, o
bana farkettirmeden bir hakikat o hal ilave etti: nunla yakından alakadar oluyor-
larak karşıma çıkardı \'e Nihal ba- - Korkma Rifat, senin hayatın- dum. 
na bu ölüm tehlikesini çok geç ha. la ben oynıyamam. Ya bu çocuk - Ne var, nı. oluyorsun? Seni 
ber verdi: Dört ay sonra karnında doğmıyacak veya bE!n ölecı.ğim; c;ok tel5~1ı ve hey.,,,anlı görüyo
dört aylık bir yavrusu olduğunu ben onu kaybetmek için üç aydır rum. Birşı.y mi oldu? 
ögrendiğim zaman zatı.n aramızda her yere baş vurdum ... Fakat... Diye sordum. Cevap \'E!rmı.di; 
garip bir sı.bep yüzünden bazı şid- Ne demek istediğini anlamıştım. yemekten sonra hı.nimle görü~ece
dı.tli müıµkaşalar baş göstermişti. Hemen bir doktora baş vurduk. ğini söylı.di. Sofrada onu terelliye 
Bana kı.ndisini ihmal ettiğimd~n Doktor muayeneden sonra bana çalıştım. ( ATka.sı var) 
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HASAN DEPOSU KARAKOV ŞUBESi AÇILDI 
Hasa 

SAT 1 Ş 
Uakildar icra memurluğundan: 

838/325 

I LAN 1 

İsmail oğlu Numanın Lutfiyeden lst!kraz eyl~diğl 2500 liraya 
ınukabil ipotek ettiği Boğaziçinde Anadolubisarında eski Hisar ye
ııi Körfez caddesinde eski iki yeni 60 numaralı sağ tarab Nuri paşa 
vereseleri Körfez caddesile mahdut ve tamamına 3400 lira kıymet 
takdir edilen kayıkhane ve bahçeyi müşteınil bir bap kayıkhane
nin umumi hükümler dairesinde satılarak paraya çevrilmesıne ka
rar verilmiştir. Gayrimenkulün vaziyeti hazırası 61 taj No. taşı
yan kapıdan bahçeye girilir bina cümle kapısı ahşap çift kanatlı 
kapıdan girildikte zemini kısmen kara siman döşeli ve kısmen tah
ta döşeli bir bap geniş papuçluk ve sofa, sol tarafında biri büyük 
diğeri küçük iki oda büyüğü ve ortada bulunanı yük dolaplı bu
nun bitişiğinde ve sofaya kapısı olan ufak bir aralık bu aralıkta 
alaturka mermer taşlı ve musluklu aptesthane ve bunun müştemi
Ui.tından olan hamam ve mutfağa geçilen kapı mevcuttur. Sofanın 
mukaballnde ahşap bir merdivenle birinci kata çıkılır bir merdi
veni altı kömürlüktür ayni sofanın sağında bir kapı ile bölük kıs
mına geçilir zemini kara siman döşeli uzun bir koridor üzerine ve 
deniz tara!ına sıra ile üç oda vardır. Ortası yüklü dolaplıdır bu ko
ridorun komşu hududu tarafından alaturka mermer taşlı ve mus
luklu bir aptesthane ve bahçe tarafında birinci kata çıkan ahşap 
merdivenle bahçeye açılan cam tek kanat bir kapı vardır. Bir kat 
bölük kısmı deniz cephesinde sıra ile üç oda bir salonda camekanla 
bir sofa ve alaturka haladan ibaret olup hala ıle bir oda kapısı bu
lunarı mahal küçük camekanla bölünmüştür. Büyük camekanlı ka
pıdan geçilerek sokak tarafına bir büyük yüklü dolaplı diğer kü
çük iki oda ile büyük odanın ittisalinde biribirine bitişik biri mer
diven başında iki adet mermer taşlık ve musluklu aptesthane var
dır. Bu katın sofasile bir odası eski hasır döşelidir. Büyük camekan
la ayrılmış ve 18 ahşap basamaklı çatı katına çıkılan merdiven var
dır. Çatı katı eski hasır döşeli merdivenin sağında küçük bir oda bir 
hali solunda büyük bir çatı odası vardır. Sahanlığın cephesindeki 
kapıdan büyük bir salona girilir karşısında üç oda ve denize nazır 
ahşap bir balkonu mevcuttur. Bir kat hasır döşeli ve haraptır. Bal
konun etrafı tahta parmaklı ve çinko kaplıdır. Müştemilat alt kat
taki sofadan bu kısma geçen kapıaan zemini kara siman döşeli bir 
koridora geçilir bu koridorun solunda biri harap ve maili inhidam 
dığer kabili tamir iki oda ile bunların arasında zemin oda ile bunla
rın zemini malta döşeli bir aralık aydınlık mahalli vardır. Sol tara 
fında zemindeki çinileri dökülmüş ve çatısı harap bir halde bulunan 
hamam soğukluğu mahalli ile zemini mermer üstü kubbeli duvarları 
payans kaplı bir muslıık mevcuttur. Diğeri sökülmüş alaturka ha
mamı vardır. Bu hamamın bitişiğinde koridordan girilen ha"1am 
külhan mahalli mevcuttur. İçinde tertibatı sökülmüş btr kazan oca
ğını havi etra!ı duvarla kargir çatısı harap ve maıli inhıdam mutfa
ğa bu koridordan geçilir mutfağın bahçe kapısı va:d>r İki tarafı du
varla mahdut olup içerisinde meyvalı meyvasız ağaçları ve bir ka
meriyesi vardır. Deniz tarafında bir kayıkhane çatısı çökmüş bir ku
lübe mahalli, borusu sökük bir tulumba vardır. Evsafı unıumiyesi 
bina kısmı hududu yangın duvarlı olup mütbakı kısmı ahşaptır ze
nün katı bahçeye nazır pencereleri demir parmaklıdır.Orta kat deniz 
tarafındaki ~ncereler çift çatısı Marsilya lciremidi ile örtülü müş
temilatı yıkılmıyan kısımları alaturka kiremitle örtülüdür. Elektrik 
ve su tesisatı yoktur. 1040 M.2 den 163 M.2 üzerine bina inşa edilmiş
tir ve müştemilatı olan hamanı mutfak ve hamam odaları 62/300 
üzerine kısmen kargir yapılmıştır. İşbu gayrimenkulün arttırma 
şartnamesinde 27/3/939 T. den itibaren 938/325 No. lu dosya ile Üs
küdar icra dairesinin odasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlan
da yazılı olandan fazla malUınat almak istiyenler işbu şartnameye 
938/325 N o. lı dosyasile memuriyetimize müracaat etmelidir. Gay
rimenkul 27/4/939 T. de Perşembe günü saat 15 de Üsküdar İhsa
niyede Şerifbey çeşmesi so. 16 No. adliye binasında icra memurluğu 
odasında üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edile
cektir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bul
maz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar 

bulunmazsa bu bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuu<ıdan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taaahhü
dü baki kalmak üzere arttırma daha 15 gün temdit edilerek 12/5/939 
T. de Cuma günü saat 15 de Üsküdar İhsaniye Şerifbey çeşmesi 
So. kaoin icra memurluğu odasında yapılacak arttırmada bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları memurundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttırana ihale olunur böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşeı" Arttırma broeli peşindir. 
Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde 
veya milll hir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. Gayri
menkulün kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müd
del içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu be·!~! 
ile almağa razı olursa ona olmazsa veya bulunmazsa 15 giın müd
detle arttırmaya çıkarılıp çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara
sınd .. ki fark ve geçen günler için % 5 den olunacak faiz ve diğer 
masraflar ayrıca mahkemeye hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıc.ıdan tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri m~nkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masarif dahil olan iddialarını gayri menkul üze
rindcloi haklarını ilan tarihinden itfüaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte menıuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Alıcı arttırma bedeli haricınde olarak ihale 
karar pullarını ve karar harcını ve vakıf taviz bedelini vermeğe 
mecburdur. Ga~i menkulü;ı'. nefsinden doğan müterakim vrgiler 
tanzifat ~e te.nvmye ve tellalıye resmi ve vakıf icaresi borçluya 
aıttır. Gosterılen gunde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul 
işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

inhisarlar lstanbıd BaşmlldUrlüğünden: 
l/Nisan/939 tarihınden ıtibaren boş rakı şişeleri satın alınını _ 

yacaktır. Ellerinde idare monogramını havi boş rakı şışesi bulunup 
ta satmak istiyenler mevcutlarını 31/Mart/939 akşamına kadar 
İdarenin Kasımpaşada kain tuz ambarına getirmeleri ilan olunur. 
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İKDAM 
Abone Şartlan 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

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

TI.'K SÜTUN 
S ANTİMİ 

Rlrincl Sahife 400 kumş 
İkinci Sahife 250 lrunıı 
İç sahifeler 50 kuru§ 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

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

DIKK AT 

Gazetemize ilin vermek Is· 
tiyenler ıerek doğrudan doğ

ruya gazetemiz idar.,hanesi
ne veya İJAnat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 

ISTIRAP .... 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVİ 
Kelimeler, bunu ifadeden Acizdir. Bay 

M_ A. zevcesinin ne yaptığını bilmiyo
rum, diye anlatıyor. 

Yakılannız olmadarı sırt ağrısından 

son derece ıztırap çekiyordu. Nihayet 
~ ağrıyan yere bir ALLCOCK yakısını 

11....1..1oL..c..--iı..L-L...L..-.ı:I koydu. Yaptığı ani tesiri ve temi·n ettiği 
ROMA TIZllA 1 ZAİL OLUR il şayanı hayret tedaviyi sözle ifade et -

mek gayri kabildir. 
Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asabın 

sancılarına tahammül etmeli Hemen bir dikenli ALLCOCK yakı
sile bu ıztıraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrıları defeder. 
Delikli ALLCOCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan maf
sallarda kanın terekkümünü men ve sükfın temin eder. 
DELİKLİ ALLCOCK YAKISI. Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

BU KUCAKLAMADA 

ı PERTEV ŞURUBU 
j ve 

1 Pertev Çocuk 
112> ll.!I ©J ır aı s o l1i1 o l1i1 

Hissesi olduRıJ bilaihtiyar 
zihne gelmektedir. 

M 
1111 

H 

Biltiln hayat imtldadmca diş

lerin güzelliğini ve sağlamlı~ınJ 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi elde ede

bilmek için dişleri 
•RADY O L t N. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra muntazaman 

fırçalamak lazımdır. 

m:=~~:i::::, .. altıncı hukukl._i_sıa_nb_u ı_v_ak_ıfl_ar_M_üd_ür ... ıü_ou_nde __ n_I M 
Kerim Yeşiltaç tarafından karı

sı .olup mukaddema İstanbul E -

yüp İslambey mahallesi Mehmet 

ağa sokak 39 No. da iken halen ika 

metgahı meçhul Edibe aleyhir.e 

açılan boşanma davası için yapı -

lacak tahkikatı 11/4/939 Salı gü -

nü saat 15 e talik kılınmış olmak

la mumaileyha Edibenin y~vmi 
muallakta mahkememizde hazır 

ı bulunması veya bir vekil gônder-

mesi lüzumu tebliğ yerine ge,ıııek 

Kıymeti 

Lira Kr. 
10351 00 

Pey parası 

Lira 
776 

Kı, 

32 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinde VezirçıKmazı soı<ağında oer

mucibi çap 470,50 metre murabbaındaki eskı 8 No. lu arsa satılmak 
üzere 15 gün müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

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

~::. :~1:::meı onaranı P --,s-ta-nb_u_I -8-ele-d-iy-es-in-de_n _ _.., 
Deniz Ha•tahane•i cildiye 

:ıührerıiye mutahanı•ı 

ı _.. .. T•e•ı•~r.o•n•:-23•8•9•9 ..... 
Yenıköyde Simitçi sokağında Pazartesi günleri kurulmakta 

olan hafta pazarının ayni 

olunur. (B) 

y~rde Cuma 

(1943) 
günleri kurl'iacağı ilan 

bir o 
Yemekleri müteakip her gece 1 mikroplar ve salya ifrazatı büyük 

yatarken temi.zlenmiyen dişler tahribat yaparlar. Geceleyin fır -
mikroplara ve onlar derecesinde çalanması ihmal edilen dişleri sa
muzır olan yemek kırıntılarının bahloyin temizlemcğe kalkışmrık, 

muzır tesirlerine maruz bırakılmış, kırılan bir vazoyu cilıilarnağa uğ -
demektir. Geceleri ağız dahilin - raşmaktan farksızdır. 

de 35 dereceye varan hararetle bu Bunun için: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gunde 3 defa 

Bir daktilo - Bir memur ara nı yor 
İstanbulda ciddi bir müessese için daktilo bir bayanla 

muhasebeden anlar yazısı düzgün bir memura ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin tercümei hal ve fotoğra!larile 25 Mart 1939 tarihi
ne kadar İstanbul 753 posta kutusuna müracaatleri. (1869) 

Türk .Hava ·Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 <Jadır . 

BüyUk ikramiye 200 .ooo Liradır . 
• 

Bundan ;g::Liralık 
Başka 20 ooo 1 • 1s;ooo kramıyelerle 

10,000 

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

Dikkat ı Bilet alan berke• 7 Ni1an 939 güail akşamına kıdar 

biletini detiıtirmi olmalıd ır 

Bu ter.ipten bir bilet a larak it tirak etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siı: de piyanroouo aıes'ut n babtiyarlı.r ı 
araıma riraıit olurıuouz. 
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