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Bildiriliyor 
Muhtemel Taarruzlara Karsı Cephe 1 Riyaset divanı 
'--------------------1,.

11 

Divan bu sabah toplanacak ve manası 

• ikinci inüntehiplerle 
• • • 
ıstışarenın 

Bu istişareyi, yalnız önümüzdeki intihap için 
değil, fakat Türkiyede milli hakimiyetin tam 
tecellisi yolunda ve bütün bir istikbale doğru 
atılmış mühim bir adım olarak kabul edersek 
ruh ve manasını daha iyi kavramış oluruz.· 

Fransa, İngilterenin her türlü parti namzetleri hakkında son 
karar verilecektir 

Yazan : A. N. Kara can 
Evvelki gün memleketimizi teş- önce memleketin birçok kısımla· 

kil eden 63 vilayetin 28 inde ikinci rında Partinin ikinci müntehiple
lnüntehipler Partinin kendilerine ri!e temas etmeyi ve muntehipler· 
Uae ettiği namzet listeleri üzerinde 1 ıe riyaset divanının görüşlerini 
bir istişareye davet edildiler. Her kararlCl§tırmak üzere doğrudan 
hangi bir tesir ve nüfuzun müda • doğruya ikinci münteMplerle bir 
halesine meydan verilmeksizin alı- istişare yapmayı karıırlaştırmış
nan reyler evvelki akşam Ankara· tır .• 
Ya gönderildi ve bu suretle Milli 
Şet İnönünün İs tan hulu son ziya
teüeri esnasında Üniversite kür· 
Siisünden ınillelıe hil',ıben vaki 
olan beyanatlannda intihabata ta
ıılltlk eden tekamül hamlesi tahak
kuk ettirildi. 

Milli Şef, yeni bir devrin yep
Yeni- istikametlerini çizen o ımt • 
kunda, intihabatı mevzuu bahse
derken halk hakimiyeti üzerinde 
iıUhassn durmuş ve •Bir siyasi 
P~tinin yiiksek idaresi tarafından 
llıiintehiplere namzet gösterilmesi 
tabii bir şeydir. Bizinı an'anemiz 
de böyledir. Bununla beraber nam 
<etlerin halkla temasını daha zi -
Yade artıracağız ve Riyaset Diva
llının takdiri ile Parti teşkilatının 
takdirini daha yakındau birihiı-ile 
teına,a getiı·ecek usulleri şimdi • 
den tecrübe ve tekilmiil ettirece -
ği,. vadinde bulunmuştu. 

Bu karar, bir taraftan milli ha
klmiyeti kökleştirmek ve tekamül 
seyrinde il er !etmek JIZmini ifade 
eden bir vatanpervuliğin belki en 
yük,ek tezahürü olarak kabul ve 
mütalea ederken, diğer taraftan 
denebilir ki umumi olarak hemen 
hasıl ettiği iyi tesirleri de bilhassa 
kaydetmek lazım gelir. 

Bu istişarenin birinci neticesi, 
Milli Şefe, Parti naınzetleri hak • 
kında, kırk bini mütecaviz ikinci 
müntehibin düşünceleri hakkında 
bir fikir vermiş olmasındadır. 

Bu kırk bin miintehibin ınemle- ' 
ketin lıer sınıfından kırk bin mü
nevveriui teşkil ve bütün Türk 
milletini kütle halinde temsil etti
ği düşiiniilürse, inkılabın başın 

A. N. KARACAN 

(Arkası 3 Ütıcü sayfada) 

taarruza karşı beraber hareket 
etmek planına rnuvaf akat etti 
lngiltere ve Fransa hükumetleri bir taarruz 
takdirinde lakagd kalmzgacaklarz hakkında 

Romangaga kat'i teminat verdiler 

Sovyet Hariciye Komiseri 
LİTVİNOF 

Londra, 23 (A.A.) - Salahiyet-
. tar bir membadan bildirildiğine 

, .: •. ~ göre Bonnet, dün öğleden sonra, 
. Çemberlayn'e her tür l'i taarruz a

leyhindeki İngiliz p1lnına Frarısa 
~ükUmetinin kayıtsız ve şartsız o
larak muvafakat etmiş olduğunu 

tahriren bildirmiştir. 
Fransızların mütekaddim teah • 

hütleri, Hollanda ve İsviçreye kar· 
şı bir taarruz vukuunda otomatik 
surette yarclmıda bulunmalarını 

!istilzam etınektediı. 
İngiltere ve Fransa hükı1met • 

!eri, İngiltere ile Fransanm Ro • 
manyaya karşı bir ta&rruz vuku • 
unda ıakayd kalmıya~akları hak • 
kında Romanyaya kat'i teminat 
vermişlerdir. 

Büyük Britanya, haı'hazırda bü· 
tün mesaisi Polonya ve Sovyet 
Rusyanın muvafakatini istihsale 
matuf bulunmaktadır Varşovada-

ki İngiliz sefirine kendilerine kar
şı İngiltere tarafından hiçbir te -
ahhüde girişilmediği halde Roman 

FTansa Hariciye Nazırı 
BONE 

yaya karşı sarih teahhütlere giriş rişmekte tereddüt eden Polonya -
mek muhataralarını göze almak • lıhırı ikna etmesi için talimat ve
tan korkan ve Sovyet Rusyaya kar rilmiştir. 

Ankara, 23 (A. A.) C. H. Partisi divanı yarın 24/3/1939 
saat 9.30 da Büyük Millet Meclisinde, Riyaseticümhur salo -
nunda toplanacak ve Partinin mebus namzetleri hakkında 
son kararı verecektir. Namzet listesi Cüınburiyet Halk Par
tisinin değişmez Genel Başkanı Milli Şef İnönü'niin beyanna
mesile yarın akşam vililyetle·re ve matbuata verileceği gibi 
radyoda da okunacaktır. 

( Mebus seçimi evvelce bil dirildiği iizere 26/3/939 Pazar sa-
. babı başlayıp akşamı bitecek tir. 

~--=====================~==========::::::::~ 
Kooperatif,. hamal 
ve festival işleri 

Hamallardan 50 bin lira alındığı, Kooperatifte 
yolsuzluklar olduğu, Festivalde israflar yapıl

dığı hakkında ihbarlar vuku buluyor 

Bir taraftan İstanbul sokakları bu halde iken 

Mülkiye Müfettişlerinin beledi

Evvelki gün ikinci müntebipler
le Yapılan istişare teması, işte bu 
lec~übe ve tekamül vadinin ta • 
bakkuku yolunda ilk safhanın 
açılması ve ilk miihiın adımın atıl
llıası demektir. 

Suvarilerimiz yarın 
Avrupaya gidiyor 

şı siyasi ve askeri teahhütlere gı- (Arkası 3 üncü sayjada) yedeki teftişleri şayanı dikkat saf-

ittim Şefin tlnhıersite nutkunu 
1•krar okur ve o nutkım Büyük 
lliiUet l\leclisi seçimlerine taallük 
•den direkitflerini Parti Genel 
llaşkau vekilinin ve Genel Sekrc· 
teriııin ikinci miintehiplcre hita • 
bcıı nesrcttikleri son beyanname 
llıuhtcv~sile kavrarsak, bu istişare ' 
hctt<"ketini, yalnız önümüzdeki in- 1 

!ihaıı için değil, fakat Tiirkiyede ı 
'"illi hak. imiyetin tam tecellisi yo- ı· 
lııncıa w bütün bir istikbale doğ
ru atıhnıs ve göründüğiinden çok 1 

daJıa ııı i 'hinı bir adım olarak ka • 
huı "eler ve bu suretle ruh ve ma
nasıııı da daha iyi anlarız. 

l'axti Genel Başkan vekili ve Ge· 
ne) Sekreteri, beyannamelerinde 
~z .. 

Ctııııle diyorlar ki: 

Pazar günkü müsabakalarda muvaffak olan
lara, dün, kazandıkları mükafatlar verildi 

Romanyada vaziyet 

Romanya Başvekili, "Seferberlik 
tedbirleri ihtiyatidir n diyor. 

halar arzetmeğe başlamıştır. Mü • 
fettişler bu hususta sıkı bir ke • 
tümiyet muhafaza etmekle bera • 
ber songuya çekilenlerden ve di • 
ğer kaynaklardan sızan rivayet ve 
haberlere göre, teftiş heyeti ha • 
mallar, festival, kasaplar şirk .. ti 
ve ]:,.-Jediye kooperatifi işleri ü -
zerinde bazı yolsuzluklar bulmuş
tur. Bunlardan biri beledi_ve koo -
peratifidir. 

Koopera.tif yolsuzluğu 

Diğer taraftan seyyah celbi için 
böyle bol tahsisatlı festivaller 

yapılmıştı 

Mahkemelerdeki izdiham ve 
celbedilenlerin beklı:ımesi 
MUddeiumumiliğin 

bir tavzihi 
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----ey.gam Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Musa - lsa. Muhammet: 60 
.. .. ,,, *,,, • 

Musanın Hayatı 
Kadın yaşlı gözlerle kafası kesik 

bir çocuk cesedi gösterdi 

Beyoğlunda birli Fenik 0 deki Şirketihayriye 
adam öldürüldü . 80 bin lira karda 
Katil Faik kamasile 1 d e nı z kaza Si Geçen yıl 971403 

Vasilin karnını deşti "Sadıkzade,, vapuru fazla yolcu taşınmış 
Dün Beyoğlunda alacak yüzün- kurtarılamıyacak Şirketi Hayriyenin senelik umu-

Sarıyerdeki ihtilas 
davası dün başladı 

Belediye muhasebecisi mührü katibe vermi 
Katip 1500 liralık ihtilasını itiraf etti 

den feci bir cinayet işlenmiş, bir mi heyet toplantısı dün yapılmış-
! K 1 N C 1 K 1 S 1 M çocuklarını gizlice doğururlar, ge- apartıman tellalı barsakları yere Fenikenin Adrasan feneri civa- tır. Sarıyer belediye muhasebecUl - lak bedeli üzerinde ihtilaf çı 

. . t . beliklerini belli etmemeğe çalışır- dökülerek öldürülmüştür. Hadise rında karaya oturan Saclıkzade va- T 
1 

E .. _ • . ğinde bulunduğu sırada 1500 kü - tı. Belediye mahkemeye mürac 
cVakta kı Musa, Bem sraı!i Fi- lar ve eğer doğan çocuk oğlan ise şöyle olmuştur: 1 purundalı:i yolcular tamamen ka- . op anlıya bulula rıyaset .:t. -sur lira ihtilis etmekten maznun ederek bu binaların istimlak b 

ravıınıın şerrınden ve tasa!lııtııT>- - 1 Saat 15 5 sıralarınd·ı Beyog"lunda ıraya çıkıa ılmıştır Niifusça hiçbir mıştır. Toplantıda 26 hın kusur Enver le aynJ muhasebenin varidat dellerini bankaya yatırmış ve 
an ıı ar ' ve on ara ya nız og- d b 1 1 d. Mektep sokağında apartıman tel - zayiat yoktur. hısse sahıbı hazır bulunmuştur. kat>bi Eminin mevkufen muhake- lediye namına tescil kararı alma d k rt d ı 1 d • onu magaralarda, taş kovuk arın- ' 1 · · · · ' 

l ·· t d' A · nd a es er er ı. 
rıı yo u gos er ı.. ynı za~ a İşte bu ailelerden Levi Bin Ya- lalı Vasilin yazıhanesine Deli la- Vapur kayalara çaı·parak tek - İlk olarak senelik faaliyet ve mü-;melerine dün Ağırceza mahkeme- başlamıştı. 
refah ve saadet yolıınıı de goster• k bil . . · t d ı· a·ğ· d ' · . d b 1 t Asli b. · · hukukt b kl . . . ·- .. . . _ kup adında bir adaı:nm böyle ve a e tanınmış Faik aclında bır a- nesı am.amen_ e :n, ı ın e.n ;mr - rakip raporları okunmuş ve kabul sın e aş anmış ır. . ye ırıncı • a a _ ı 
~·· B~nı lsraı! 0":_ıın bııtun bu ıyı gizli olarak bir oğlu dünyaya gel- dam gelmiş ve Vasik:Bn alacağını tulması umıtsız hır nale gırm:~t•r. olunmuştur. Arkasınc!an, müddet- Avukat Ramı İstanbul beledıye- bu davalardan çogu karara b~gl 
!ık!.en~e karşı .layık olan mııame- di Fakat Levinin karısının gebe istemiştir. Bu yüzder. çıkan ağız Gemi kurtarma şirketinin H'lrra 

1 
. . .. .. • sini şahsi davacı mevkimde temsil mıştır. Bunlardan sonuncusu Iz 

!eyı gostermedıler.• olduğu Firavunun evlerde kol gez patırdısı gittikçe kızışmış ve niha- tahlisiye gemisi vak'a. yerme var - d~rı bıte~ uç azadan Ebu.lılla Mar-ı ediyordu .Maznunlar da vekil tut- sokağında~i L.atif hanı idi. M~t 
. . . .. . dirdiği acuzeler tarafından işaret- yet Faik koynundan l>1çağını çek- mış ve tetkıklere baş1°mıştır. . ın'. Nurı Can ve Marmut Nedımımuşlardı. sarrıfları olmuş bulunan bu bı 

İşte ~ın tarıhlerı muttefıkan bu lenmişti. Levi derhal soka"a fırla- miş, Vasilin vücudünüt muhtelif cSadıkzade• nin imrladına ko · ıntihap olunmuşlardır. Mürakıp· Tahkikat evrakı okundu. Bunu nın varisleri bulunamıyot'Clu. 
nokta uzerınd~ duruyorl~r. dı. Cellatlar tarafından ö~dürül _ yerlerine saplamağa başlamıştır. şan Mersin vapuru da Adrasan likler için yapılan se<;iınde de A - müteakip maznunlardan muha - Belediye nihay·eı bur.ların ve 
•. Bu, yalnız dm. tarılılerın~:vr::~ müş olan çocuklardan birini aldı. V~sil karnından ve göğsünden al - koyuna girmiş fakat !'azazcrle \&- mira! Vasıf, Fuat ve Galip kazan- sebeci Enver R~isin suallerine ce- killerini bulmuş ve dün . tebliğ 
gıl, mukaddes kı:aplarda, , Bohça gibi koltuğunun altına so _ dıgı derın yaraların &cısile feryat purun yanına yaklaşıp yvlcuları mışlardır. vaben şunları soyledı: yaptırmıştır. Bu hafta ıçınde 
ta, Zeb~da .. İncılde ve ... Kur an- karak eve geldi. Ve Doğan kendi ederek yere yuvarlanmıştır. alamamıştır. Fırtına bu ameliyeye Şirketin 938 senesi zarfında u _ - Bu paranın ihb!iis edildiği bina hakkında da tescil kararı a 
da da böyle ~azılı:. . .. oğlunu yine bohça gibi koltuğu_ Hadiseye yetişen pulis Faiği e - imkan vermemiştir. Yolcular kara- mumi varidatı bir sene evveline anlaşılıyor. Fakat bu tarırlımdan nacaktır . 

.. ve, (tek bır kışı).' hır Musa, b~- nun altına alarak evinden çıktı. !indeki bıçakla şaşkın bir halde.da kalmışlar ve Fenike ve cıvar .. . . . yapılmamıştır. Ben va~idat katibi ------------
tun zulum ve tazyiklere karşı bu- • . • .. .. .. yakalamış barsakları dökülmüş o- limanlardan yolcularırı imdadına gore 95 hın 3oo lıca fazlasıle Emine itimat ederdim· emniyetim 
'"'k b .1 .. • .. k k Dogruca bır magaraya goturup • . · . 111 4 . . ' 
~w sa rı ı e gogus gcrere os - b kt lan Vasi! de sıhhi imdat otomobi - yardım heyetl~ri gönderilmiştir. L · 74 lıradır. Bunun 948.599 lı- vardı. Bu sebepten ben bulunma -
k b · k · ı ah 'li ı • t ıra ı. 

oca ır avmı nası ~ ı _se ame Mağaranın ağzına da büyücek lile Beyoğlu Zükfır hastanesine Fırtına dün akşam hafiflediğin- rası yolcu ve palamar ücretlerin - \:lığını zamanlarda mührümü 
ve nı;c.ata ulaştırn:uş ı:e, yıne (tek bir taş kapattı. kaldırılmıştır. Fakat yarası lehli - den Mersin vapurunun yolcuları den elde edilmiştir. Şirket vapur _ de kullanırdı. Kendisine emniyet 
bir _kışı)_ bu ka"'.°ı. dalalete sevke!- Karısının doğuracağı günü he • keli olan Vasi! iki saat sonra öl - alarak yarın limanımıza gelmesi !arı 938 yılında eski seneden ve itimadımı suüstimal ederek bu 
mege k&fı gelmıştır. ·· ı.. muhtem ld" · · t B d b · 

Bu tek kl<i kimdir' saplıyan katiller eve geldikleri za- muş ur. S d k e dır. k ıll '971.403 fazla olmak üzere 10.562.735 ışı ,~apmış ır. ~ para anlıl entım 
• · man Levinin karısını yatakta bul- --o a ı za e vapurunun urlar - kat ıyyen haberım V3 ma ma ım 

Samrı. .. dır. dular. ViLAYET masının çok müşkül olacağı anla - yolcu taşımışlar.dır. Yolculardan yoktur. Bu işde suçsuzum. 
Samrı kimdir?. _ Hani çocuk?. ( şılmıştır. Bilhassa tamir için va - elde edılen hasılat mıkdarı da 937 Bundan sonra isticvap edilen 
o da Beni İsrail'dendir... Diye sordular. T. C.) remzi pura kıymetinden fazln para sarfı senesinden 76.705 lira yüksektir. varidat katibi Emin ise suçunu i -
O da Musaya tabi olanlardan ve Kadın, yaşlı gözlerle yerde, 0 _ Dairelerde kullanılan • k' icap edeceğinden kurtarılmak i - Şirketi Hayriye 938 yılında 80 tiraf ederek şöyle demiştir: 

«Tanrı. ya tapanlardandır. danın ortasında duran kafası ke - g· ti t ti . d k. remT~ı k.a - şinden vazgeçilerek vapurun ol - bin lira safi kar tem;tı etmiştir - İhtiyacım vardı. Muhasebe -
F k t . zamanda 0 _ · ı arın an e ~rtn e ı « ur ıye d .. d . ~ . . . . . . . .. . . k 

Mahkemelerdeki izd:ham 
celbedilenlerin teklemes 

(Baştarafı 1 inci sayfada 
başladığı sırada koridorda kana 
üzerinde otururken üzerine fen 
lık gelerek sektei kalpten ölm · 
ve bu ölüm hadisesinde izdiha 
ve intizar gibi şey !erin tesiri ol 
madığı yapılan muayene ve talı 

kikattan anl"§ılmıştır. 
Adliye koridorlarında ve ma 

keme önlerinde askabı mesalih · 
d 

a aT yıne ve Mayru. .b. .. d sik bir çocuk cesedını gösterdi: Cümhuriyeti> ibaresir>in bazı da- uglud. yer e parçalanması muhte - Bu kar hisse başına 185 kuruş ol - cının emnıyetını .suı'.~tımal edere 
a o • anrı. nın usa gı ı goz e- _ İ te me ır b tım uuhru kullandım h . Ş ·reler tarafından bütün, bazı ma - · mak üzere tevzi edilecektir. unu J.aP. . · "'. . . · oturmasını ve istira at etmesı 

!erinden, Musa gibi Fıravuıiun ö - Dedi .. k 1 t f d d ('f C ) --oo- 1500 kusur !ıra zımmetıme geçmış temin maksadile imkan ve bina -· ı - la ı · am ar ara ın an a . . rem- oo--
lum saçan sav etınden kurtu nar- Sord 1 . . . . • MAARlF T t ] . . bulunuyor. Fakat bu benim bor - nın istiabı nisbetinde kanepe] 
d dır u ar. zıle ve muhtelıf şekılde basıldıgıl opçu a ış arı ıçın .. . " 
a::rus~ ile Samrı ... Bize ayni makJ - BS~ndu kim boığazladı?k. l • görülmekte o~duğu~da~. sade!~ Muallimlerin hal tercUmrleri 1 bir tamim ::~~~r~deyebilmek en samımı mevcut bulunduğu gibi esasen a 

. .. . _ ı - ız en evve gezen o ug - ve yeknesaklıgı temın ıçın Vekil- . ··- . .. . lakadarlarla şahı!lerin bekletil 
sat, aynı gaye uzerınde ugraşanıramıştı. O boğazladı ı H ı· b. k · k _ Ilk ogretım mesleğmde hizmet Birkaç gündenberi İstanbul ci- Muteakıben maznun Enverın ve- memesi hususunda faidesi olaca 
çalışan yoldaşların nihayet ihtiras . . . er eye ı ır arar vermış ve a .. - . .. . . .. . - . h. d d l 'k -
. . . . . . .. .. Fıravunun katılleri inandılar ve rar dün alakadarlara bildirilmiş _ muddetını doldurarak tekaut olan varında kahraman topçularımızın kılı, muekkılının a ıse e a a a mülahaza edilen tedbirlerin itti 
ırınde bırıbırlerıne nasıl duştuk - b k . .1 ··1 ·ık 1 d · 1 üi. tt· · dar olmadıg"ı anlaşılır:•< bulundu - h dilmek ·· bul d -• . . .. . ıra ıp gıttı er. tir. Karara göre bundan sonra mer veya o en ı e rısa m e ışı, hakiki mermilerle yapmakta ol - . . . . ...., az e uzere un ugun 
!ermin mukaddes tarıhte gosterıl- İ b ğ S . . . b ··- 1 ··• 1 1 · ğundan kendisının kefalete rap - bild. · b t ·nı M tb . k l .. kl . . şte u çocu un adı amrı ıdı. kez ve mülhakatta resmidaire ve aşogre men ve ogre nıen erın mes dukları top atışları hakkında ala - . . ırır ve u avzı n a u 
ınış ço can ı orne erıdirler. Samri burada bırakıldığı gün ve ·· ı d ı ı ı !eğe olan hizmetlerini ve hatıra - ten serbest bırakılmasını ıstemış- Kanununun 84 üncü maddesi m 

Bu işi ve bu işin iç yüzünü daha k ld muessese er e norma yazı ara 1 1 b·ı 1 k .. f t ğraf kadarlara bildirilmek üzere dün tir 
. . . . gece a ı. mühürlerde olduğu gibi basit ola_ arını es ı e me uzere o o . . . . . · cibince ilk çıkacak nüshasın 
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Babası ve anası ertesi gün bu k (T c) ki' d k lla ı lan ile tercümei hallerinin (ilk hır tamım gelınıştır. Tamımde ez- Heyeti hakime kısa bir müzake- ayni sahife ve sütununda neşr 
,_ !arı 1 b b b. .1 ra . . şe ın e u nı ması .. .. . . . l . . d 
.. ur .. mız .a era er ıraz gerı e- mağaraya geldiler. Muratları ço - muvıtlı.k görülmüştür. öğretim) gazetesinde neşri uygun cumle şoyle denılmektedır: r~den sonra tahliye ta ebını~ ~'.'. - isterim.• 
re doneceğız. . . . . cuğu emzirmekti. Anası mağara - o----- görülmüştür. Bunun için tekaüt 20 Mart 939 dan itibaren 10 Ha- dme karar vermış ve celseyı og -ı * * 
Fıravun ... Kô.hınlerın tesır_ı ~1- nın Y.~rini b.il~ediği için Levi ona BELEDiYE ola.n .vey~ öl~n ilk okul muallim - ziran tarihine kadar her Salı ve led:~ sonraya bırakmı~tır. 1 U~D~ - Biz •İnkılabın meş 

tında kalmış ve sallar.atını. ıhtı - yol gostermıştı. lerının aılesı mensuplarının Ve - C .. nl . 4 M t . ··b Ögleden sonra, mesele hakkında alesı• sutunumuzda suçluların v 
lind 1 k k dini. . . . . _ . .. .. •.. .. uma gu erı, ayrn an ıtı aren 1• h.b. 1 b h·tı . . 

şamını e en a aca • en Mağaradan ıçerı gırdıkleri za - [Uşkün'er evindeki kalet Yayın Dırektorlugune mura- . ma umat sa ı ı o an azı şa ı er şahıtlerın mahkeme kapılarınd 
mahvedecek bir çocuğun .. Beni İs- man çocuğun yalandığını gördü _ caat etmeleri lazımdır. 3o Hazırana kadar ayrıca her Pa- dinlenmiş ve diğer şahıtlerin cel- asgari yarım günlerinin mahvol 
rail halkından bir oğlanın doğaca- !er. tahkikatın SOnU zartesi ve Perşembe günleri atış:bi için muhakeme başka güne bı - duğunu yazarak her meml-ekett 
ğından haberdar edilmıştir. Annesi memesini verdi. Bundan bir müddet evvel düş - okulunun Metris şiftliği bölgesin- :rakılınıştır. bunun çaresi bulunduğu halde biz 

Evvelce tafs~atile. yazdığımız Samri almadı. künler evinde dayak atıldığı hak- KÜÇÜK HABERLER de ve kendisine ait arazi dahilinde~ Emirgandaki yalılar de bulunamamasına karşı tees 
bu cKehanet. ın tesırı altında ka- Karnı toktu. kında bir gazetede çıkmış olan bir hakiki top atışları yapılacaktır. k I k sürümüzü beyan etmiştik. 
lan cFiravun. da Ben\ İsrail hal- Bu işe Levi de karısı da hayret şikayet üzerine belediye riyaset yı I aca Filhakika bunun hakkında Ad 
kından lfüğacak olan çocuklardan ettiler. makamı müfettişlerde.>ı birini bu * Üniversite Talebe Birliğini 26 Nisandan 18 Mayısa ka~ar_ h~r Emirgan - İstinye yolunun açıl- !iye Vekaletinin bir de tamim· 
oğ.t.ım:olaıiların boğazlanmasına e- - Muhakkak bu oğlan çocuk işi tahkika memur etmiştir. Müfet- kur~.~ üzere bu~ün saat 17 de Çarşamba ve Pazartes. Yeşılkoy ı- ması için yıkılması icaı; eden bazı hatırlıyoruz ki bu tatbik edi,cm 
mir vermişti. ı Beni İsrail halkını kurtaracağı ka- !işin yaptığı tahkikat bitmiş ve Rektorun başkanlıgında hır toplan le Florya arasındaki boşluktan de- bina ve yalı sahipler ile belediye miştir. Mahkeme kapılarında bek 

li'41lvunun veziri Haman bu e - hinler tarafından teb~ir edilen ço- düşkünler evinde Ahmet adında tı. yapdac~ktır. Bu 1.~pla~t~ya tt - nize karşı ve denız hedefleri üze - arasında ihtilaf çıkmıştı. liyenlerin oturacakları yerler ol 
. .. . .. d.. B . İ kt b. h d . h t 1 f nıversıtenın beş fakultesının her 1 1 k B 1 d. b b. 1 · ı· l'k rııır ı.ıııı:~ıne gece gun uz em s- cu ur. ır a emenın as a ara ena mu- f . . . . rine hakiki top atış ar? yapı aca , e e ıye u ına arın ıs ım a duğunu da bilmiyoruz. Eğer mev 
.1 1ro, . . b 1 d • ah 1 . .. 1 .ğ. b' 1 d.. sını ından dekanlarca seçılmış ikı- b d il . . b k t k 

raı • ...,.ş-mının u un ugu m a - Dedıler. Oyle ya .. böyle ve kapa- ame e ettı ı sa ıt o muş ve un . . . 4 8 ıı Mayıs günlerinde de Met- e e erını an aya ya ırara zuubahis kanepeler •avukatlar 
· ·h· b k . b 1 . . . . şer talebe ıştırak edeceklerdır. • • . 1. 

lelerde kol gezıyor, sı ır az arı- lı bır yerde karnı Allahtan doyu - e edıyece vazıfesıne nıhayet ve - _ . ris çiftliğinde hakiki top t mahkemeye müracaa: etmış ır. mahsus• kanepelerin haricind 
tar evleri dolaşarak gebe kadınla- yor açlıktan ölmüyordı.. rjlmiştir. * Beyoglu beledıye zabıtası be- 1 kt a ışı ya- Birinci asliye hukuk mahkeme- kiler ise bunlar üç, beş kanepede 

' 1 d. t r t . t . pı aca ır. 
rı işaretliyor ve hangi ~vde bir ço Halbuki, din ve efsııne tarihle - --o e ıye a ıma ına rıayet e mıyen . .. sinde, dün, bunlardan Araboğlu ibarettir ki, yüzlerce davacı, suç! 
cuk sesi duyulursa h~men oraya rine göre, Tanrının milsahiplerin - Sanayiciler· n istekleri 15 esnafı muhtelif cezalarla .~e~a-ı Bu tarıh ve gunlerde yapılac~k Hayri ile Veli Beyin yalısı den - ve şahit için bunların kifayet et 
baskın ediliyor ve ... Çocuk eğer den .Cebrail. mağaHya her gün . . . landırmıştır. Ayrıca. bozuk goru .- atışlar sırasında atış s<•hasında ın- mekle maruf Neziheye ait Kuleli mediği herkesin ayakta kalmasın 
oğlansa anasının babasının gözü geliyor ve kanadının bir ucunu tefkık edılı}'Of l~n 85 ekmek te musadere edılmışı•san, hayvan ve merakibin gitme - yalının belediye namına tesciline dan bellidir ve bilhassa ceza mah 
önünde boğazlanıyordu. küçük cSamri• ye veriyor ve onu Sanayi Tetkik Heyet• Reisi Şev- tır. mesi ve nC>betçilerin thtarına ve i- karar verilmiştir. Bu yol üzerine kemelerinin bulunduğu koridor 

Biliyoruz ki Firavunun müsa - emziriyordu. ket Süreyya Ankaradeu şehrimize * Denizbank Uml'rrı Müdüı·ü şaretine dikkat edilmes: ve tran - tesadüf eden diğer iki bina hakkın ağırceza mahkemesi önünde gü 
hipleri;..den Umranın oğlu olan Samri büyüdüğü ve mağaradan gelmiş ve Ticaret Oda" Sanayi Şu- Yu~uf Ziya Erzin Ankaraya hare-lsit geçecek gemilerin haberdar e- daki davalar da bitmek üzeredir. nün ekser saatlerinde ashabı mes 
Musa da işte bu sırada dünyaya çıktığı zaman da Cebrail ona ara - besinde çalışmalara başlamıştır. ketını bu akşama bırakmıştır. ,dilmesi ve atıştan gayri günlerde Belediyenin Eminönündeki lihi omuz omuza ve çok kesif bi 
gelmiş ve Nil nehrine atılmak su· sıra gözükmekte devam ederdi. Şevket Süreyyanın tetkiklerinden karadaki atış arazisinde rastlana- . • kalabalık halinde görüyoruz. 
retile ölümden kurtarılmıştı. İşte bu hal ona. kendisinin Be- babının Vekalete yaptıkları mü - mektedirler. cak patlamamış mermilere kat'iy- bınalar hakkındak i davaları Maamafih Müddeiumumilik bü• 
Bilmediğimiz bir nokta varsa o ni İsrailin beklediği Peygamber racaatler üzerinde tetkikler yap - Şevki Süreyyanın tetkiklerinden yen el sürülmemesi ve yerlerinin Eminönü meydanının açılması i- tün bunlara karşı tedbir almaca 

da şudur: olduğu kanaatini verP1işti. maktadır. Bu arada bozı sanayici - sonra makul görülen t!!klif ve mü-ıhemen okula haber verilmesi ala- çin yıkılması icap edf·n bazı bina ğını vadediyor ki, biz de bun 
Yine o tarihte, Beni İsrail halkı (Arkası var) ler tetkik heyeti reisine izahat ver- racaatler yerine getirilecektir. kadarlara haber verilmiştir. sahiplerile belediye aı·asında istim bekleriz. 
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<\.li Bekir hakikati söylesin mi? Alı Bekir mahcubane bir tasdik Ali Bekir hararetli bir teşekkür-
Soylemesin mi? Kızarır. Bozarır. tebessümile önüne bakar. le yanından ayrıldıktan sonra o a-
Hık mık der ... Onun böyle ent - - Doğru söyle bir kız mı sevi- dam arkasından tevbihkar bir şid-
bend olup renkten renge girme - yorsun? Üç mü? Beş mi?... detle bakarak: 
sinden, oraları alaca karanlıklar Oğlan yine manidar bir tebes- - Seni gidi silsilesini bellediği
d zıyaretınden mühiır> bir mak - sümle sırıtıyor .. Herif de bu sırıt- min ahlak.ız katırı seni .. Muhab
şadı olduğunu herif anlar. Söylet- ınaya peyrevlikten kendini alamı- bet tılsımı alıp ta mahallendeki bil
mek icın çocuğu daha ziyade sı - yarak: tün güzel kadınları, kızları tesbihe 
kıştın;. Ali Bekir dü~ünür. cDer- - Deme'' ki nekadar ele geçire- dizeceksin öyle mi? Evliyayi, En
dini söylemıyen derm<.n bulamaz.• bilirsen okadar seveceksin? biyayı, erenleri, dervişleri de key
darbımesel! aklına gelir. Bor par- Ali Beki• herifin bu sualiin ka- fine, zevkine haşa vasıtalıkta kul
ça açılır. Oraya, muhabbet tılsı _ dınlara karşı oburluğunu gösterir lanacaksın ha ... Dur ben seni gü
mı veren dervişi görmeğe geldi - arsızca bir gülme ile tasdik eder.. zelce bir tılsımlatayım da gör. A-
ğini söyler... Bu. mahalleli zat oğlanın suratı- lemın kızlarını, karılarını ayart-

Herif sorar: na dık dik bakar. Biraz düşünür. ması nasıl olurmuş anla .. Habis ... 
Zihninden epeyce mühim ve tuhaf 10 

- Sen daha çocuksun. Bu yaşta 
şeyler geçirdiğini gösterir bir ta- Aptalsinanlı zatın temini üze-

muhabbet tılısımını ne yapacak - vırla: rine Ali Bekir yüreğinde büyük bir 
sın? 

- Pek lazım ... 

~ Kendin için mi arıyorsun? 

Yoksa bun•ı sana bir başkası mı ıs
marladı? 

- Kendôm için ... 
- Demek bir ıkız seviyorsun? 

- Evet .. Buralarda sabah nama- -sevinçle Kabalaşa konağa döner. 
zı vakitlerinde hazan bir derviş zu- Sabahı nasıl edeceğini bilemez. 0-
hur eder. İstiyenlere muhabbet tıl- rada burada dolaşır. Kalfa hanımın 
sımı verrr. Bu doğrudur ... Devamı- tekdirine ve şiddetli emirlerine 
nı kesme, itikadını tam tut .. Ona rağmen Pervini görmek için türlü 
sen de rasgelir, tılsımı alır, bermu- bahaneler icadile beş on defa dön
rad olursun.. medolaba gider. Kız ile görüşemez. 

... 
TDlbSUMU Hüseyin Rahmi G Ü R P 1 N A R 
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Bir yolunu bulur. Çağırtır. Lakin belinden biçare Ali Bekirin yüre- Herifte kuşları ağzına düşüren yı
halayık gelmez. İçinden kendi ken- ği varır gelir .. Laıkin metin olmalı .. lan miknatısiyetinde bir bakış var 
dine: Korkmamalı.. Sultanın desti him- ki tesirinden ıkurtulmak biimkan .. 

- Ben muhabbet tdsımını ala- metine yap;şmalı. .. Ah mümkün Derviş yaklaştıkça oğlan titrer, 
yım da .. . Sonra siz hepiniz görür- mü? Bu seher vaktinin esrarlı hü- o titredikçe hazret yanaşır ... Gelir .. 
sünüz. O zaman siz benim üzerime zünleri içinden gelen semavi hita- gelir .. gelir ... Hemen burun buru
düşeceksinız. Ben nazlanacağım ... bın derin tesirile titrememek ka- na bir yakınlıkta durur. Buram 

Der. Ertesi sabah henüz ortalık bil mi? Hem sevinçten, hem kor- buram içki kokan nefesile bir say
ağarmadan sokağa fırlar. Dazıra kudan Ali Bekirin çeneleri birbiri- ha daha salıverir. Fakat bu defa 
dazır Aptaisinan semtini boylar. ne vurur .. Hazretin zuhuruna mü- Ali Bekirin göz bebeklerini efsun
Viran tekke ile yeşil türbe arasın- terakkip gözlerini etrafa dolaştı- !ayarak can ve yürekten: 
da durmaz gezinir ... Aman aşık ve- rır durur. Kadid bir ihtiyar servi - Ya mahbup! .. 
li himmet .. Neredesin Saçaklı der- ile iki iri mezar taşı arasından bir Nidasile etrafını çın çın öttürür. 
vişi Sultanı aşk .. Artık görün, lfıt- karaltı belirir ... Elde teber, belde Bu tiıbirderı huylanarak oğlanın 

fet... kemer, saçlar omuzları döver .. Pür ödü kopar ama ne yapsın?. Derviş 
Ali Bekirin müsterhim gözleri heybet Sultanı aşk zuhur eder. Ço- ,sn·tındaki benekli benekli koca 

ağaran harabeler arasından bekle- cuğa doğru yalpalı bir reftar ile ge- kaplan derisinin altından ellerini 
diği manev: zatın tecellisine ve ku- liyor ... Sultanda gözler kii.nunusa- uzatınca bunların hemen çengel 
lı<kları etrafında hatifi bir sada ni sobası gibi yanıyor .. Dehşeti- tırnaklı canavar pençelerine ta
zuhuruna muntazır iken uzaktan: ver bir mealde velfecri okuyor. havvül ederek kendini kavrayıve-

- Medet ya dost... Galiba hazret demli... Sağa sola receği korkusuna düşer ... 
Nidası biraz gündüzlenen ufuk- dümen kıran bir salapurya gibi yü- Etrafta bir yeşil türbe, bir harap 

larm hazin aydınlığını titretir .. rüyor... tekke ile küme •küme mezarlardan 
Galiba işte o ... Geliyor ... Sultanı Ali Bekir kaçsın mı? Dursun başka gözüken can yok. Çocuk ki
aşk .. Tılsımcı derviş ... Nidanın hey- mn? Lakin kaçımya pek vakit yok.. me seslensin• Nereden imdat bek-

lesin?. 

Ali Bekir kaç sabahtır teşrif 

kudsisine intizaren titrediği şahsı 
manevinin maddiyetile böyle bu· 
run buruna, göz göze gelince Sul· 
tanı aşkı dikkatle süzer. Bunun siv• 
ri külilhlı, !;iç su ve tarak görme
miş yağlı, saçlı, çarşı ve pazar do· 
Jaşarak: 

- Ya hak ... Mangır erenler .. hU. 
Cerrarlığile dükkanlara, yolcula· 

ra keşkül uzatan nevinden olduğU• 
nu anlar ... Baktıkça raşeleri artan·· 
çocuğun ürküntüsünü hi>sedell 
hazret tevahhuşunu def için ağır a· 
ğır arkasını sıvayarak okur, sura· 
tına üfler. Mütebaki nefesini de 
kendi göğsüne püskül'ür .. Kısa bir 
mürakabeden sonra o sttma gör· 
memiş gür sesile soraı-: 

-Hacetin nedir evliid? 
Ali Bekir kekeler kalır. Bir şeY 

söy liyemez. 
r Arkası var] 

• 
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iŞARETLER 

İstanbul otobüsleri 
İstanbuldaki taksi otomobilleri

nin de, otobiislerinin de eınsalini 
hiçbir yerde göremezsiniz. Bu ka
dar lüks, yeni tak5iler Pariste ve 
Bcrlinde işliyemediği gibi bu ka
dar kırık, dökük otobüsler de yok-

.M.ESELELER 

SAAD ABAD 
Yazan: Nizameddin Nazif 

SAYFA 3 

İkinci müntehiplerle 
istişarenin manası 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
danberi, belki ilk defa olarak, se -
çilecek meb'uslarm bir nevi milli 
ıstıfadan süzülerek bir millet hu
lasası halinde gelmiş olduğunu 

kabul etmek gerekir. İkinci müs -
Hitler, Memelde bir 
nutuk daha söyledi Almanya 

hakkında 
t bet netice olarak, kendilerini mil-
ıır. Cihanın bu harikulade feci dev- den ilk tahammürlerinin beliri -

Y . k d' t akl d let hizmetine arzeden ve muhtelif 
ıne en 1 opr arımız 3 me- rinde çok sıhhatli bir siyasi çehre şinde de yine ilk erkek sesi An -

sela Ankara ve İzmirde tertemiz bölgelerde intihap kabiliyetleri 
gösterirken Sadabad paktı devleti )<aradan yükseliyor. Türkiyenin 

otobüsler, Avrupai bir servisle k 1 f ne kanaat gösteren vatandaşların 
oluşumuzdan aldığımız manayı da Milli Şefi, büyü se e inin yük 

işliyor. Şoförlerinin ve biletçileri- d k hepsini seçmeğe maddeten imkan Bir Leh gazetesi Lehistanın tebarüz ettirmek doğru olur. sek hatırasile ayni ayar a onu -
nin kıyafeti de otobtislerin man • olmadığı için onlara bu istişare ile 
zarasına uygundur. Halbuki İstan- Sadabad kelımesi Türk tarihine, şuyor: hem ihmal edilmedikleri gôsteril-

tehlikede kaldığını yazıyor 

Memel, 23 (A.A.) - Hitler, 
'tiyatro blııasının balkonundan, 
meydana toplanmış olan ha1kın 

alkışlarına cevaben sekiz dakika 
süren kısa bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki: 

mek olduğıınu daha iyi bilecek -
Çember/ayn 

beyanatla 
bulundu 

bulda otobüs sanki hiçbir müda - iki defa girmiştir ve Türk milleti •Romanya taarruza uğrarsa ya- miş, hem de halkı temsil kabili • 
hale ve kontrole, hiçbir nizama tarihi ~eyrinde, bir para~i: yat:~' 1 nındayız!> . yetleri yine halkın meheğine vu -

. tiıbi değildir; son derece harap, o:an eglence mahallesı bırıncı .:>a- İngilterenin, Fransanın, Amerı- rulmak suretile hizmetlerind<n 
'Siniz. 

Birliğimiz, hiçbir zaman kırıl -
ınıyacak ve hiçbir devlet bunu gır~ 
mıyacaktır. Yirmi sıkıntı ve bed -
bahltık senesi, bizi kuvvetlendir -

hurda otobü~ler içinde laübali ve dabaddan nasıl bir milli nefret ka ve Rusyanın tereddüdü içinde istifadeye imkan elvercürilmiştir. 
·· , k" 1 h Ik · d'k duymuş ve onu ne şiddetli bir sal- bu sarih ifadenin ne asil kafa tu- Halkı sınıf kavgaları ;~önde par-

cur et ar biletçi er a a ıste ı - dırışla yıknuşsa, bir insanlık vesi- tuşu var. çalaınaksızın tam bır' s~":"ette re -
!eri gibi muamele etmekte kendi- k ~ 

ası olan ikinci Sii.dabada da ilki- r Ey Türk! Tarihin bütün seyrin- yini alabilmek bir demokrasinin 

Bütün Alman milleti adına, siz
!eri Memel Almanlarını seliim.la -
rım. Sizleri, bugün büyük Alınan 
Rayhıınızm dahiline almakla bah
tiyarım. Sizleri, ecdadınızın top -
rağına yeniden ulaştırıyorum. O 
toprak ki, onu ne siz unutursu -
nuz ne de o sizi unuttu. 

di. Bizler, şimdi, başkalarından ne
lfT bekli;yebileceğimizi biliyoruz. 
Biz kimseye fenalık etmek ist~ • 
miyoruz. Fakat bize de fenalık ya
pılmasına müsaade edemeyiz. Şim 
di hakikaten mukaddes hedefi -

Lo dr 23 (AA) - B eild !erini serbest ve haklı sanıyorlar. nın tamamıle zıddına olarak nulli d . u· .. . . . 
n a, · · aşv ı Vakıa otobüslerin durak yerleri . . . e cıvanmer ıgın sesı senın sesın varabillıceği ideal merhaledir ki, 

Çemberıayn Avam K·ımarasında hır sevgı ıle sarılmış ve onu her 1 ak 1 1 1 ' ' t · d'l · · . . o ac tır. bu istişare er e, işte asıl o gaye beyanatında demiştir ki: ayın ~ ı mıştır. Fakat bu durak an hır kat daha kuvvetlendırmek 
yerlerı yalnız müşterileri indir - Ankaranın imzalara riayeti ka- 1 istihdaf edilmektedir. Hem halkın 

İ T h''k" t• Al hük" azminde olduğunu daima ihsas ngı ız u ume ı, man u- mek içindir. Geçen bir otobüse dar Balkan davasını anlamaktaki 1 reyini ve fikrini alacaksınız, hem 
metinin son yaptıklaıı;ıın Alman- etmiştir. ı ıf fik' 1 ki d d işaret ediniz, müşteri alacak yeri bu yüksek isabetinde. tek başına sın ve ır ayrı ı ann an o -
yanın bir gayretler serisi ile Av - varsa derhal duracak ve sizi ala - Biz, Sadabad paktını kuvvetlen- Balkan milletleri istikli'ıllerin en 1 ğan anarşik propagandalara mey-

Aln .~n milleti adına, büyük Al
ınan Rayhına malolmak bahsinde
ki erkekçe sebatınızdan dolayı siz
lere teşekkür ederim. Bunu, lide
rinize, en bahadır kahramanların 

taşıdığı nişanı vermekle en iyi su
rette ifade edebileceğim. 

mize varmış bulunuyoruz. 
Sizleri, Alman ırkının eski üye

leri ve büyük Alınan Rayhının en 
genç vatandaşları sıfatile selam -
!arım. 

rupayı hakimiyeti altına almaya caktır. Anuna inmek istiyenler diren bir mühim amil olduğumu- büyük teminatını bulı<bilirler. Bü-1 dan bırakmıyacak5ınız ve bu su
ve hakimiyeti daha ileriye teşmil için Belediye nizamı gayet sıkı za inandığımız kadar bu paktın yük harpten sonra büyük devletle-/ retle bir milletin kendi ihtiyaç ve 
etmiye çalışıp çalışmadığı mesele- tatbik ohmur... kudretlenerek devamından, Asya- rin karşısında istıklitllerini ve milli 1 n'.enfa~tlerinin .ö~ ifadesi olacak 
sini ortaya koyduğunu daha evvel, Belediye J..eş milyonluk istik - daki müttefiklerimiz gibı, ehem- menfaatlerini korumak şuuruna hır Millet Meclısı yaratacaksınız, 
bildirmişti. Almanyanın niyetle- razmın bir milyonunu İstanbul o- miyeti her an artan bir kuvvet ulaşan küçük milletlerin dört top- bu, öyle büyük bir davadır ki an-
ri hitkıkında bu tefsir doğru ise, tobüsüne hasredeceknıiş. Ala ... 0 _ aldığı mıza da inanmaktayız. luluğu oldu. cak bizimki gibi esas vaz'ı yüksek 

Lehistan tehlikede böyle bir Alman teşebbüsünün İn- tobüs müşterisinin nekadar arttı- Sitdii.bad paktı, dünyanın bu 1 _ Küçük itilaf siyasi fazilet ve vatanperveı·liklc 
Varşova, 23 (A.A.) -Polonya gilterenin ve hürriyet]Prini seven ğı gözönünde tutularak bu işin bir 1 keşmekeşi içinde öyle bir emniyet 2 _ Balkan paktı yuğ-.-uJu rejimlerde ve bu rejim -

gazeteleri de batı memleketleri diğer memleketlerin bir mukave- an evvel bitirilmesi ve şehrin mü- h_ududu. çizer ki bu~un. gerpteki 3 - Baltık devletleri anlaşması leri de giidecek, yani koruyacak, 
matbuatı gibi, Meme! Almanyaya metini doğuracağını ilan etmeyi zebzeb, kırık dökük, bakımsız oto- çızgılerı Avrupadakı Turk hudut- 4 _ Sadabad yürütecek, ilerletecek kudrette bir 

Sizler, zayıf bir Almanya tara -
fından terkolundunuz ve şimdi, 
kendi mukadderatı hakkında ka -

avdetinin Litvanya tarafından gö- İngiltere hüktımeti kendisine bir büs servisinden kurtarılma•ı Hl _ )arıdır. Balkan paktı ile milli em- şefe sahip olmak saadetine ermiş , Küçük itilaf uhdesine düşen ta-
nül rızasile yapılmış· bir hareket vazife bilir. znndır. niyet hududu olarak şimalde Kar- bir millette bulunabilir. 

rar vermeye hazır kuvvetli bir 
Alınanyaya dönüyorsunuz.Dünya
nın belki de hoşuna gitmiyecek, 
fakat şunu söylemek mecburiye -
tindeyim ki, bu yeni Almanya, 
Seksen milyon nüfusludur. Bu key 
fiyeti sizler, bizzat Alınanymıın 
ortasında yaşıyan diğer Alman -
!ardan daha iyi anlarsınız. 

rihi imtihanı veremedi. Baltık 
olmadıgı" kanaatindeoirler. ~mberlayn, bunda!'.! sonra, di - I K D A M C I patları ve garpte Adriyatiği, ce- 1 1 1 1 ed. B A. . t<AR, C AN dev et eri an aşması iş em ı. un 

Gazeta Polska, mebus Lechnic- ğer memleketlerle yapılmakta o - nupta Giridin kara sularını ışaret 

Sizler, hudut mıntakasını teşkil 
İ?diyorsunuz. Terkedilıniş olma -
'!lak ve insamn arkasında kuvvet
~i bir Almanya bulunmak ne de -

kinin şu beyanatını ehemmiyetle lan son k-0nsoltasyonlar hakkında • • _ • • etmiş olan Türkiye verdiği imza-
tebarüz ettirmektedir: Lltvanya şimdilik bir beyanatta bulunmyıa- KÜÇÜK HABERLER yı, verirken çok iyi düşünen fa -
kararını ahval ve icabı<tın ger _ cağını tasrih etmiş ve ayrıca şun- _. kat verdikten sonra mutlaka tu -
çekliği önünde vermeye mecbur ]arı ilave eylemiştir: • .. - · • • • tan yer Türkiyedir. Yalnız tarih 
kalmıştır. İngiltere hükfunP.ti, Almanyanın * İngiliz Ticaret Nazırı Hudson uzunluğunca olan temaslarla Je-

Muhaf •-~- o 0z . . . Moskovaya varmıştır ··ı k ·· ı · h"d. ı ·1 

]arın birtakım ihtirasları nasıl 

kuvvetlendirdiği bugün görülüyor. 
Bunda küçük itilaf devleti Ro -
manyanın ve küçük itilaf devleti 

Yugoslavyayı idare eden eski Baş
vekil Stoyadinoviçin hataları aşi-azaJ«U. arganı as ga - kendı ihracatım fazlalaştırmak ı . · gı , ya ın gun erın a 'Se erı ı e 

zetesi: •Bu ilhakın ne neticeleri çin yapacağı makul gayretlere sed * Birkaç gündenberi Fransız i- de sabittir ki bu söz boş bır iddia kilıdır. Lakin onların bu hataları 
doğuracağı henüz meçhuldür• di- çekmek istememektedir. Esasen daresinıde bulunan ,Snritye polm, değil, sadece bir hakikattir. Balkan paktı mekanizmasına sira-

y or ve şimdilik muayyen bir şey Filistinden kaçarak Şamda ikamet Siyasi arşivlerinde her hangı· son hadiseler vukua geldiği za -
varsa o da Lehistanı tehdlt eden etmekte olan Arap yüksek komi - bir vesikanın altında Türk devle-

yet etmemeliydi. Edemezdi, ede
miyor. Bu hal, alınan tecrübeler -

den Balkan paktı devletlerinin na 
sıl bir intibah duyduklarını gös -

terir ki bunda en mühim rol mut-

tehlikelerin mevcudiyeti 
nu bildiriyor. 

man dostane bir hav« içinde iki •• · İ 
olduğu- ..,sı azasından zzet Daruzayı tev- tini temsil eden imza, ötedenberi 

memlekte için de iyi ticaret anlaş- kif eylemiştir. olduğu gibi bugün de yarın da 

P.T.T.de 
maları müzakerf'Si yapmakta idik. * İtalya ile Japonya arasında daima taahhütleri ifa eden ve 
Fakat son hadiııeler iizerine, bu bir kültür anlaşması imza edilmiş bunda zerre kadar tereddüt gös _ 
görüşmeler durmuştur. tir. laka her tarafımızdan oynanınış-

terıniıyen bir yü.ksek maneviyeti t 
İngiltere hükUmeti, Avrupada *Kudüs - Harp divam bir arabı ve civanmertlig"i temsil eder. ır. 

Romanya - Almanya 
ticaret müzakereleri 

Bükreş, 23 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Gafenco, dün akşam Alman 
orta elçisi Fabricius ve Dr. Wohl
tat ile uzun bir görüş'Ile yapmış -
tır. 

Öğrenildiğine göre ticari müza -
kereler memnuniyete şayan bir 
surette devam etmekte olup bu 
müzakerelere bugün de devam e
dilecektir. 

---oo-

Hava kurumu başkanlığı Romanya -Almanya 
ticaret itilafı 
imza edildi 

b . b' kl Sadabar paktı devletleri mütte-ıri ırine muhalif blo ar vücu - ölüm cezasına mahkum etmiştir. 

nakl•ı ve de getirmek arzusunda değildir. Kadüste bu arap idam edilmiş.tir. Büyük ve idealist kralının Mar - fikleri Türkiyenin Avrupada kar- Ankara 23 (İkdam) - İstifa e -
Burada uğTaşclığımız t"z, müstakil * Montevideo-- Demokrat kon- silyada alçak bir suikasde kurban şılaştığı b.üyük imtilia,ndan ka - den Fuat Bulcarun yerine Hava 
devletleri. şiddetli tazyikler altın- gresinin siyasi encümeni, bir tak- olduğu giin, Belgrat sarayına ge- zandığı bu şerefi ebediyen pay _ Kurumu Reisliğine Eı·zurum Me-

len ilk telgraf Tiit>kiyenin Ebedi l k lb b Şükr.. K k t · d'l · Bükreş. 23 (A.A.) - Rador a - t • ı da, hürriyetlerinden vazgeçirecek rir kabul etmiştir. Bu takrir, bü _ aşma ta e ette tereddüt etmiye- usu u oça .:ıv n e ı mış · ayın er Şefi Atatürkün imzasını taşıyor - ki d' · b ·· 'f · b I t Jansı bildiriyor: usullere kat'iyyen baş eğmiyeceği- tün Aımerika milletlerinin demok ce er ır. Inönü Türkiyesinin Av- ve ugun vazı esme aş amış ır. 
du ve altında şu tarihi kısa cümle 

Romanya - Almanya ekon-0mik miz ve bu gibi bütün teşebbüslere rasi prensiplerini müdafaa için rupada verdiği cevap kendini Av- o--
vardı: 

ttıüzakereleri bugün bir anlaşma Ankara 23 (Hususi) _ İmtihan- bütün kuvvetimizi istimal ederek müşterek bir harekette bulunmala- rupada olduğu kadar Asyada da Bir kadın hudut haricine 
il ••Seferberlik ilan edeyim mi?. k 

e neticelenmiştir. da muvaffak olanlardan Şevket karşı komaya azmetmiş buJundu - rını istihdaf etmektedir. uvvetlendirmiştir. k I k 
Anlaşmanın imzası münasebeti- Kutlan müfettiş muavinliğine, An- ğumuzdur. Karpatlarda ve Transilvanyada Sadabad paktı devletlerinin bize ÇI arı aca 

le Hariciye Nazırı Gafenco aşağı- kara p T T 1 h .b. M - - - - ~ M ht 
1 

dost ve müttefik Romanyanın ikti- bugün her zamandan yakın ve Milli hudutlar hariciııe çıka{ıl -
dakı. beyanatta bulunınuştur: . . . mesu mu ası ı ev u eme taarruz di . si sa ve sıya isti.kll\Iini tehdit e- bağlı olduklarına inanabiliriz. mış olduğu halde bir kolayını bu-

l _ Romanya, Almanya ile eko- lut
1 

Akdham.ar
1
. B.ursa P. T. T. me _ • - E g" k )arak tekrar İstanbula geldiği i -

nomik anlaşmas imza etmekle, su mu .as.ıp ıgıne, Bursa mesul sraren iZ lara arşı cephe 
• muhasıbı Ilyas Kut Ank t K • f h 1 çin yakalanan Anika adındaki ka-

an!aşma zihniyetini va sulbü tak-( ay ara e- • f · ı" ki ooperatı ama ve dm dün birinci sulh cezatla muha-
\>iye azmini bir kere daha i&bat Jefon müdürlüğü muhasipliğine, 1 n 1 a ar f ' (Ba§ tara ı 1 ime sayfada) k . d b. h . v'e 2" ·ı· a 
eylemiştir. Avrupa sulbü, bugün telefon müdürlüğü muhasibi LUt- emesın e ır ay apı~ ~ !r 

f G p T Beck'in Nisan ayır.ela Lom.:ra - F • 1 • 1 para cezasına mahki.ıır. edilmiştir. 
her zamandan ziyade, küçük bü - i üner . . T .müdı.!rlüğü me - fngilfarede yine bombalar da yapmış olduğu görüşmeler, ih- e s t 1 v a 1 ş e r ı• Anika cezasını çektikten sonra tek 
Yiik Avrupa milletlerinin hayatı sul muhasipliğine, Adana eski tel- tını· al ki kat'ı"dı·r. 1 • 1 k 

ti b 1 d rar mi lı hudut dışına çıkarı aca -
ihtiyaçlarını karşı karşıya koyan graf servis şefi Sıtkı Mersin servis pa amıya as, a I 

Öğrenildiğine göre, İng;ltere ile tır. 
ekonomik meselelerin hakimane şefliğine, Koçhisar merkez şefi Londra, 23 (A. A.) _ Bu sabah Fransa, halihazırda beynelmilel (Ba§ tarafı 1 inic sayfada) olmuş ve bu işlerin tahkikine de 
ve doğru bir surette halline bağlı Mehmet Kalecik merkez şefliğine, Coventry'nin ana caddesinde bir bir konferansın içtimaına müte"J _ belediye mensuplarına binlerce ği:rişmi#ir. Bu arada festival\'eri 
bulunmaktadır. Manisa memuru Alı· Rıza Bagarası ı · k lira kredı· açmış fak·,l bu parayı mu"r·'-ab d b t bomba patlıyarak 200 yarda ık bır lik olan Sovyet te lifini derpiş et- • Q ""' e e en azı zeva ın istih-

R-Omanya hüki.ımet\pin mütead- merkez şeflig"ine ç k d · d h·1· d k" · ı · k d' ı B t kl'f lört seneden beri alamamıştır. kaklarından fazla para aldıkları .:ı· • • ..... ı , an ırı memu - aıre a ı ın e aın tv erın cam- me te ır er. u e ı , evvelce ber 
•ıt defalar tam serahatle bıldırdıgı . . . . . y · k n -· cl .. ·· b .. t.. afi ı · - · · 

. . ru Halil Şerefli Koçhisar merkez !arının kırılmasına s~bebiyet ver -j taraf edılmış ıdı. enı oopera ı mu uru u un ş er ve ılanlar ıçın de fazla faz-
prensıbe tevfıkan, Romanya, dev - . • . . . .. • . . • . .. bu borçları tahakkuk ettirerek la paralar harcandığı ırldia ı 
(etler arasındaki ekonomik anlaş- şeilıgıne, Istanbul telgraf memu- miş ve caddede büyük bir delik Yıne ogrenıldıgıne gore İrıgilte- b 1 1 N t t .1 t br _ ın kt d c· 0 un -

l 
. . . k t TU Tevfik Tercan paket servis şef- açmıştır re hükılmeti, üç tara:fh bir İnmJiz orç u ara o er vası ası e e ı a a ır.. ım-Londosa verilmek 

ma arın ıyıleşmesıne ve uvve - . • . . . · S . .,. - ğatta bulunmuş bunlardan bir kıs üzere ayrılan paraların d ıl 
le . d n A lıgıne, Mut merkez şefı Bakı He - N .. f · t kt Fransız - ovyet ııeyannamesi ' . a nas 
nmesıne yar ım sure ı e vrupaı G··1 k .rı· · · G··ı u usça zayıa yo ur. tmek ve müt ak'b .• mı borçlarını tamamt'n vermışler, sarfedildiği tesbit obnacaktır. 

tesanüdüne karşı tam vazifesini ves u nar mer ez şe ıgıne, u - * neşre e ı en dıger b. k . d t k 
. . . . ır ısını ıse ay a muayyen a - Kasa 1 I . 

Yapmaya hazırdır nar merkez şefi Emın Mut merkez milletlerın muvafakatlerini istih _ 'ti b •1 . t . l p ar m8S8 8SI 
· ff.. D · r N . d . . sı ere ag anmasını rıca e mış er-

Son zamanlarda diğer memleket ~e ıgıne, enız ı memuru acı Lon ra, 23 (A.A.) - Bırınıng ·ısa! veyahut yı<kın bir zamanda · Müfettişlere, bir de istanbulda 
!erle beraber geçirdiğimiz güç ir ~can Beyoğlu. mcmul'luğuna, B~y ham soka~ı~da iki şiddetli infilak Paris veyahut Londrada beyne) - dır. etin pahalılığını doğuran sebepler 
tibanlar, kendimize ve diğer Av- o.glu memu~u Ism~ıl Hakkı Deruz- olmuş ve iki ev yıkılmıştır. Cıvar- milel bir konferansı ıçtimaa davet Hamal işleri hakkında bir ihbar yapılmış _ 
rupa devletlerine karşı olan teah - lı memurlugun:, lzmı.r telgraf ı:ne daki. b.inaların da camları kırılmış etmek için bir karar verecektir. İstanbul hamalları b~lediye ta - tır. Toptan et almak istiyen resmi 
hutlerimizin ifası yo'uııda bizi bit- murların~an Lutfı Hun Manısa tır. Ikı kadm hafıf ~ur:tte ya_ralan Polonyalıların çekingenliği, Sov rafından muhtelif iskelelere bağ- müesseselere toptan fiat listesi ye
gin bir hale sokmam;ştır. memurlugıına, Ankara posta me_ - m'.şt~. Polıs, beş kışıyı tevkıf et- yetlerin resmi cevaplarının teah _ lanmış bulunmaktadır. Bu iske - rine perakende et listesinin gön _ 

2 _ Almanya ile bugünkü anlaş muru Nadır Erbılen muamelat mıştır. hürü ve Balkan devletlerinin 1n _ lelerden bazıları fazla kazanç ge - derildig"i ve bu s t!o d 1 t .. _ 
.. d .. r.... 1 - ure eve mu 

nıaya varan ekonomik müzakere - mu il!' ugu .. memur. ugcına, Beykoz oo--- giltere tarafından dah.ı sarih tea):ı- tirmekte, bazılarına ise daha az iş essatının fazla para vermek mev· 
!er, daha, 1938 Kanunuevveli bi - memuru _!luseyın .. ls~::nbul telgraf Romen • Macar hütlere girişilmedikçe açıkça vazi- ~üşmekte olduğu için .. h~alların künde bırakıldığı kaydedilmekte-
davetinde Romanya - Almanya e- memurluguna, Gumu,hane memu yet almakta tereddüt etmeleri İn- ıskeleler arasında degıştırılmelerı dir. 
ltonomik anlaşmalarının imzası gü- rı1 Zarif Bayburt memurluğuna. ticaret itilafı giliz makamatını yeniden beyne)_ mütemadi bir sızıltı doğurmuştur. 1.dd' .. K 1 ş· k f 

.. İ . tel af emuru H.. . A - .. . _. .. . . la . ıaya gore, asap ar ır e ı, 
nu kararlaştırılmış bulunuyordu. ~n;ır .gr m _ useyın ." Budapeşte, 23 (A.A. )- İyi bir milel bir konferans akdi planını Söylendlgıne gore, ışı a zo n ıs - hariçten İstanbula hiç bir celep 

Müzakerelere 29 Şul:atta başlan- tılla Gelıbolu memurıugıına, .Gel~- membadan öğrenildiğine göre Ro- derpiş etmeğe sevkeyleıniştir. kelelere düşen hamallar tekrar es- sokmamış, Erzurumdan hayvan 
nıı h ik' t ft· n karşılıklı bolu memuru Salıh Yılmaz lzmır . d t• M f'h So t k. ı · · d d'l ı · · · . ş ve er ı ara ., _ marıya ile Macarıstan arasın a ı- aama ı , vye •ı.usyanın ka- ı yer erme ıa e e ı me erı ıçın satmak üzere gelen celeplerin elle-
bır anlaşma zihniyeti içinde b:· me.murl~guna, İstan.bul memur ve caret itilii.fnamE"Sinin munzam bir yıt ve şartsız İngiliz planını kabul her çareye baş vurmuşlar, bazı a - rindeki hayvanları alımrak ken _ 
devam ederek bugünkii neticeye kili Emm Uçak aynı y~r namzet protok-0lü dün tlci mer,,lcketin mu- • ti[iine dair bugün Lnndraya bir lii.kadarlara kırkar ellişer lira ye- 'tlilerine bono verilmiş bono! 

Süvarilerimiz 
(Baş tarafı 1 i-ıci sayfada) 

Binicilik meraklıları tarafından 

da tanınmış olan hayvanlar için -
den 12 tanesi müsabakalara götü
rülecektir. Bu hayvanlar şunlar.· 
dır: Akın, Rüzgar, Güçlü, Jüsto -
kor, Yıldız, Akıncı, Fatalist, Ça -
kal, Kanat, Ok, Troysa, Ünal, Şa -
hin .. 

Sübaylarımız, yarın saat 10 da 
Çita di Bari vapurile ııoğru Mar -
silyaya gideceklerdir. 

••• 
Pazar gunu Sipahi Ocağı pis -

tinde yapılmış olan atlı mani mü
sabakalarında birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük kazanmış olan sü -
baylara dün Sipahi Ocağında bir 
çay verilmiş ve kazandıkları kupa 
ve plakaları kendilerine merasim
le verilmiştir. Siviller arasındaki 

müsabakalarda derece alan sivil 
binicilerden Orhan Azize de mü-\>armıştır. . . memurluğuna, Halil ~_'.ltlu Nazil- rahhasları ru;asında imza edilmiş- h:ber .gelecek ol.ursa, İngiltere hü dirmeğe savaşmışlardır. Bu . .5~~et- ödenmesinde müşkül~~· ıkmıa:: 

3 - Bu anlaşma ıl.• daıma bu li muvakkat memurluguna, Sam- tir kumetı derhal uç taraflı bir be - le alınmış olan paraların ustuste C 1 1 'h t b ~ ş · kafat verilmiştir. 
· . V h · • . e ep er nı aye unla~· daha a a-

derece ehemmiyetli olmuş bulu - sun eskı _memuru ' ap Ankara Yeni protokol, 18 Mayıs 1938 ta- yanname neşretmeğe ·:e doğrudan konduğu takdirde 50 bin !ıraya ğı kırdırarak bir d h.'' t ş ıııııı.ııı-.ı'lllı ______ llıılllllllıııfll.ııı" 
lıan ve biribirini ıtmam eden Ro - memurluguna, Bursa memur ve - rihli ve eski Romen _ Macar tica- doğruya veyahut beynelmilel bir yükseldiği de şayidir. lm • .. a a stanbula 

· · · · 1 • · ge ege to\ibe I t . 1 d. Et lllanya - Almanya ekonomık men - kilı Sadık aynı yer m~mur uguna, ret itilit!larını üç ay müddet -30 konferansla bu plana ıştiraklerini Müfettişler bu işi çok ehemmı - f' f . . e nuş er ır .. Tefrikalarımız 
Okuyucularımızdan aldığımız faatıerini tatmin bahsinde ekono - İstanbul paket kıs~ında Aziz~ pos Haziran 1939 a kadar _ temdir et· temin için devletlerle istişarede yetle tahkik etmişler ve bir çok 

1~~nın Istanbulda .müte:nadiyeıı 
nı. 1 k. i.şbirliğ.in. in umu. rr1 .. ha .. tları da- ta memu. rlu. ğuna, Ineb<1!ıı eskı me- mektedir. Bu itilafları tadil ı·Ç'l·n bulunmağa karar.verebilecektir. kimseleri sorguya çek.mişl.erdi.r .. )'.U selmesının .. sebe. bı oıa •. ak hu 
h 1 1 harek ti t lm ki d bazı mektuplarda Peygamberlerin 

l tnde tarıfı heoefı gudulmekte - muru Fikrı Kastamonu memuru - Ha:r.iranda müzakerele:· icrası mu- Sovyetlerın cevabı Bu arada hamallar Ccmıyetı reısı .. ~ er gos erı e .e. ır. 
dır. ğuna hariçten lise mezunu Meh - . Yusuf Ziyanın da malumatına mü Butun bu rıvayet ve ıhbarların Hayatı ve diğer tefrikalar:mızı 

' · tasavverdır. L 3 (AA) R t d k d b k'k t d ·ı 4 - Aktedilen anlaşma, iki dev met Ertunç Izmir telgraf memur- ondra, 2 · · - eu er a racaat olunmuştur. ne ereceye a ar a ı a e uy u- arasıra yazı çokluğu do:"Y"' e 
~~tin takip ettiği sulhçü niyetler' !uğuna, Kamil Afyon telgraf me - - jansının Moskovadan öğrendiğine F r 1 . 1 . ğu ancak müfettişlerin tahkilıcatı tehir etmemekliğimiz isteıımekte-
uzerinde ısrar eylemektedir. murluğuna, Muzaffer Erkin Bey- nuvakkat memurluğuna, Sadettir g\fre, Sovyetlerbirliği hükumeti, 8S IVa iŞ Brl sonunda anlaşılacaktır. dir. Okuyucularımızın bu arzula • 

Bu vazıh beyanat, Tuna Avru _ koz memurluğuna, Remzi Karabu- n Ankara p.osta memurluğu- her türlü tecavüze karşı müşterek Yapıl~n bir ihbar üzerine teftiş Bunun için bütün bu rivayet ve 
Pasındaki vaziyetin ayclınlanması- !ut Kırkla.·eli kalem memurluğu- na, Abdülhamit Ozyurt 1zmit mu- bir pakt yapılması hakkındaki İn- heyeti, Istanbul festivalleri yapıl- ihbarları kat'i mahiyette ve t.•ma 
ııa ve takviyesine ancak yardım e- na, Ali Noyan Gümüşhane kalem vakkat memurluğ'ına nakil ve ta- giliz teklifine müsbet cevap ver - dığı sırada bir çok paraların lü - men hakiıkat olarak telakki etmek 
decektir memurluğuna, Dursun Aktaş Kars iyin edilmişlerdir. miştir. zumsuz yere harcandığına muttali te ihtiyat gösterilmek yerinde olur. 

rını mümkün olduğu kadar yerine 
getirmeğe çalışacağız. 
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KÜRK MA NTO 
Yazan: Muazzez Tahsin BERKAND BUENOS -

Çocukluğundanberi en büyük lümleri arasında geçen bir kaç se
mıeli bir kürk mantoy ·ı sahip ol- ne içinde, bütün acı ve iztirapları
maktı. Daİ1a mektep sıralarında na rağmen hayalinde yaşattığı kürk 
ik<"n, dirseklerinl masanın sert mantosunu her zamandan dah:ı a
tahtasına do.yayarak başını iki eli teşle düşünmeği!, onu mübrim bfr 
arasına alır ve gözlerini yumarak ihtiyaç gibi görmeğe başla~tı. 
kendisini kahve rengi bir kürk Sanki bütün eğlenceler, erkeklerle 
mantoya bürünmüş olarak tahay- düşüp kalıkmalar, gazinolarda, bar
yül ederdi. Onun fikrince, bir !arda dolaşmalar, hep kendisini bu 

ve gezinti geri 
Gezinti ve yemek 

Şehrin en 
Florida'ga 

saatleri 

zengin caddesi 
bir bakış -

- Gece hayatına • • 
pırlŞ 

lciirk manto demek, annesinin Bugün tekrar Florıdaya, Bue -J ışçi burayı bir arı kovanına çevi-
biricik idealine kavuşturmak için nos • Air·es'ın" bu en kı"bar· ve zen- · Muht lif k 1 d ·· d gündelikle çalıştığı evin hamım .. .. d 1 11 d b rır. e apı arın an gun e 
onun e açı an yo ar ı vn u yol- gın oaddesı· ne a··"'et edcceg- u· n·. b" 1 d k · demekti: Yani •kumral saçlar, göz-
1 

d d k ık d "'"' on ın erce a am çı ar gırer. 
ar a, masum en ece a ar gözü Evvelce de söyledig-un· gibi, Flo-

lerin üzerinde ince bir çizgi halin- k 1 b" t h l""kl · ·· k Fakat Harros yalnız güzel eşya 
de iiti kaş, boyalı yanaklara kadar b:;'~~ ~u= :iru~rrr~:n~: ~;f rida, eskiden şehrin en canlı cad- teşhir etmez. Burası ayni zaman
ınen siyah tel tel kirpikler, kızıl neceğini, kendisine böyle şahane desi idi. Halbuki_ bugün Calla c.~d- da güzel ve zengin Arjantinli ka-
dudaklar ve yılan gibi kıvrak bir bır· hed" k d 1 tiesı onu oturdugu azamet ve luks dınlar.ın da meşheridir. Bir Bue -

ıye yapaca a ama rast ava- . . - . 
vücut... cağını tasavvur d' rd . . tahtından ındırccege ve Avenıda nos - Airesli kadın için her Cu -
Şahende, annesinin yanında mut- Ç kl e ıyo u. de Mayo da şehirdeki hareket mer ocu uğundanberi beynini ve martesi saat on birle bir arasında 

fakla otururken bu kıiçükhanım kalbini saran bu hayali bir gün her kezini değiştireceğe benzemek - Harrosa gidip en üst katındaki 
kaç defa yanlarına gelmiş, kaç de- nasılsa, samimi bildiği bir arkada- tedir. Faka~ ne de olsa, Flori- •Confisserie• salonunda bir çay 
fa onun sivrı çenesin; okşamıştı! da, hala, en zarif ziynet eşyası ma- b f b 
Hatta ona bu kürk manto hulya- şına söyliyecek olmuştu . O günden 1 d "eya ir aperti içmek ve u ef·· 
sını veren de bu küçükhanım de- sonra Şahendenin bu arzusunu et- ğaza arının ca desi ve Arjantin • nada bir taraftan müzik dinleyip 

alındaki! . h . .. • di b deki zenginlikle eşsiz zarafetin bir taraftan kendini göstermek 
"il miydi' Bır gün, içerideki misa- r erın epsı ogren ve u, 
6 • d - Ik ·1 li meşheri olmakta berdevamdır. kibarlık ve asalet vazifesidir. Onun 
firlere görünmemek için mutfak agız an agıza ça anan eg ence b" ded'k d ı Ö Mücevherciler, kadın terzihane . 
kapısından dışarı kaçmak ı"stemı·ş ır ı o u mevzuu o du. yle nJ uh · · d ş h !eri hep bu caddededir. 
ve Şahendenin yanından geçer- ya o arm m ıtın e a endeye Caddenin üzerinde milyarlarla 

sermaye üzerine kurulmuş Harros 
gibi her nevi eşya satan beş on 
katlı ve bir mahalle hacminde de-

için Buenos - Aires'in en güzel ve 
zengin tualetlerini ve kadınlarllll 

görmek istiyenler Cumartesi gün
leri Harros salonlarını ziyaret e -
derler. Burası hakikaten görüle -
cek şeydir. Daha ilk gidişinde ser
vetin ve güzelliğin bir araya ge -
lince ne ruh okşayıcı bir tesir yap
tığıru görerek işte asıl o zamandır 

ken, onun kendisine hayretle ba- bir kürk manto hediye edebilecek 
kan gözlerini elile örterek kula- zengin bir dost bulmanın imkanı 

var mıydı? 
ğına şöyle fısıldamıştı: 

- Yüzüme şeytan gibi ne bakı- Arkadaşlarının kendisile alav et
vorsun? Yoksa mantomu mu be- meleri Şah,•ndeyi lakayd bırakıyor
ğendin? Annene söyle de sana bir du. Bir gün gelip kürk mantosunu 
kürk manto alsın! giyeceğine o kat'iyyen emindi. Öm-

Küçük hanını, gürültü etme- rü.nün yegane emeli tahakkuk et
mek için ayaklarının ucuna basa- mıyecek olduktan sonra bu sefil 
rak kapıdan dışarı çıktıktan sonra hayatı dah!l fazla yaşamasına hiç 
Şahende annesine yalvarmıştı. hır sebep ve mazeret olamazdı. 

- Anne, bana da bir kürk man- .*. 
to alsana ... 

Bu sözlere karşılık annesinin ne 
kadar çok güldüğünü ömrünün 
sonuna kadar unutmasına imkan 
yoktu. 

Seneler geçtL.. Şahende eğlence 
alemlerinin en tanınmış bir k~dını 
gibi sefahet bucaklarında gençliği
ni, güzelliğini yiyip bitirdL O ka
dar kap• 1ı gözle ve oka dar deli-

-Kürk manto mu? Ben mi? Ha cesine y•,ıyordu ki, etrafını alan 
ha! Ben sana kürk manto alayun erkekler ondan istifade ediyorlar, 
öyle mi? Ha ha ha! Sabret biraz, bu kolay kadına kimse en ufak bir 
bir kaç yü~ lirayı bir tarafa koya- hediye bile vermiyordu. Erkekler, 
yım da öyle... tahakıkuk etmesi müşkül olan ar-

Bir kaç yüz lira?? Bunun ne de- zularının tatmini için büyük fe
mak olduğunu küçük Şahend<: pek dakarlıklar3 katlanırlar, ancak •ken
anlıyamamış ve annesinin kendi- dilerine karşı naz ve istiğna gös
sile alay ettiğinin farkında olma- teren kadınların kaprislerini yeri
mı şt ı; fakat seneler geçince onun ne getirmek için elmasların ve 
kahkahalarının manasını ve bir kürklerin tavassutunu isterler. 
kdÇ yüz lirayı bir tarafa koymanın Şahende küıık mantosunu alabil· 
ne büyük fedakarlıklara müteva.k- mek için etinden dişinden arttıra
kıf olduğunu idrak etmeye başla- rak biriktirdiği paraları bir kena- 1 
dı ve bunun imkansızlığını anlaJı- ra koymaktan başka çare bulamadı 
ğı için, kürk mantonun hayalı Cim- ve senelerce bu maksatla en bü
rünün b:ricik emeli gibi kafüind~ yük mahrumiyetlere katlandı. 
yerleşti kald'. Nihayet bir gün ömrünün en bü-
Şahende on beş yaşında iken an- yü!< hulyası bir hakikat oldu, birik-, 

nesi, yorgun vücudünü daha fazın tirdiğı üç yüz lira ile Beyoğlunda
taşıyamıyarak ölmüştü. Bu ölüm ki bir mağazadan kahverengi bir 
genç kızı varlığının en derin bir kürk manto satın aldı ve kalbi Iıa
yerinden kırmış, onu aylarca, se- lecandan çarparak eve koştu; bu 
nelerce ümidsiz bırakmıştı. İhtiyar mantoyu odasında yalnız olduğu 
büyük annesile beraber oturuyor, zaman giymek, bütün hayatının 
mektebe gitmiyor, kimse ile konuş- ideali gibi gördüğü bu emelinin ta
mak, kendi yaşındaki kızlarla bile hakkuku:.dan gelen zevki doya do-
sokağa çıkmak istemiyordu. ya hissetmek istiyordu 

Vaktaki büyük annesi de bir kış Mantoyu kutudan çıkararak uzun 
gecesi öksüre öksüre can verdi, bu uzun okşadıktan sonra arkasına 
ölümle beraber Şahendenin haya- giydi. İşte vücudü. Senelerce ev
tında da, bir fırtına gibi •kuvvetli ve! bir mutfak iskemlesi üzerinden 
bir rüzgar esti. Artık yalmz evler- seyrettiği küçük hanımın yılan gi
de oturamıy<ır, birkaç senelik in- bi kıvrımlı vücudüne benziyordu; 
zivanın ve acının intikamını alna!< fakat gözleri birdenbire aynadaki 
istiyormuş gibi, bir arkadaşll'.ılan yüzüne takılınca, yanaklarımn sar
ötekine koşuyordu. Bu gezme me- kan derileri, gözler inin iki tarafın. 
rakı yavaş yavaş daha geniş bir daki derin çizgiler ona müthiş ha
na! aldı, dostların, ahbabların ade- kikati haykırdı Gündelik elbisele
dl, çoğaldı, muhiti genişledi ve Şa- ri içinde nazarı dikkati celbetıni
heııde ağır ağır merdivenlerden i- yen ihtiyarlığı, kürk mantonıın i
nerek kendisini bir eğ!e •. ce alemın- çinden sırıtıyordu. 
d!'. bir eğlence kadını vaziyetinde Gözlerini kapadı, mantoyu ağır 
buldu. ağır omuzlarından aşağı diişürdük-

.>rtık geri dönmesine imkan yok- ten sonra devşirerek kutusuna koy
tu. On sekiz yaşında kimsesiz, pa- du ve kendısine boş bir hulya uğ
rasız ve hamisiz bir kız, bir defa runa yıprattığı hayatını hatırlatan 
yolunu şaşırdıktan sonra ona doğ- o kutuyu b'r daha hiç, hiç açmadL 
ru y~lu gösterecek sıhici dost pek 
güç bulunur. Bilakis, Şahen • 
denin etrafirdakiler onu sefa -
!etten sefalete, uçurumdan u
çuruma götürmek için birbir . 
!erile yarış ediyorlardı. Ger.ç 
kız, annesile büyük annesinin ö-

Vefat 
Şaic· Süleyma nBal1riniıı Allahın 

rahmetine intikalini kardeşleri ve 
kızı ahbaplarına arzederler. Cena
zesi dün Feriköy mezarlığına def
nedilmiştir. 

ISTANBUL SEHIR TIYATROLARINDA 
SON 10 TEMSiL 

Komedi kı~mında: 

BİR MUl"IASİP ARANIYOR 
Dıram kısmında: 

Korkunç Gece 

necek kadar m uazıoam mağazalar 
vardır. Bu mağazalarda ihtiyaç ve 
zrurete karşılık olarak hatır ve 

DÜN BAHARIN iLK GÜNÜ iDi. .. 

latmağa başlıyacağım. 

Akşamları, Buenos - Aireste, 
sokaklar çok aydınlık, nıeselil Av
rupanın en ziyadar şehri olarak 
tanınan Paris sokaklarından çok 
daha aydınlıktır. Işıklı ilanlar Sı>$1-
ki semayı ve caddeler ar·asındaki 

bütün genişlikleri imtidadınca ka
ranlık havayı kaplarlar. 

Bu şehirde göze çarpan hususi
yetlerden biri de halk gezintileri -
nin her şey gibi bir adet ve an'ane 
haline gelmiş olmasıdır. Mesela 
evvelce Buenos - Aires halkı haf
tada iki defa, Salı ve Perşembe 

günleri Florida caddesine gelir, 
yavaş yavaş gezermiş. Bugün bu 
gezintiler hemen her güne bin -
miştix. Her gün saat on birden iti
baren ve akşam altıdan sonra bu 

caddeyi bilhassa Palermo taraf -
!arındaki güzel villalardan oto -
mobillerile gelenler kaplar. Bir 
çok kadınların kendilerinin kul -

Mütevazı bir kadın olan artist 
bir f ilm • 

genı 
• • 

çevırıgor 

.:.OBETTA YOUNG kız kardeşle rile birlikte filmden bir sahnede 

Jacqueline Delubac Liyonludur. ayrıldı. Tekrar birkaç film daha 
Fakat Valence'da büyümüştür. O- çevirdi. Şimdi ise •Son gençlik• 
nun hayatı bütün iyi yetişmiş genç filmind~ bir fam fatal rolü al~. 
kızlarınki gibi geçmiştir . İyi imti- j bulunuyor. 
hanlar vermiş, iyi bir kültür almış, Jacqucline Delubac gayet sade, 
ıdans etmiş, spor yapmış ve uiha- mütevazı, lıtt!ı bir kadındır. Küçuk 

1

1 yet bir genç adamla nişanlanmış- bir yüzü, manalı büyük siy alı goz· 
tır Genç kız bir zamanlar şiirler de !eri vardır. Kendisi ile mülakat va· 

ı yazdı. Güzel San'atlere merakı var- pan bir gazeteciye geçenlerde §iiy· 
dı. Bir aralık doktor olmayı da dü- le demi~tir: 
şündil, sonra hepsinden vazgeçti. cSan'atimi seviyol'um. Sinemaya 
Bir sL'lemacıııın genç oğlu ile ev- intisap etmek len de memnunum· 

' lendi. Belki de evlenmeden evvel Fakat n• bir Grcta G1rbo, ne de bir 
1 garip bir karar vermiş olmasa şim- MarlPn olmak id<iıasınrl:ı dPğilim· 
di hanun hanımcık bir ev kadını, \ Şöhret beni o kadar alifaaciar et· 
biııkaç çocuğu olan bir ana oLrrıuş ı mez, ben hayalı seviyomm. En bü
bnlun:ıcaktı. Halbuki o evlenme- yük zevklerim şunlardır: Çalışmal< 
den evvel muhakkak, yalnız başına tan vakit bulur bulmaz kasabava 
bir seyahat yapması lazım ı;eldigi- gitmek, resim sergilerini dolaşm~k 
ni ileri sürdü, Pariııe hareket etti. ve güzel kitaplar okumeık, iyi ye
Parise geldıi;i zaman evvelce dü- mckler yemek.. Bence mes'ud ol
şür.ülmüş hiç bir kararı yoktu. Bil- mak için bunlar yeter de artar bi
h,,,gn tiyatroya intisap etmek... le. Sonra serbest olmak ta bana 
Bunu hiç düşünmemişti. Fakat ora- güzel bir ~ey gibi gbrıinüyor. Şiın· 
da bir tesadüİ onu Rip'in odstla- dilik boşanma hükmünü bekliyo
rından biri ile tanıştırdı. Bu dost, rum. Sonra annemle birlikte otu· 
ona: •Dikkat et, sahne için bir ka- racağım. Sacha Guitry ile ayrıl· 
zanç olacağını zannediyorum.• di- mam merakı cclbediyor Bu pek 
yen bir mektup yazarak genç kı~ı tabii bir şeydir. Onunla ev,·ela se
Rip'e yolladı. Rip ise ger.ç kızı viştik. Soııra evlendik. Evlendik
Edmonel Roz'a gönderdi, o da onu ten sonra eskisi gibi sevişmediği
bir Bouffes'un rövülerinden birin- mizi görünce ayrıldık.• 
de oynama.k üzere derhal angaje Jacqueline Delubac gittikçe sine-
ettL ma ile daha ziyade meşgul olmıya 

Aylar geçti, nişanlı sabırsızlandı. başlamaktadır. Artist son filminde 
Fakat Jacqueline ona bir mek- yukarıda dıı. dediğimiz gibi meş'uııı 

tupla evlenmekten vazgeçtiğini bil- bir kadın rolü yapacaktır. Ve bU 
dirdi ve işte kız böylece hayatının rol onun sinemada yarattığı en 
yolunu değiştirerek artist olup çık- m ühim r~llerden biri olacaktır. 

tı. Birdenbire çok meşhur bir yıl- •Son gençlik• de Jacqueline Delu· 
dız olup çıkmadı ise de yavaş ya- hac kendisini merhamet edip hima· 
vaş ilerledi. Nihayet meşhur Fran- yesine alan ve çılgın gibi seven bıf 
sız aktör ve rej isörü Sacha Guit- adamı aldatmakta, sonra da onUll 
ry'yi tanıd ı. Onun bir piyesinde ölümüne sebep olmaktadır. 

oynadı ve şiddetli bir aşk neticesi cSon gençlik. meşhur Lian O'· 
onunla evlendi Flaherdy'nin bir eserinden fil m• 

Bundan sonra bazı Iilmlerde de çevirmekte ve J acqueline Delu• 
küçük r oller aldL Bu esnada sevi- bac'a kıymetli Fransız san'atkarı 
şerek evlendiği Sacha Guitry'den Raimu refakat etmektedir. 

1 Ar"tlst: resimleri 

Joan Crawford 



M-Mmtttm 

Fenerbahçelilerin haklı bir tavzih 
mektubu: isyan ve anarşiyi 

yapanlar kimlerdir ? 
(Fenerbahçe futbo!cülerınden delik bır ıiltimalo~ veı·".1ek cesa-

«ldığımn bir tavzihi, ihtiva ettiği retini dahi göstermışl.erdır. . 
fikirlere tan amen işt.rak ederek, Fenerbahçe onbırını teşkıl e
a.şağıy• dercedıyoruz:,l den gençlerin her birisi ne yaptı -

F'enerbahçe Futbo!culerinın Bir ğını bilir ve ne yapacağım idrak 
Tavzihi edecek kadar akıl ve mantık sa -

19/3/939 Paar günü idare he - hibidirler. Bu hareketleri de yol
Yetinin milli küme m~çlarına işti- suzluk ve uygunsuzluk değil an -
rak etme.:ıek gıhi garip kararına cak ~lüP. ~eyeti id~resinin tuttuğu! 
rağmen b;z Sarı - Laciyert form:ı- ve gut tuğu bu garıp tarzı hareke -
Yı senelere<! ve şerefle omuzların- tin yanlış ve yersiz olduğunu ken
da taşıyan futbolcü ve hakiki Fe • j dilerine . Sözle hatırlatamadıkl~rı 
nerbahçeliler bu sayısız şereflere için• fiilen hatırlatmak gayesıle 
biı şeref daha katabilır.ek ve bağ- yapılmış bir hareketten ibarettir. 
lı bulunduğumuz saym Genel Di- Son olarak şunu soyliyebiliıiz 
rektörlüğUn emil' ve aczularım ye- ki bizi itham edenler ilk evvel bu 
rtne getirmek kaygusu iledir ki işten kendilerini tebrıye etsinler. 
cıktık ve oynadık. Çünkü asıl mücrim kendileridir ve 

Klüp heyeti idaresi ve bazı ga - o mücrimlerdir ki bizleri muhake 
•eteler bu hareketimizi cİsyan ve me etmek ve hakkımızda karar 
•narşi, şeklinde tefsir etmeğe ve•vermek salahiyetini haiz değiller
hhlere mücrim damgasını vurma- dir. Biz sadece spor yapmak eme
ğa kalkıştılar. Fakat bu damgayı !indeyiz. 
vurmak isteyenler bilmelidir ki B ı hareketimiz ise isyan ve a -
•İsyankar ve anarşist• kendilerin- narşi değil ancak ve ancak sayın 
den başka kimseler değildir. Çün - Genel Direktörlüğün emirlerini ye 
iri o muhterem zatlarcur ki bağlı rine getirmek ve FenPrbahçe klü
bulundukla:, ve emirlerine harfi - bünün istikbalini Genel Direktör -
Yen 1taata mecbur oldukları lük nezdinde müemmen bir hale 
bir teşekküle kerşı isyan etmişler koymak için yapılan bir hareket -
emirleri haricine çıkmışlar ve hat- tir 
ta muhterem Genera!r• on mad • Fenerbahçe futbolcüleri 

Alman milli takımı 

İtalyaya karşı 
çıkıyor? • 

nasıl 

Floransad:ı. İtalyan milli takı· 
ını~a karşı çıkacak olan Alman 
llıilli takımı, dahı ziyade genç e
leı •. anlaıdan kurulmuş bir vazi • 
Ye tc oynıyacaktır. 

Ekipte eski Avusturyalı oyun -
•Ulordan bugünkü hal :e en iyi 
furmct~ buiurıanlar tercih edilmiş-

Budge 
Petriyi yendi 

Davis kupasını elinde bulundu
ran Amerikan tenıs ekipi son ha
zırlrklarını bitlrmiş ve maçlara 
başlamıştır. Bu meyanda Nevyork 
Medison Skarda karşılaşan Ame
rika teni; takımının güzide ele -
manı ve Davis kupasını asıl galibi 
Fred Perrıyi kahir bir şekilde 
mağlup etmiştir. Budge birinci 
seti 6-1 ikinciyi 6-3, üçüncü seti 
ise 6-0 kazanmıştır. tir Bcı şekl e göre takım : . 

Maçtan evvel kendisinden pek 
emin bi: lisanla· Budgeyi mağlıip 
etmek pek kolay olmamı.kla be -

(Şvay nıl;er, bu ~ten muvaffakiyetle 

Ka'.~cı: Pi• :er (Först Viyan) , 
~ıudafiler: Yanes (Düseldorf), 

Şrr.avs (Fürt Vıyaıı). 
Cenah muavinleri. Köpfeı· 

lor) . Kiçınger Ş••ayfor). 
çıkabilecek bir form sahibiyim,, 
diyen Perri maçtan sonra: 

Santrhaf; GPlbarner (Münih/. cDavis kupasının bir aslan ağ
Muhacimler: Lenner (OğburgJ zında olduğunu, kapılması zor bir 

ıı • .,~nnı.1" (först Viyan), Gosel şey haline geldiğini, söylemekten 
IV<>dorı , , Ş1r (Dresden), Pesser geri kalmamıştır. 

Utapid Vivan). --
İhtiyatl~r ise Kalecı Yakop 

CRatizl:.un), Muavın: Gelleş (Şai
k,,, Mühacım. Straytil (Münih). 
t~n t~rtiı- edilmiştir. 

Fransa - Almanya 
eskrim maçı 

Paris 23 (A.A.) - Önümüzdeki 

Alman gazeıelerinin yazdığına Cumartesi günü Fransızlarla Al -

ıtcirc, fevkalade kuvvetli bir man- manlar arasında yapılması mu -

<ara arzeden son müdafaa müsel- karre · olan eskrim maçı, başka 
1• • muavin hattı noktasından ak- bir tarihe tehir edilmiştir. 

"<ıvilcak gibıdır Buna karşı for-
• · ·' ve bilhassa insaytların mü- bilir denilmektedir. Açıklar dün
kc nı mel birer oyuncu oluşları ta- yanın en tehlikeli mıihacimleri de 
ıın sahada tutmağa kifayet ede- recesindedir. 

İKDAM 

Bu fotoğraf, bir mil:von ziya senesi 9,500,000,000,000,000,000 Km, uzakta bulunan bir kehkeşaru.•, 
son sistem fotoğraf aleti ile alınmış resmidir. 

Bu kehkeşanıo kutru, Z,5 trilyon kilometredir. 

,llısır Kralı Majeste FARUK geç enlerde Kahire'dc yapılan, hemşire-ıinin nikah merasimine ıriderken 
Kraliyet cübbesini ıriyiyor 

SAYFA " 

Amerikada çıpfaklık modasım istismar eaerek par• kuanan 
iki kadın birilıirini sevmezler. 

Resim, ELEANOR HOLM'un •Yüzücü• namı eltında tefhir 
edeceği çıplakları intihap ederken gösteriyor. 

' 
Altes MUHAMMET RIZA Mısır Ayan Meclisi Reisinin ziyafetinde 

l~mine Sultanın\ 
';ade onu teselli için sövlemiştim. demediğini için beni avutuyorsun yatına hatime çekmek mi istiye - - O halde? Ne isti)·oruz bu za-,nun başına doğru eğdım· Başının 
Fakat hiç bir faydası olmadığııu kendini feda etmeye karar vermiş cekti? vallıdan? .. Bırak. a kımızın mah- beni teyit eder gibi sarsıldığını 
görmüştüm. O benden ziyade bu vaziyettesin. Halbuki.. Ben senin Bu ihtimal beni ürkütüyordu. O- sulünü görelim. gördüm ve cEvet!.• dediğini i.şit-

1:: [ Saray-ı-nd_a __ B_i_r_H~ır_s_ız-ı 

}'azan : M. İh•an 7 efrika Na. : 21 

tclkin ve itikadın tesiri altında idi. bu fedakarlığına layık değilim Ri- nu tekrar teselliye çaiışarak: Nihal birdenbire boşandı. Elle- tim. 
Yemekten sonra, kahvemi içer· fat ... Ben ölmeliyim!. .. Elimde ol- _ Vallahi Nihal, bak sana ye • rime sarıldı. Dizlerime kapandı ve O zaman onu mmde~e terkede-

ken onun izahını bekliyerek ;ükiıt saydı ölümü göze alorak doktora min ediyorum. ben tı:ı çocuktan gözyaşları, hıçkırıklar içinde: rek ayağa kalktım. Minderde yü -
ediyordum. teslim olacaktım. Halbuki doktor artık hiç korkmuyorum. Ailemi - _ Hayır Rifat. . Bıı çocuk bi - zükoyun yatıyor, hıçkmklarla bil

- Rifat, dedi, ben bugün dokto- ancak senin muvafakatin olursa ıin bir vehmın kurbanı olduğuna zim aşkımızın mahsulü değildir. tün vücudü sık sık sarsılıyordu. 
ra gitıim. bana ameliyat >'apabi' eceğini söy- tamamile emniyet gelirdim. Ne - Aldanıyorsun; onun ıçin doğma - Odanın içinde bir iki defa ne 

Anlıyunın ı Nıhal, günler geç. l:ınn hayatı iıdeta o telkinin bazi- Birdenbir~ kahve fincanını elim- ledi. den; niçin? Ailemiz iç;nde çocuğu malı ve onuo ıçin ben ölmeliyim. diyeceğ; mi, ne yapacağımı bilemi-
tıkoe enet en artıyor. Fakat be· ~esi oluyor. Telkin edilen fikir hır den .bıra~a~~k .gözl~rimi g~zlerin~ 1 İçimı çektim ve ken:alı sükut ile olanlar nasıl bir şeytani kuvvetıej Yıldırımla vurulmuş gibi bir.- yerek yürürken bir ara karşıma 
n,n ı "' lıyor. Dikkat etmiyor h~kikat gibı onları tahkim ediyor dıktım. Bıı ı.ınıt ve bır wdı!fe ber.ı bu sükutun ıçinde kat'i kararımı öldürülüyor? Böyle Ş··Y olur mu? denbire sarsıldım. Avuçlarımın ı- gelen büyük aynaya gözüm iliş -
llıu•un'> ~e e~erini veriyor. Benim ecdadım, sarmıştı. lbelli edecek bir tonla Bunu hangi fen( ılim, hangi ıdrak çindeki ıslak yüzunu kaldırmak ti. Aman Yarabbi .. Ne kadar de • 

ı f'iUerck yürune bakıyordum. nasıls~ çocukları olunca ölecekleri Ya başka bir doktor ona lazım _ Asla' ... diye cevap verdim. !kabul eder? Sen dusundün mü Yüzüne, gözlerine bak • 
l ı tl 1 ,_ 1.1 0 .. .. ·· 1 b olan ameliyeyi yanmış, kurtul _ ği ·mıs ne kadar zayıflamış ve ne 
· ·c e nemli gözlerıni göz erim~ r.anaa ı e uyı•muş er ve uııu.ı " O tekrar ediyordu: hiç? Bütün bir aileye, bir sülaleye mak istiyordum. Bu kadın ne söy- kadar sararmıştım Korkunç bir 

d
dil, •. i .. G~bılerdenberi ilk defa ını0 ·1. tesad:.if bir iki dclili!ıi kar~ılarına muştuk. Yahut o da avni şeyi söy- l. k 1 l k H J" d ? 

. . · - Ben sa;ıa ayı dfgilim Rifat.. musallat olan uğursuz u ··· ay- uyar u · · · halde idim. Elleri mı çukurlu ya -1 
'•mü görmüştü. Sahi mi? de- çıkarmış. Çocuklara annelerin yap lemış, Nıhal ac) hakikati öğren · ' Rıca ederim razı ol. Bu çocuğu al-[di canım ... Böyle sey olmaz. Bir dakika sersem gibı. hiçbir 

"'~k istiyor·du t ki telkı'nlcr onları büyu·· du" k mıştı Fakat Nı'halde g" ·d·· - ·· t ' naklarıma götürerek bav. ret ve 
· ı arı ' • . · oı ugum e-

1 
dıralım ... Sen değil, ben ölmeli - Nihal, hakikaten bu uğursuzlu· şey anlamıyarak ve h;ç bir şey . . . . 

it 
Evet, dedim, ben artık eskısi !eri zaman ölüme sürüklemiş. İşt~ !aş ve endıse ikinci ihtim r g·· k - . deh<et içinde kendımı seyrettım. act .. • a ı 0 • ı yim. g· a inanıp inanmadığı"" anlama soylemıye;ek durdum. O heyecan . . . 

aı· Çocuğun olmasından kork- hakikat bundan ibaı·et. Ben ken · zumde derhal canlandırdı G . . . . . . . . Uzur uzun seyrettım Hıçbır şey 
ıııu 1 . . • . . · ı ozlerı y~ ıçınde "'ı. Ellerımı ister gibi gözlerimin ıçıne bakı - dan, korkudan ıztıraptan baygın - • .. . . 
b» ~orum. Okuduğum bir kitap, dimi bu telkinden sıyırmıya ca ı~ı· . Evet, soma. dıye ızah etme- sıkı sıkı tutmuş, ağlıyordu. Bende yordu. !ıklar geçirer~k .;ustu. Zayıf. titrek duşunemıyen \e }apacağım şey 

1<aekı ni]e facıasının bir telkin e- Y. orum. Birka~, gu'' ndenberi muvaf- sını ıstedım !oııu • l d. - · · k b 1 k .. ··k ı kk d b h b' dı·rektif ve • · · . . n ıs e ıgını a u e en uçu - E\'et. dedi. Ben de inanmı - mütereddit bır sesle: ıa ·ın a ana ıç ır -
~,rr1,ı0 1dugu kanaatini bende uyan- fak da oluvorurn Ço<'uğumuz ol. Doktora gıttım ve doktor· b. l · 1 . . .. f kkl · b. e• 
" u S b • ld . . ır emayu goı meyınce u· yorum. Bunun bir telkin işı oldu - - Ne dedııı Nihal• Aşkımızın remiyen mu e remı ıraz , -

duğn zaman gorecek;in ki, sekiz ız u çocugu a 11 nm.ızsınız, te- m duıi kestı ve sustu. Ciddi ve a- . .. • . . o h l mek, bu •efil manzara ile meşgul 
"·c Anlamıyorum. Anlat kuıu•n jbnb3 y 1 mall':eden bu U"ıır"uzlıı~ ş ekkülatınız mü<ai t dr«' ildı" Haya - ı; k h 1 . 1 ğuna ~-oktan kanaat getırdım. Za- mah5ulu degıl mı? dedın . · a · 
'"' t ., , < . gır ır arara azır anan ınsan a. b. . . . ? etmek. kendime geln.ek istiyor -

~ ··· masalı ortadan kalkmıs olacak tınız tehlikeye gire r1 dedi. Anla - mı halin onda görmi~ P başla) ın _ ten bu çocuğun senıı hayatınla de bu çocuk başka ırısının mı· 
b, Ca <'t basıt ... Çorul:lu~undan Sözlerim, bcnım lıeni.ız tam ka- · dım. ki oteki dok,lor da sana ayni ca korktum. Acaba cc.,·u"U aldıra- asla alakadar olmadığını pek iyi Dıye sordum. dum. 

1 • • • ' • • "t k b (Arkası ı·ar) 
"tn ın t h· daıı- ıı ıa imi 'nıl~ <'U etmıvordu. Daha zj. ':i y\ sövlen s \'(' s r J ~ E;n feda e - "'vınta zavallı k .. dı""' k ndi ha _,biliyorum.. Cevabını ışı me ıçın a.şımt o-



SADA 1 

DİLBER ASPASY A 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADIN 1 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 24 

Sokrat: Vay .. onlar talebelerin
mi?Onlardan biri ensemi kabarttı 

Gibi sert hitaplarla karşılaşınca, 
ümitsiz bir hareketle geriye döndü 
ve iki arkadaşının yanına gitti On

lara: 
- A7.iz talebelerim, bütün oku· 

duğumuz şeylerden, Atina'lıların 
pek kibar ve terbiyeli .. yabancılara 
karşı pek nazik olduklarını bili· 
yorduk; fakat. .. 

Diyerek sözünü bitiremedi; çün
kü söylediklerini işiten biri, bağrra 

bağıra: 

- O yazılarda, nezaketin, baş 
bulunanlara mahsus bir imtiyaz 
olduğunu da, tabii okudunuz. 

Dyordu. 
Bu, yırtık sandallı, yamalı elbi

seli bir adamdı. Bu dilenci kıyafe
tine rağmen, başı pek dik duruyor
du. Söz söylerken, Gorciyas'la ar
kadaşlarını göstermek için kaldır
dığı ellerinin beyazlığı ve temizli
ği göze çarpıyordu. 

Aristofan, birdenbire: 
- Vay canına .. Kleon! Demagog 

ve sinik Kleon! 
Haykırınca; Perişan kıyafetli a

dam, sert bir tavırla: 
- Evet, palavracı şair .. ben, ol

duğumu görüyorsun! 
Diye bağırdı. 
Yabancı, kendisine hitap eden 

adamın vaziyetinden cesaret ala
rak ona sokuldu ve: 

- Efendim ... 
Diyerek söze başlamak istedise 

PALLAS ATENE heykeli 
(Atina milli müzesinde) 

olan Sokrat, omuzlarını kaldırdı ve 
Kleon'u, ertesi gün bütün Ati· 
nanın dilinde gezen şu meşhur ve
cizesiyle susturdu: 

- O delikleri, paçavraların al· 
dındaki gururun delmi§tir. 

de, onun: . Kleon, feylozofun sözlerini işit-
- H:ydi oradan: cefe~dim•. ne memiş göründü ve arkasına döne· 

de~ek." De~okr~t .ıdaresındey~ ve rek iki kızla uzlaşmakta bulunan 
hepırnız muşavıyız. •Vatan aş• yabancıya seslendi: 
dersen dilin kurumaz ya! y b b b k' s·· 1 b .. .. .. - a ancı, ana a . oy e a~ 

Diye verdigi ters cevap onunde kalı . t di"" edir? 
b

.. b.. .. dı m, ıs e gın n . 
us utün şaşır ve: M sik" ·· bakal . - u ı mu.sa arının ya .. 
_Vatandaş! .. fakat bu zatlar, bı- ıldı" Bak"" ti t 

raz evvel ... 
- Bu zatlar, asiyl denilen do

ğuştan küstah kimselerdir. 
Ari.stofan, bu sözleri, şöyle bir 

cevapla karşıladı: 

p gı us ya rosunu ... 

- Vay .. Sen san'atk3.r m1sın1 
- Lesbos kız lisesinden de dip· 

!omam var. İki talebemle oradan 

geliyorum. 

- Milletin intihap ettiği vatan- Onlar, böyle konuşurken, yaban
daş Kleon ise, büyük servetine cının ctalebemo dediği kızlar, ka
rağmen ihtilfilcidir. Fazla olarak, labalıktan uzaklaşmışlar, daha ö
müntehiplerinin hoşuna gitmek 1• tede muallimlerini beklemiye git
çin, onlara vaad ettiği gibi, meclis- mişlerdi. 
!ere i§çi elbisesile gider. Sokrat yabancının verdiği ceva-

Kleon, müsehzi bir gülüşle, bar- bı işidince, ensesini tuttu: 
ınanisindeki yırtıkları gösterdi: - Vay, talebelerin mi onlar? 

- İşte bunlar, millet uğrunda Dedi. Onlardan biri, ensemi ka
ihtiyar ettiğim fedakarlıklanmın barttı. 
nif'İ.neleridir. - Mazur görmenizi rica ederim. 

O ana kadar birşey söylememiş [Arkası var] 

SOKRAT'ın zehir içerek öldüğii hapishane 

iKDAM;· 

GU ANADOILU No. 2 Yazan: M. Sami Karayel 

Bir meczup bir 
çocuğu öldürdü 
Tarsus (İKDAM) - Kasaba • 

mızda Zekeriya adında bir meczup 
vardır. Çocuklar, bu yarı mefluç 
deliyi kızdırmaktan garip bir zevk 
duyarlardı. Bu manasız oyun bir 
facia ile neticelendi. Yakup adın
da bir i§çi çocuk, çalıştığı fabrika· 
dan çıkıp evine giderken bir bı • 
çakçı dükkanında oturan mefluç 
Zekeriyayı görmüştür. Yakup, 
meczup adamı kızdırmaya ve 131 
atmJya başlamıştır. Deli de dük -
kandan kaptığı bir kıyma bıçağile 
koşmuş, on altı yaşındaki Yakubu 
sol omuzundan feci şekilde yara· 
lamıştır. Yakup hastaneye götü • 
rülürken yolda ölmüştür. Katil ya
kalanmıştır. 

Yeniçagada hayvan 
neslini ıslah 

Gerede, (İKDAM) - Yeni Çağa 
nahiyesinde geçen yıl bütün köy
lerin iştirakile bir sıfat istasyonu 
tesis edilmiştir. Şimdi iki Kıbrıs 
merkebi ile 7 Pilevne boğasına 

yeni yapılan durak binasında ba
l kılmaktadır. Köylüler yem ve sa
man gibi iaşe parasını da kendile-
ri 'ödemektedirler. 

Denizli elektriği 
Denizli (İKDAM) - İki ay ön

ce bir infilfilc neticesinde bozulan 

YENİ MANİSADA ÇALIŞMALAR 

Manisa Vilayetinin 
en mühim işleri .. 

·valinin savanı dikkat beyanatı 
, 

Nümune ilk mek teplerinden biri 

Tekirdağlı Sarı Hafı 
Ali Ahmet, Sarı Hafızın kendisi) 
boy ülçüşnıeğe geldiğini anlamış 

Meğer maksadı başka imiş ... yet; Elif Hafız Sarıyı şu 

Ustasının ikide birde güreşme di- kandırmış: 

ye önlediği Ali Ahmedle kozunu - Hafız; ustanın ha.,eri 
pay etmeği kafasına koymuş... dan gideriz... Tutu~ı.rrsun başa. 

Yatsı oldu. Hafız ortada yoktu. Allah ne yazdı ise o olur? .. d 
Cemal Bey de biz de merak ettik miş .. 
doğrusu... Hafız da kanarak izin almada 

Kömürcü Mahmud, birdenbire: yola düzülmüş ... 
- Acaba bu bize haber verme- Ben, kahveden dönerken tekra 

den güreşe gitmesin.. medreseye uğradım, Hafız gelm 
Bu liı.f üzerine Cemal Bey söze mişti. 

karıştı ve: • •• 
- Samı git bakalım Hafızın kis- Elif Hafızla, Sarı Hafız Karak · 

beti medresede mi? raza geldiklerinin erlc'i günü 
Medrese yakındı, derhal atla- rcş başlamıştı. Ali Ahmed de u 

dım ve medreseye geldim. Hafı- tası Murtaza pehlivanla orada b 
zın ağabeyisi soluk kandil ışığı- lunuyordu. 
nın altınd~ bağdaş kurmuş tesbih Ali Ahmed, o vaktin başpeh;i 

ı 
çekiyordu. İçeri girdim; sordum: vanları içinde cihan pehlivanı Ka 

- Mustafa efendi; Hafız gelme- ra Ahmedin ustası meşhur Her 
di mi daha?. geleci İbrahim pehlivan derece 

t d . B 273 k"I t - O, mevlasını buldu artık ... sinde üsta1 ve mahir bir pehli Manisa (İkdam) - Vali Bay me re ır. unun • • ı ome re-
h Ne bileyim nerede? vandı. Osman Şahinbaş, vilayet işleri si er türlü nakil vasıtasının mun-

- · Hafızın rg" abevisi bize de kızı- Desteye, küçük ortaya, büyü hakkında beyanatta bulunarak, tazaman ve emniyetle geçecegı , 
ed . 110 k ı d b yordu. Ben. bozmadım ve sözü- orta ve b• •Hına güreşenler mey hususi muhasebe bütçesinin şos ır. i omelre şose e u 

k • • mü tazeledim: 'dana çıktıbı halde Sarı Hafız mey 1.280.000 lira olduğunu, bütçeden ye una ilave edilmesi icap eder. 
- Acaba kisbeti burada mı? dana çıkmıyordu. 

en fazla paranın maarif ve nafıa Ancak bunlar esaslı tamire muh- ı 
- Yooo... Sabahleyin kisbet Ali Ahmed, Sarı Hafızın baş 

işlerine ayrıldığını, sıhhat ve köy taç olduğundan bu tamirler ehem- k - b lh ı 
zembilini sırtına vurdu öyle gitti. çı acagını ve i assa kendisi 

kalkınması işlerine de ehemmiyet miyetle yapılmaktadır. Bundan _ Giderken bir şey söylemedi boy ölçüşmek için Karakiraza gel 
ve~ildiğini söyledi. VaH zi~aal iş- 1 maada '129• kilometrelik şose de mi? diğini anlamıştı. 
lerıne temas ederek dedı kı. 1 inşa edilmek üzeredir. 407 kilo · _ Hayır; hatta, sabah nama- Ali Ahmed, Sarı Hafızdan kork 

- Bu sene muhtelif vilayetler metre de araba yoludur. Bunlar zında benimle beraber çıktı med- muyordu. Ne de olsa acemi idi. 
fidanlıklarından getırılen on .bın- da zamanla ve bütçe müsaadesi rescden... Kahvede yok mu? ı Nihayet; davul zurna durdu 
!erce meyvalı meyvasız fıdan . b . h 1. . . b hli 

elektrik motörü yüzünden şehir .. _ ' . nıs elınde şose a ıne gelırılecek- - Yooo ... Sabahtanberi ortada Cazgır dŞpe ·vanları meydın 
. . . koylere daqıtıldı. Bılh~ssa sıtma • d 

elektriksız kalmıştL Beledıye pra- mücadelesi mıntakalarına Okalip- tır. yok da merak ettik... çagırıyor u. 
tik çarelerle arızanın ilk hafta - tüs fidanları dikildi. Elektrı"k ı"ş"ı - Ustasının haberi yok mu? Köy düJünü olduğu için baş 

da h . 11 d 1 t 1 J C ı B d b"I iyor bir teke vardı. Yani iri otuz okka sın şe ır yo arının ay ın a ı - T h il . . . 
1 

h t - ema ey e ı m ... 
. . .. .. o um nev erınm ıs a ı, o- U t d . . 1 d k" lık bir erkek keçi masını, ikı uç gun sonra da abone- . • Manisanın, şehir işlerinden biri l - s asın an ı.zl11 a n:a an ıs- .. · 

lere cereyan verilmesini temin et- humla~ı~ ,'laçlan"'.ası ve temizır." de elektrik işidir. Gerek belediye betle nereye gıttı oyle ıse... Sarı Hafız, cübbeyi şalvarı attı• 
miştir. lenmesı ıçın makıneler faal b ve gerekse Hususi muhasebenin Kisbeti ayağına geçirdi. Yağ ka 
Şehir planının tatbikine hara • ı ald~dır. Bunların . mi.ktarı çoğal- 1 maddi yardımlarile kurulan bir e- Bu dik kafalı inadcı bir a- zanının başına geldi. • 

retle devam edilmektedir. Önü · ılacaktır. Herhangı bır yerde zu-, lektrik birliği vardır. Bu birlik; damdır ... Kimbilir nereye gitti. Ali Ahmed (l) itina:ı bir suret 
müzdeki yıl içinde Denizlide ana ı·ır edecek zirai hastalıkla hemen Dedi. le yağlanıyordu. Bir yandan d 

nücadeleye geçmek için tertibat bu paralar ve belediyeler banka- göz kuyruğile Sarı Hafızı süzii 
cadde, meydan, çarşı ış· !eri düzene sından B ı t K" b t· · al 
konacaktır. lınmıştır. yapılan iştirak ile yeni en, an amış ım. ıs e ını ıp yordu. 

E L d 
. Maar"ıf "ışler"ı 1 makineler get!rtmiştir.Şimdi Izmir gittiğine nazaran muhakkak ya Sarı; sinir içinde idi. Rengi hır 

r aa ~ Kızılay kongresı . ' gümrüğünde bulunan malzemesi- Fasköyde İkitclli Şükrü pchUva- sından bembeyaz olmu1tu. Bir a 
Erbaa (Ikdam) - Kızılay sene- Manısadl •176• ilkmektep var- ni çıkardıktan sonra elektrik ih- na ve yahut da Eyübe idman yap- evvel meydana çıkıp hasmilc ko 

!ik kongresi belediye salonunda Jır. •26.407• talebe okumaktadır. tiyacı temin edilecektir. Elektrik mağa gitmiştir, dedim ... Belki ye- runu pay etmek istiyordu. 
toplanmış ve yeni idare heyetini Köylünün; bilhassa nüfusu az o- binası ile şehir tesisatı ve yeni ge- meğe salıvermediler de geç kal- Sarının, aklında ustası 
seçmiştir. lan köylünün okuma ihtiyacını len makinelerin yerine konması rnış*ır, diye düşündüm. pehlivan duruyordu. Ondan izi 

T k d b ~ I k karşılamak maksadiyle birleşik .. . . d Kahveye geldim. Cemal Beye almadan gelmişti. üste bir de y ra ya a agCll ko'"ylerde, ko'"y yatı okulları açıl- uç ay ıçın e bitecektir. s 1 . latt L"·· ta J K k ed' me e eyı an ım... ""ın, us ni irse, ara irazdan yüzgeri ııı 

Edirne (İkdam) - Trakyada ması faydalıdır. Vilayet bu husus- 1 nşaal düşünceye daldı. İri kara bıyıkla- istanbula, medreseye Beyazıda 
bağcılık yıldan yıla inki§af etmek- ta !azım gelen tertipleri almakta- rını parmakları arasına alarak \filan uğramadan Tekirdağına kaç· 
te, her sene on binlere~ dönüm bağ dır. Bu sene Manisa'da ihtiyacı kar- sağa sola burdu ve kaşlarını ça- ı malı idi. Hırsından, heyecanın· 
tesis edilmektedir. Köylerde açılacak olan yatılı o-ışılayacak büyüklükte bir otel ya· tarak: idan titriyordu. 

Bilhassa eski bağların yeni A· kullarla, maarif işlerine verilecek pılacaktır. Proj.esi Nafrn .Vekaleti - Çocuklar, bu deli sakın gü- Nihayet; iki hasım meydana 
merikan çubuklariyle yenilenmesi olan hızda köylüye katiyen yük tarafından tasdik edılmıştır. Bu 0 • reşe gitme3in ... O güreşde de Ali 1 çıktılar ... İhtiyar cazgır pehlivan· 
ihtiyaç ve mecburiyet! karşısında, olmamıya ve köy bütçesi haricin- tel Manisanın turistik yolcularını Ahmedle karşılaşmasın... dedi. !arın piri hazreti Hamzaya dua 
her sene Tekirdağ v·~ Kırklareli de bunları başarmağa katiyen ka- barındıracak bir kabiliyetle ola · Cevad Bey, cevap verdi: ettikten sonra; Ali Ahmedi, seyir· 
vilayetleri asma çubui"u müessese rar verilmiştir. cakttır. ·ıe e şo"" 1 t kd" tt" 

" - Zannetmem. İzin almadan CI' r Y e a ım e ı: 
!erinden alınan köklü bağ çubuk- Bu sene Manisa köy eğitmen Umran işlerinin b~şmda Ebedi _ Meşhur Başpehlivanlarımız· 
1 b • im d k 6 gitmez ... 
arının u sene de dagı asma e- ursundan, O eğitmen çıkmıştır. Şef Atatürk'ün heykeUnin dikilme dan Kazhaneli Ali Ahmed .. 

O - Ah bilmezsiniz? .. O kuduru-vam edilmektedir. Bunlar köylere dağılmışlardır. - si gelmektedir. Bu yıl bu iş başarı-

ÇOrumda koslümlu·· "alo ralarda ellerine verilen program- lacaktır. İcap eden l3hsisat kon . yor şimdi ... dedi. 
L ı f ı· t b ı k k d"I Meğer; Hafız efendi, Elif Ha-ç (İkd ) ç k E · a aa ıyet e u unara en ı e • muştur. Bu heykel Atatürk'ün bü-

Hafız için de: 
- Pehlivan Tekirdağlı Sarı Ha· 

fız .. 
oruKm am -f .ocuk ts.ır- rinden beklenen hizmeti yapmak- '"k r· 1 ··t . b" "ht" fızla Köprüde sabahleyin buluş-

gem~ urumu .men aatıne ~s .um ı tadırlar. yu ~c.e ıy e mu enasıp ır ı ı • muşlar. Üsküdara giden ilk vapu- Fuk_:ıra Sarı Hafızın, daha meş· 
Ju bır balo verıldi. Sabahın uçune şamda olacaktır. ra binmişler... Üsküdardan ta- hurlugu, başlığı, başkanlığı yok· 

Yeni sene eğitmen okulunda, t 
kadar devam <den balo çok nezih Manisada muhtelif semtlerde hanları yağlıyarak Bağlarbaşını. u. 

_1 1 Balıkesir vilayeti ile birleşik ola- dört tane Parti ocağı yaptırılacak- 1 ve eg ence i geçti. Mili! kıyafetler- rak .ı25 , eğitmen yetişecektir. tutmuşlar ... Şileden, Hecizden kö-
1 gelen 300 B d b' tır. İcap eden tahsisat konulmuş· ·· ı· b ı b" · ı e ayan arasın a ır Kız sanat mektebinden de, Ma- mur ge ıren ara a ara ınmış er ... 
kıyafet müsab1kası vapıldı. Mü - nisalılar gece ve gündüz derslerile tur. Şilenin yoluna düzülmüşler .. 
·abakada Türkün Tarnkçu adın · büyük istifadeler etmektedirler. Halkımızın parti tc.planlıların • Elif Hafız, Karakirazda i<öy dü-
Jaki genç bir kız birine• geldi. Ba- da büyük ehemmiyeti bulunan bu ğünü olduğunu, Ali Ahmedin de 
!o Kuruma mü'lim menfaat temin Yollar binaların bir an evvel yapılması oraya geleceğini Sarıya söylemiş ... 
0 tli. Vilayetin yolları •1105. kilo - kararlaşmıştır. Sarı kıvranmağa başlamış .. Niha-

[Arkası var) 

(1) Ali Ahmed sağdır. Bandır· 

madadır. Ustası Murtaza pehli· 
van da berbayattır. Sırası ge!dif?'İ 
zaman bu meşhur pehlivanın gii· 
reşlerini de yazacağım .. 

- Vicdan azabı çek,yor tabii. O- medin mi ona nasıl kmle bakıyor- manalı idi. Belki de Ferda ile ev- - Evet, sen anneme yine eskisi Lutfinin telaşlı bir hareketle ker.· 
nun yüzünden evli bir kadın ha- du ?. lenmeğe karar vermiştı. O kadın· gibi Ferdanın her zamankinden disine doğru ilerledikltrini görün' 
pishanelere girdi. Bir genç kız da - Evet, doğru. Biz onu ressam dan, o kadına koşarak gönül eğ • çok iyi olduğunu söylersin. Bir i:ıa- ce ellerini geriye doğru uzattı: 

işte böyle.. vurulmadan bir hafta evvel yolda lendiren böyle çapkın bir adamın haneler bul, görmeğe gelmesine - Telaş yok, telaş yok! DuruJ11 
Hncer içini çekerek kocasının Akif Cemalle kolkola görmüştük. bu "düşüncesi ne kadar değiştiğini mani ol. Gelirse kendısini aldattı- bakalım, kızımız her halde dündeP 

sözünü kesti: Belki de ressamla aralarındaki mü anlatmıyor muydu? Hacer onun ğımızı anlıyacak. Ferdanın şu ya· iyidir. 
59 - Bütün kabahati onda bulma • nakaşa o gün geçmişfa. Ferdaya karşı duyduğu alıikanın tışını görmesi bunu anlaması için Sonra cBurası biraz karanlılı' 

malısın Liıtfi. Bir ker'' Handan, - Belki... arzu ve (sempatiden) çok başka, kafi. diyerek elektriği açtı. Döndü. J(at 
Onu ele verecektim. Bu banaıKerim Namık onu yalnız bırakmı· . 11 - ld G d ·· ı ·ı k 

_ b"" r· f lıkl k !ık zaten hayatı fırtınalı ı;eçen bır ka- Sustular, Hacer düşünüyordu. çok derin bir gönül bağ ı ıgı o u· enç a am goz er; C arısının yolaya doğru yürüdü. Hacer le tb· 
ıaptıgı u un ena ara arşı yormuş. hk F dınmıs. Ressam da her bekar er · Ferdanın ressamla Handanı gö - ğuna inanmıya başlıyordu. gözlerini aradı. Yaklaşıp yavaşça rahim Liıtfiye dudaklarındakı te" 

toptan bir cevap olacaktı. Ve iştej - Fakat sen ma emede erda k k .b . k d" · ·· · d .. d .. t"" ... d · ı ki İbrahim Liıtfi: onu kollarının arasına aldı. Kulağı- bessu··m artarak baktı. Goz·· lerı· dii • .. .. k" ... . ba ıldığı zaman cHep sizin yüzü- e gı ı en ısıne musaıt avra- runce uş ugu erın ız ırap a ına 
goruyorsunuz ' dedıgımı yapmış .. Yd b 

1 
d ki . . a narak o kadınla biraz <ğlendi. So· gelmişti. Halbuki belki de o gün - Saat beş oldu. Doktor neden na eğildi: şünceli idi ve dudaklarındaki te-

bulunuy·orum • nuz en un ar. eme e ıyı Y P • ·· ·· ·· .. ı · .. ı d" b • d" d Sensı"z ev bana karanlık ge 1 • · d L" tf" nunda bırakmak iste<li. Asıl suç o.vle yanyana yuruyu~ erme, mu - ge me ı aca a. ıyor u. - · • b .. b"' t•· t' ğınev 
Ö . y··k 1 d f ma ın u ı. . d k lkl A . F I essum u un gayre ıne ra 

- yleyse Nurı u se o e te- - • . . o kadında ki evli oıchıg"•u halde tebessim konuşmalarına rağmen Genç kadın yerın er. a ı. - lıyor Hacer. Burada erdanın ya. .• t" k lı d H b fal" 
N d d d 1 ı• Fer lı .. .. .. 1 .. d k"kal ıgre ı a yor u. accr unu 

ri okumakta biraz daha geç kal · - e en. ogru. cg. m .. ". .. _· böyle maceralara girişiv. or. Sonra Akif Cemalle Handanın aralarında ğır ağır hastanın karyolasına yak- nında azap , uzuntu u a ı ar . . . e· 
dan b g e hal nı go 1 d . d·-· . d"" .. k h" kettı. Tıtrek heyecanlı bır sesi · •a.vdı. Handan kaçı.cak, İ§ işten .. ın ay ın, p rışan • da kendisinden yüz çeviren adamı şiddetli bir münakaşa geçmekte !aşarak mırı dan ı: geçır ıgını uşunere ıç uyuya. d' .. fS" 

. runce fena oldum .. T~m o sırada • . . . C · 1. H d N k dar d uzu. k t k k - K k" k b"l - Doktor.. ıye soz~ başladı. 
gcçmış olacaktı. .. .. . . . vurmıya kadar kalkıyor. Şimdi ıdı. Sonra Akıf ema ın an ana - e a a ı. onuş u .. mıyorum arıcıgım. eş ı a ı ıkat o genç kadının devam 'tınesi· 

- Tabii! Fakat şimdi, suçu o ka :~ys:~~~:dg •. ~kzlgaorzıemdgealndıck. sGo··zalyerrı fıırh: merak ediyorum. Acaba ressama \artık alakalarını kesmeleri lazım· .. Karyola_Ya .yaklaşınc.~ . hastanın olsa Ferdayı ber.abe_r beklesek. ne imkan bırakmıyarak kaşların• 
k .. .. 1 . d t - t kl'f'geldiğini vakında evleneceğini söy uzerıne egıldı. Ferda oerın soluk· Genç kadın gulmıye çalışıyordu. k ld dar kuvvetli delille:le sabit ki en-• !adı. son goruşme erın e yap ıgı e ı • . · . .. K k ld . a ırıp: 

h . . .b. F d d !emesi genç kadını kuşkulandın . !arla dalgın yatıyordu. Hacerın yu- ocasına so u u. . . ·uJ11· 
disi bile sorguya çekö!diği zaman _ Sana öyle sert b kt ki senın ta mının gı ı er a an ay· .. .. . . k H . - Başla'!lavın dedı bıJıyoı 

a 1 
.. 

1 
. t k ... , yordu. Ressam bu kat'i hareketle - zu golgelendı: - Zıyanı yo . epsı geçecek. · : • · ,._. 01ı ınkaı edememis. Kısac•· . Ben vur·' A a h d k'ld" ·t rı masını ıs eme mıyc• · . . .. 1 d" b" . . 1 1 d .. Ben; sual yagmuruna tutaca~· 

- - mm ' emen e çe ı ı gı · . . • . . .. .. . rile Ferdayl herkese tercih ettiğini - Yıne dalgın dıy~ wy en ı. Ferda ır ıyı o sun en e ne u- . . sııiP 
dum. Onun b ndcn yüz çevirmesi- ti. _Ibrahım Lutfı d~dagını bukl_u. göstermiyor muydu? Genç kız\ Kocası yanına yaklaşmıştı. Be . züntü, ne keder kalır. Ve içini çe· yıne. :aten ııasladaıı zıyade : ii • 
ne tahammül edemedim. demiş. - O sözünden som'' durabilir 1 - Muhakkak boy le bır teklifle . metresile kolkola, ı>nunia hala raberce bir müddet hastaya bak • kerek tekrar etti: bu tela~ınız. hcyecanır,ız ben'. ııı 

- Acaba Akıf Cem~! bu işler mıydi? Doktorlar söyluyorlar her bulundu. Çünkü Fcrdnııın günah- ·ımünasebette. diye kederinden\tılar. Sonra İbrahim Lulf~ karı - - Ah o bir iyi olsa.. züyor. Oturun bakalım. Bııak•a 
· ·· ·· ' d" ı· k k ı h r AJlaı• ıçın ne duşunuyor? gün telefonla Ferdanın sıhhatini sız yere mahkum oluşuna sevin · kendini yiyecek 0 F~~danın dü _ sının kulağına fısıldadı: Kapı vurulmuştu. Karı koca bi- şu en ışe ı, or u u a 1• \J 

.- Ennden hiç cı~m.ndığını s~y- soruyormuş. Bıliyor musun ~u. mesi de gösteriyor ki Ferda~ ı çok lşüncesinın aksine Hal' danı başın., - Bu akşam da buradasın öyle ribideri~den ayrıldılar. İçed do~- ema~e.t nes.i var: Zaten hastalık 
l~yorlar .. Zaten has,~ ıuı. Busb~ -ıvak'ala:dan hakikaten muztarıp k'.skanıyor_muş." Zaten bir .gece A· dan savmakla m~şguldü demek .. mi? tor gırdı. Kısa boylu, sevımlı yaşlı- seyrını takıp edıyor. r 
tun asabı, perı an bır halde ımış. bır halı var. kıf Cemdlın zıyafetınd<- dıkkat et- Sonra •Evleneceğım. demesi de 1 Hacer başını salladı: ca bır adamdı. Hacer le İbrahım (Arkası va ) 



"-Mut 1139 

ve iyi huylu çocuk 
ister misiniz ? 

Sağlam toplu 
yetiştirmek 

27 - Komşularınızda, dost
larınızın evlerinde, akraba • 
larınızda kuşpalazı (difteri), 
kabakulak, kızamık, kızıl, 
verem, yılancık, karabum • 
ma (tifo), verem, dizanteri, 
kolera, veba, dışan vurmuş 

frengi, boğmaca denilen bo -
roz öksiiTüğü gibi yapışkan 
hastalıklar var ise çocukları • 
n1zı eötürmeyiniz, gönderme· 

yiniz . 
28 - Oturduğunuz mahal -

lede yukarıya yazdığım bazı 

hastalıklar, salgın bir halde 
bulunınlnrsa, çocuklannıza 

ntahnlle çocuklarile oyun oy· 
natnıayıruz. Mümkün olduğu 
kadar tema•ta bulundurma -
yınız, görüftilrmeyiniz. Ka • 
bil oluna çocuğunuzu batka 
bir mahalledeki alttaba evi • 
ne muvakkaten misafir edl • 
niz. 

29 - Mektepli çocuğunuza 
her a:Un veyahut haftalık ola
rak verdiğiniz parayı, nere -
lere sarfettiğini sorunm, he • 
sap isteyiniz, kontrol ediniz. 
Zararlı, faydasız şeylere ve • 
riyorsa anlamış olursunuz. O 
işin ziyanlı olduğunu anlatı -
nız. 

••• 

ra alan zengin çocuklarının 

biç biri adam olamadı. Oku -
yamadL Her sınıfta döndü. 
Mektepten kovuldu, mektep
ten mektebe dolaştı. İstikba • 
lini körledi. Ana;ını, babası· 
nı batırdı. Küçükten beri ka· 
zandığı serbest hayat ile bol 
para yüzünden hem kendini 
ve hem de ailesini mahvetti. 

32 - Bu cihetle çocukları · 
nızı küçük yaştan itibaren 
iktısada, ekonomiye alıştırı -
nız. Eline vereceğiniz parayı 
har vurup, harman savurına
ıına meydan vermeyiniz, Tu
tumlu olmasına gayret ediniz. 
Para biriktirmek, arttırmak, 

esirgemek usullerini küçük 
yaştan itibaren öğretiniz. 

Mümkün olursa bankaları -
mızın herhangi birinden bir 
kumbBTa alıdırınız. İçine pa • 
ra attırınız. 

33 - Küçük yaştan ltiba • 
ren çocuklarınızın mendille -
rine dikkat ediniz, her zaman 
değiştiriniz, pantaloııun veya 
ceketin sağ cebine el mendi
lini, sol cebine burun mendi
lini koyunuz. 

Biç unutmamalıyız ki, men
dil ,iz bırakılan çocuk, pis, 
süfli olur. 

34 - Küçük yaştan itiba • 

İtalya 
Fransa 
ihtilatı 

Franko ile Fransa hukO
meti arasındaki sıyasi 

vaziyet nasıl değişti ? 

Italya ve Almanya, daha ilk 
günde'l itibaren, Frankonun 

lehinde mevki almışlardır. Bu su
retle İspanya ile bu iki devlet a

l rasında teessüs etmiş olan dost-

1 
luk bağlarını ne inkar etmeyi, ne 
de azımsamayı aklımızG-~n geçir
miyoruz. Fakat yeni İspanya ile 
dostça münasebetler kurmalarına 
kızar görünecek yerde, ltaiya ve 
Almanya, samimi idiyseler dört 
garp devletinin İspanya meselesi 
üzerinde tamam,yle mutabık kal
dığını görmekten memnun olma
lıdırlar. 
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- Soldan sağa -

1 - Küçük, zevkin arkadaş:. 

2 - Üsküdardan başlıyan hali· 
Türk ili. 

3 - Hece, yapma kudretimizi 
veren, hece. 

4 - İngilizce evet, aramaktan 

--- -

PARA BORSASI 
ANKARA 

23 -3 -939 
KAPA"I~ 

1 S'l'ERUN 5.93 
100 DOLA& 126.6325 
luo F~ 3.3525 
100 LİRE'l' 6.66 
wo ısvtç:;m• 28.4625 
100 FLORİN 67.22 
100 RAYİŞMARK 50.695 
ltO BELGA 21.3125 
100 DRAHMİ 1.0925 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
10<.' ZLOTİ 23.96 
100 PEN<iO 24.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DtNAR 2.9075 
ıno YEN 34 62 
100 İSVEÇ 30.555 
100 RUBLE Z3.90l!5 

Esham ve Tahvlldıt 

Sıvas - Erzurum ID 19.45 
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Kuru' S. 

Araka 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Yer elması 
Havuç 
Kereviz kök 

Kereviz yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
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30 - ÇocuklBTınızı bUttln 
bütun pansız bırakmayınız. 

Fena yollara düşebilirler. Ev· 
!atlarınızın ellerine çok para 
vermeyiniz. Zararlı yollara 
yuvarlana bilirler. Paranın 

çokluğuna yanaşan fena ah -
laklı arkndaşlBTın yollarına, 

kurban gidebilirler. 

ren çocuklarınıza adi kurşun· 
kalemlcrile yazı yazmaları -
nı yasak ediniz. Çünkü kur -
şun kalemi ile yazı yazarken 
gözleri çok yoruluyor. Yazılan 

Uzun zaman Roma, İspanya işi
nin İtalya ile Fransa arasında 
müşkülıif çıkaran yegiıne mesele 
olc!uğunu bize söyledi ... Ah! Mil
letleri idare eden adamlar siya
setlerine bizzat bu milletler ara
sında mevcut olan •iürüstlüğü ka
tabilseler! ... 

emir, bey. 
5 - Küçük, her şeyi 

darik ederiz. 

onunla te-J --. 
Yenı neşriyat 

31 - Yaşadığım müddetçe 
mekteplerde bir çok ar -
kadaşlar gördüm. Binlerce ta
lebeve. öğrenciye rastgeldlm, 
Analanndan, babalarıııdaı" 
velilerinden her hafta ve;va . 
but her ay hesapsız olBTak pa· 

Dalga Uzunlulu 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
'l'. A. Q. 19,H m. 15195 Kes. 20 Kw. 
r. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
l'iirkiy• RadyGdifüzyon Postaları 
l'ürkiye Radyosu Ankara Radyoııu 

Cuma 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 

. Saat 13.00 Memleket saat ayarı, 
GJans, meteoroloji haberleri. 

yazıları okurken gözler zor • 
luk çekiyor. Hele liimba kar
şısında, elektrik ışığında oku
mak o kadar güç ki. Çok za . 
man geçmeden çocuğunuzun 
göz kuvveti azalır. Yazıya e
ğile, eğile, dikkatle baka baka 
(miyop) olur. Uzaktan göre
miyec.ek bir hale gelir. 

lGkman 1 A 

F ransanın İspanyol Nasyo-
nalist makamları nezd.nde 

ker.dini temsil ettirmesi fikri dev
let adamlarımızdan ve siyasi ka
hinlerimizdcn bazılarını hiddetten 
titretmeye kafi geFyordu. 

Sanki Almanyanın hudutları

mıza hürmet etmeyi resmen tanı
masından Fransızların memnuni -

İki Japon ne feri siperde 

Ç in - Japon harbi on kız cekler. Fakat gizli milliyetciler 
yet duyması bir kabahatmiş gibi. 
Sanki Fransa İspanyadan tegafül aydanberi surup gidiyor. tehlikeyi hissetmektedir. Bu Ja-
edebilir ve azaları Fransanın her Sonu nereye varacak, o da ı.ıeıı. pon taraftarları daha öğrenilir öğ

değil. Yalnız, muharebe sahnele- renilmez, tethişçilerden bir türlü 
yanına yayılmış olan hükumetten . . . . . 
başkasının nezdinde kendini tem- rı gıttıkçe . genışlıy~r ve Japon - yakayı kurtaramıyorlar. 
sil ettirmesi doğru olmazmış gibi. !ar da gıttıkçe buyu~e~ bır para Şanghay'da dolar, sergüzeşt ve 
Sanki General Franko'nun eylül ve asker gayretıne duşuyor .. . eğlence sısteminde tethişçiler, 
buhranı esnasında Fransaya karşı B~zı Japon bankacıları, v~ sa- gangsterlerin yerine kaim oldu
kendiliğinden verdigi teminatı u- nayı adamları, vatanın tabıı ge- lar: m<>mleket için ve Çan - Kay-

ği. a) Furiant, Allegro ınolto e fe' nutmarruz icap edermiş gibi.. liderini yiyip yutan bu uzun bo- Şek için gizliden gizliye çalışıp 
roce. b) Polka. c) Passacaglia. d) ğuşmanın samimi ve objektif bi - duruyorlar. 

.. ) 3 Ed G . S F ak~t .d, enecek ki neden Mu- !iinçosunu yaptılar ve kıyameti Japon ordusunun kontroıu·· al-
Köy düğünu . - . rıeg: en- sol 'k d 

) Al
i mı ye arşı a aynı şe- kopardılar: felakete gıdiyoruz dl- tında olan bütün Çin toprak-

fonik danslar op. 64 a egro ·kikle hareket edilmesin? ye ' 1 . . . 
moderato marcato. b) Allegretto Sadece su cevabı veririz ki 1:·:t oldu m ? İht" 1 ld arında şıddetını kaybetmeden bir 

. . - şı en u. ıma o u sencdenberi ç t h b' d · 
grasıoso. c) Allegro Gıccoso. d) An Fransa Faşist hukümetinin mat- d Ç""nkü bugün J d e e ar ı evam edı-

1 
a.. u apon or usu ym:. 

dante - Allegro molto e risoluto. buatı tarafından izhar edilen ta- fethettigi topraklarda yerleşip e-
1 

J d . . 
· h ·· ı d"l "dd" n apon or usu, şımdıye kadar 

4 - C. M. Von Weber. H. Berlioz- ammu e ı mez 1 talardan fes alırken, Japon dıplomas si bil- b' t k · ·· ·· ·· . 
k 

,. , . b.. · ır e ış gormuştur: demırvolu-
valsa davet atı suret.e vazgcçmes:nı en u- tün bataryalarının atesini g "h . . · ·· k · ı k < ı . • : arp nu mı ver yaparak ılerlemek. Fa-

s t 22 40 M
.. . ( ti yu memnunıyet e ar,ı ar. devletlerın" dogru çevırdi Tel ık t · d" d . aa . uzııc opere er - G . . . , · - a şım ı, emıryolunun ve or-

• • • v unun onune, er ırı Fransa ka-

6 - Allah onsuz etmesin, eski 
general. 

7 - Sakat, vücude yapıştırılan 

bir ilaç. 
8 - Neş'eli, ilave, elin sapı. 

9 - Hece, parlatıcı bir maden, 
hece. 

10 - Rezillik. 
11 - Sulu pilav, 

eden bina. 
varidat temin 

- Yukarıdan aşağı -

1 - Su çıkan derin yer, maşu -
kun aksi. 

2 - Sefillik. 
3 - Nota, oturan, hece. 
4 - Birdenbire, vücudün 

bir nevi kasket. 
tüyü, 

5 - Siyah, bir krem vesair par
fümeri markası. 

6 - Eski bir hükümdar, Tepe • 
başında bir birahane. 

7 - Çamaşır tozu, duvarcı aleti. 

8 - Hece, hisse, bir. 
9 - Hece, buğday çiçeği, 

edatı. 

10 - Polıs noktası binası. 

işaret 

11 - Atlı değil, ne soğuk ve ne 
de sıcak. 

\arlık 
İsmail Husrev, Tökin, Cevdet 

Kudret, Salahattin Batu, Turgut 
Akkaş, Dr. M. Hayri Ürgüplü, 
Mahmut R. Kösemi.hal, Yaşar Na
bi, H. Koşkun, Rüştü Şardağ'ın 

makalelerile ve hüliisalar ve ikti
baslarla çıkmıştır. 

---(10-

Basın kurumu 
başkanlığından 

Martın yirmi beşinci Cumartesi 
akşamı Taksimde Maksim salon -
larında verilecek olan balomuz 
için asli ve müzahir azamıza da • 
vetnaıne gönderilmesine lüzum 
görülmemiştir. 

Bu arkadaşlarımızın, davetçi sı

fatile davetlilerimizi ağır1amak ü
zere, o akşam refikalarile birlikte 
baloya gelmelerini rica ederiz. 

eTAKVIMe 

1358 H~CRI ıası RUMi 
Sefer Mart 

2 10 
3üncüAY KA~l\4 136 

Saat 13.15 - 14 Müzik (melodi • 
ler - Pi.) 

pı) erçekte.ı bız hır Fransız sıya- graflar Şanghay da mılletler arasıJ d ·· ·· h b' . 
----o setı, ıhtıyatlı oldugu kadar a - imtiyaz bölgesıne ve yabancı harp dar genişlikte d g·ı k ç· ·ı• 

k • b · Ih · · . a ı ın v ı .. - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ zım an ır su sıy~selı takıp gemilerine •sessiz bir harp acıldı- yetle · k 

Radyo Parazl'tlerı' ett!ğimiz içindir ki bizı dostları- ğınu bildirıyor. . rı çı ıyor 
s E N E: 1 9 3 9 

Matemlerine, ıstıraplarına ve Saat 18.30 Program. 

Saat 18.35 Müzik - Pi. (Oda mil
liği). 

mıza bağlıyan rabıtaların sıklaş- J k d b" I 1 

hakki nda bl. r tavzı' h apon ma s_a _ını ı miyecek sefaletlerine rağmen Çin daima u·· -
tıgını görüyoruz. Fransanın dost- ne var? Çını, veya Japon . . .. . 
ları onun kadar macera düşmanı- k t 1.. 1 mıdlı olarak, mustevlıye karşı ha-

ordusunun on ro u a tında bulll-
Saat 19.00 Konu ma (tayyareci [Posta, telgraf ve telefon Umum dırlar. Ve iç siyaset endişelerinin nan ne kadar mıntak.ı varsa burı- rikuliide bir kuvvetle duruyor, o-

~onuşuyor). Müdürlüğünden aldığımız bir ta•·- hakim olduğu her dış siyaset mu- !arı ecnebi tesirinden uzak tut- nu kımıldatmıyor. Japonlar artık 
Saat 19.15 Türk müziği (fasıl) zihi aşağıya dercediyoruz:] kadder surette maceraya götür- mak, ayırmak! Eğer Japcdar bu atıl, son saatlerini bekliyor. 

heyeti) Celal Tokses ve arkadaş-ı Gazetelerde, Milli R:ıdyo posta- mek tehlikesini tasır. Dostlarımız manevralarında muvaffak olur- Çin - Japon muhasamasından 
ları t k • s~ . .. mızın stanbulda ve memleketin imse ile kavga çıkarmak istemi- !arsa, garp devletlerini Çinlilerin evvel Şanghay'da 4 milyona ya-

at 20.00 Aıans meteoroloıı ha garp taraflarında tem'z ve berrak yorlar, ve bizi kavga tehlikeleri- gözünden düşürecektir. kın insan oturuyordu. Bu nüfu-
berleri, ziraat borsası (fiat). 1 dinlenilemediğine ve radyo neşri- ni ortadan kaldırmaya azimli gö- Yabancılara Çindeki açık kapı sun yalnız 35.000 ni muhtelif on 

Saat 20.15 Turk miu.gı. Çalan-ıyatının umumıyetle ;mai parazit- rünce bize olan itimatları can- ticareti ve müsavat ü·<ı•re alış ve- iki yabancı millete aitti. 
lar: Kemal Niyazi Seyhun, Zühtü ı lerden müteessir olduğuna dair ya !anmakta ve artmaktadır. riş e;ası, Mançurya'da daha şim- Burada 20.000 beyaz Rus vardı. 
Ba~dakoğlu, Eşref Kadri, Cevdet 1 zılara -bilhassa son günlerde- sık L'Ere Noııvelle diden tehlikeye girmiştir. Ça 1 o · Bunların hepsi Çin pasaportu al-

ga. kuyanlar: Haluk Recai, sık tesadüf ediln:ı/ctedir. Japon ordusu peyderpe ·ı ı Safı T k A k"" d' Y ı er e- mak mecburiyetinde idiler. Ecne-

ıı ye 0 ay. 1 - cem ur ıl İdaremiz, üasile mükellef oldu- Radio - Paris'nin izacatınd .. dikçe, onunla beraber bulunan ve 
,_:şrevi. 2 - Nikogos Aga - Acemığu diğer hizmetlere taalluk eden kün mertebe kuı·tulmak. an mumkımuazzam bir kafile teşkil eden bi olarak 15.000 kişi ile başta İn-
"Urdl k s d" ·· ı·· ıçın gere J g·ı· l ı· d t ·ı· J d 

rn 1 
şar ı - ev ı gon um ey neşriyat gibi, bu husustaki neşriya li olan teknik tedbiı·le l Japon memurları ve vazifcdarla- ı ız er ge ıyor u. ngı ız er en 

e ek sima se · 3 M 1 k d r a ınmış ve ı • 'd · sonra Birl»şik Amerikalılar, Fran-
E!end· F hnı. k - e e ~a e tı da ehemmiyetle nazarı dikkate lüzumlu olan malzerrP Londraya rı da ~ıançurya a ılk tecrübele-ı - era na şarkı - Tıtrer . . · rı·ı1 ı· yapıyorlar Ve şimd· b 1 f" sızlar, Almanlar ve İskandinav 
Yüre" i .. . almış ve halkı memnun edebile • sıparış edilmiştir. . · , · . . 

1 
u ca ı-

g m olgulıter. 4 - ......... Fe- k t· a k .. • B 
1 

. le Şanghay da, ımtıyazlı bölgenin memleketleri halkı geliyordu. 
rahnak k B. b 

1 
.. ce ne ıceye v rma uzere lazım u ma zemenın vurudundan .. .. b 1 1 . şar ı · ır se epe gucen- . _ . • onunde u unuyor ar... ş imdi Japonlar, ticareti bo-

rnışsin 5 Kemal N" . Se gelen tedbırlere tevessul etmiştir sonra mıllı postamızın yurdumu _, E t Ş h , . . - · - ıyazı y - • . . · z h k"· . d ve , ang ayın ımtıyazlı mın- yunduruk altına aldıktan 
hun - Kemençe taksimi. 6 - Ha - Efkarı umumıyenın tenviri için un er oşesı~. e ıslıksız olarak takası, l'zak Şaokın büyük ve - osnra imtiyazlara karşı mücadele-
f •t·d k" · h t t · ı . dınlenılebılecegı kuvvrtle umul · as ız Yusuf - Hüseyni •arkı - Saçın a ı e 1 ıza a ın gaze enız e neşrı- - ri •Babil·inin para ve ticaret o a ye girişecekler. Yabancıları hor 
b"" .. ' · · · · d · . maktadır. c -
Ukumleri. 7 - . . .. . .. . . Hüseyni 

1 

nı saygı ıle rıca e erım. • . ~ıdır. göstermek için Çinlilerin de telle-

HALKEVLERINDE 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - 25/3/939 Cumartesi gunu 
saat 16 da Evimizin Tepebaşında
ki meı,kez binasında Ankara Hu
kuk Fakültesi Profesörlerinden 
Bay Mazhar Göknil tarafından 

•İleri Deniz Ticareti Hukukur.un 
seyri• mevzuu~da mühim bir kon
ferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
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Vasati E1ani 

Güneş MART lılin~~ 

5 59 il 35 
Otıc 0 ~I • 
11 11 5 56 
lkındl 24 !kın ıı 

15 48 o 24 

Akşa.-n Uşam 

18 24 12 ~ 
Ya ts y. li 
19 55 1 ll 
1m ... CUMA lms1t..:' 

4 ıs 9 55 

muıuıııııııııııııın llllllllllllllllliilllUilllllllllU 

Haş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

uııaınınnınmıın icabında günde 3 kaşe alınablir. nınıuııuı1111111111 
saz semaisi. 8 _ Tamburi Ali E _ Memleketin muhtelif mahalle - Sınaı parazıtlere gelince: ş anghay! Dün bataklıklar- rine dokunacaklar. Bu vaziyet 
fe_ndi - Nihavent şarkı _ Sevdim/rinde yaptırdığımız muayene ve 3222 No. lı Telsiz kanununun d "l · karşısında garp devletleri ne ya-16 an geçı mıyen yerlerde 
Yıne. 9 _ R"fı·k Fers:•n _ Suz"ınak mesahalar neticesinde milli posta- ıncı maddesi mucibince, telsiz pacak• • 1 ~ -' bugün yabancıların yaptıkları, · ve ikisi Japon aza. Tiyatrolar: 
'!arkı - Canın kimi isterse. 10 - mızın İstanbul ve emsali yerlerde alıcıları üzerinde bnşıklıkları gökleri tırmalıyan yüksek binalar Fransızlara ait Şanghay'daki ş anghay'dıtki Fransız imti-
Rertk Fersan - Uşşak şarkı - Kız iyi dinlenilmemesine başlıca Ra - mucip ihtizazat neşreden elektrik yükseliyor. imtiyazlı kısım, bir milyona yakın yaz bölgesinde hiçbir zor- TEPEBAŞI 
buründe şalına. dio - Paris'nin müdahalesinin se - veya makine tesisatı sahiplerinin Haricen bakılırsa, Japonlar ce- nüfusu ile Fransanın Bordo şeh- luk çıkmadığı halde, Milletler a- Oranı kısmı 

Saat 21.00 Memleket, saat aya_ bep olduğu tahakkuk etmiştir. veya işletenlerinin bu karışıklık - reyanı kesliler; fakat asıl şahsi _ rinden daha büyüktür. Milletler rası kolonisinde işler bambaşka- 24/3/939 Cuma 
rı. Ahiren hükumetimiz murahhas- !arı izale ve bu mümkün olmadığı yetler. yani buradaki vabancılar arası imtiyaz bölgesinden Fransız dır: Japonlar, geçen sene, muzaf- günü akşamı 
s Soat 21.00 Konuşın·ı (haftalık !arının iştirakile Montreux'de top- ta~dirde azaltmak ıç•n almakla işte bunlardır ki bugün idare ma~ mıntakasının bir mahallesi birkaç feriyetlerine güvenmek. Beledcye saat 20 - 30 da 
Por servisı). !anan Avrupa Radyodiffüzyon kon mukellef bulunduklar, tertibat nivelılsını ellerinden bırakmak is- kilometreden fazla mesafeye u- meclisinde iki azalarını üçe çı- Korkunç Gece 

bi Saat 21.15 Esham, tahvilat kam- fcransının başlıca mtvzuuııu da ~akkında halkımızı tenvir için bir \emiyorlar... zanmıştır. Burada, muazzam bina- karmak, yani İngilizlere müsavi 3 perde 
Yo, nukut borsası (fiat). bütün Avrupa milletlerini alaka _ ızahname hazırlanmakta ve bu Hiç şüphe etmiyelim ki, Japon- !ar vardır. Fransızlara ait imtiyaz olmak istediler. İstedikleri olsun. 
Saat 21.25 Neş'eli plaklar _ R. dar eden bu mühim mesele, yani maksatla ça~ışmakta nlan komis _ lar, Pekınde ve Nankinde mu _ sahasının idaresi sırf Fransızlara Önümüzdeki ayda Belediye 

h Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm _ dalga tevzü işi teşkil etmektedir. yonun mesaısı hayli iledemiş bu _ vakkat idarr kurdular. Hatta ait ve •milletler arası kolonisi»n- meclisi azalarının yeniden inti-
p ur flarfonik orkestrası). Şef _ Mesaisini bu ay nihayetine doğ- lunmaktadır. Şanghay'a bile, bir çok şahisyet- den tamamen müstakildir. •Mil- hapları var. Kim temin eder ki K O M E D 1 K 1 S M 1 

ı raetorius ı _ G. Rossıni .sevil- ru ikmal etmesi muhtemel olan P. T. T. ler toplamağa başladılar. Bu sah- !etler arası kolonisi• nin idaresi Japonlar, burada: •kendimizi İn- ı 24131939 Cuma günü akşamı 
a berbe . • ...... sıyetler. Japonların kuracakları yedi yabancı azadan mürekkep,gilizlerden üstün olawk temsil et· 

2 
rı. operasından uvertür. Montreux konferansı mukarreratı Umu mı Muduru • .. t k"l ç· c·· . . saat 20 - 30 da 

- Q w H··ıı B h .. . b"k mus a ı ın umhurıyetıne gi- bir belediye meclisine tevdi edil- tirmek istcyoruz• demiyecekler? [ 
·~ . - u er: o emva muzı- tat ı mevkiine geirinciye kadar S K 1 · aracan rerek orad~ Jaııonları temsil ede- miştir: üçü İngiliz, ikisi Amerikan Le Temıı• YÜZKARAS! 3 perde 

---oo- --

~~~~~~~~~~~~~~--



M'l'PA t iKDAM 24 - Mart 1939 

GRi~ - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - RO MATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. İsim ve markaya dikkat. NEVROZİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yol1ar· 
daki hastalıkların mikroblarını kökünden 

temizlemek için ( Helmoblö ) kul1anınız. 

Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erkek idru zor lukla· 
rmı, eski ve yeni belsoğukluğun u, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idru bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
ldru temin eder. 

idrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını ha izdir. Her eczanede bulunur. 

~ILDINE KIYMA 'f AN 

POKER 
~ Traş Bıcaoını 

"""ı;ı;ı;;~:_.,,.._,.,.,.;;:;-f'j"'Jiq-ı 1 

KULLANIR 
HER Yi:RD POKER TRAŞ BIÇAKLARINI ARAYINIZ 

Türk Hava Kurumu 

ADEMi iKTİDAR 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 
VE BEL GEVŞEKLllalNE K ARŞ 1 

11 - Nisan - 1939 dadır. 

N Büyük (kramiye 200 ıOOO Liradır. 
Tabletler! Her Eczanede Arayınız. 

(Poıta kutuıu: 1255 HORMOBIN) 
B d 40,000 

un an 25,000Lirahk 
Başka 20,000 lk . 1 1 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Ha•tahaneai cildiye 

:ııühreuiye mutahanı•ı 

T elefon : 23899 

-- -- -------
Fatih Sulh İkinci Hukuk mab • 

kemesi satış memurluğundan· 
Şaban ile Abdullahın şayian mu 

taııarrıi oldukları Fatihte Pera , 
kende Kasım eski Çıkmaz odalar 

Kasımağa Odalar sokağında eski 
yeni 8 numaralı sağ tarafı 2.21, sol 
tarafı 227 çap numaralı mahaller 
arkası belediye malı mahal önıi 

10 metroluk sokak ile mahdut 
77 /43 sahasında ve 77 lira 43 ku • 

1 

ruş kıymetindeki arsa izale şuyu 
'!ımnında açık arttırma suretile 4 
Mayıs 939 tarıhine müsadif Per · 

§cmbe günü saat J4 ı~n 16 ya ka · 
dar mahkeme başkatibinın odasın· ı 
da &tideki şaı tlar dairesınde satı· 

1acaktır, Muhamme kıymetinin 

;, de 75 şini buldugı.; ta~uu de ıha
le edilecek aksi takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalmak ü -

İKDAM 
A.tone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

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

Birinci Sahife 
İkfaci Sahife 
İç &ablfeler 

TEK SÜ'TUN 
SA NTİMİ 

400 kunış 

7 • 8 inci Sahifeler 

ZSO kuruş 
50 kmuş 
30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan içın i dare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gaıcteınize ilin ,.,,.,,.ek b-

tiyenler gerek doı;ı colJ Joğ· 

ruya gazetem iz idanhanesi· 
ne veya İlinat şirke!leriııo 

mıiracaat •d~bilirler. 

1 

Üsküdar lcra Mem1ırluğund4n: 
Milıala borçlu Yorgi evlatları 

İstavri, Efimiya ve Faninin hac · 
zedilen Kadıköyünd~ Osmanağa 

mahallesinde Kuşdili mevkünde 
sağ tarafı Abdullah bostanı ve 
Hasırcıbaşı veresesi ve sol tarafı 
Tahtaköprü caddesi ar kaşı Hasır -
c1başı caddesi cephesi mezkur cad 
de ile mahdut eski 42, 44 yeni 132. 
134, 136, 138, ~4-0 sayılı ve tamamı

na yeminli üç ehlivukuf tarafından 
900 lira kıymet takdir edilen bir 
bap ikametgah ile kagiı dükkan 
ve odaları ve bostan kulübesini 
müştemil gayrimenkulde borçlu • 
!ar ait 2160 hissede 219 hissesi 
2280 sayılı kanun hükümlerine tev 
fikan satılarak paraya çevrilme -
sine karar verilmiştir. 

Gayrimenkulün vaziyeti hazıra-

15,000 ramıye er e 
10,000 

200,000 ve 50,000 
Lfrahk iki A det Mükafat Vardı r. 

Dikkat : Biiet alan her~e• 7 Nioan 939 günü akşamına kadar 

biletini dejtiştirmi olmalıdır 

Bu tertipte n bir bilet a larak i ıtiralc etmeyi ihm ıl 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes' ut ve bahtiya rlu ı 

arasına 2irmİJ olursunuz. 

lunup ta bedel bunların bu gayri- ••••••••••••• 
menkul ile temin edilmiş alacakla- Dr. Hafız Cemal 
rının mccmuundan fazlaya çık • 
mazsa en çok arttırarl'n taahhüdü 

sı: 

H d d b k , d baki kalmak üzere arttırma 15 gün Dı·vanyolu l04 u u u er aası agir uvarla 
kadar daha temdit edilerek 5/5/939 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 

tahdit edilmiş ve içina•' ahşap tek Muayenehane &aatleri. Pazar 
katlı iki bahçıvan kulübesi ile bir T. de Cuma günü saat 15 de Ü'skü- hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu-

d .. dolab t 1 d darda İhsaniyede Şerif Beyçeşmesi marte'si 12 • 2.5 fıkaray•. onersu ı mevcu o up a - ... . . lm••••••ıiiıiıiiıiiıiııiıi'lcİİıı•.I 
h · ı· d d uht ı·f · sokagında 16 No. lu adhye hına -

ı ın e e m e ı cıns meyva a- "'" .. . .. 
ğ 1 1 Kuşd ·ı· rld . h sında uskudar ıcra memurlugu a<; ar a ve ı ı ca esı cep e-

. d 138 140 ı k •. d"'k odasında yapılacak arttırmada be-
sın e , numara ı agır u - . . . ... .. 
k • lı h d ·b tı· del satış ıstıyenın nlacagına ruç • an ane en ı are :r 

1.,8 140 N 1 . k hanı olan diğer alacaklıların bu 

1 

Paris Biçki Akademisinden 
~ ve o. u gayrımen u -

!ün evsafı: · \gayrimenkul ile temin edilmiş ala- mezun . fst. Bahçekapı Sa· 

I. b . k 1 . k caklarının mec!lluuncl;. fnzlaya dıkiye Han 2 ncı" katta 13 
ş u gayrımen u ur; apı::>ı ar- . . .. . ı 

, TERZi---. 

İH.:AN OSKAY 

o;ş doktoru diyor ki : 
•- İyi bir diş macun unda, diş etleri 

ne muzır ıe,lrleri olmıyan antiseptik 
bir madde bulunmalı, asıl dqleri te · 
mizleyici madde, mineleri sıyırnuyacak 
şekilde hazırlanmış olnıalı, içinde ha· 
ınız olmadıktan başka ağlZdaki bamlZ· 

""'llli:iii;;;..S;...-. latı da temizlemek üzere kalevi mad· 
deler ihtiva etmeli ve nihayet koku 
ve lezzeti nefis olmalıdır• 

işte Radyolin budur! 
Sabah, öfle 1111! a.lı,am her yemekten •onra 

Günde 3 defa 

RADYOLIN KULLANINIZ. 

lstanbul Belediyesinden 
Senelik mu· İlk ıe

hammen kırası mınölı 

Floryada Florya çan:ısında N. ı Dükkan 350.00 26.25 
üstünde iki oda 

Florya çarşısında N. 4 • 300.00 22.50 

• • , N. 5 > 300.00' 22,50 
> > ' N. 6 • 250.00 18,75 

• • > N. 7 > 240.00 18.00 

• • • N. 8 • 180.00 13.50 

• > > N. 14 • 82,00 6,15 
> > > N. 15 • 82.00 6,15 

Floryada Florya ~arşısındaki dükkanlar birer sene müddetle kira-

ya verilmek üzere ve ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şart

nameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 

gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11/4/939 Sa

lı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (19fi9) 

Büyükada ve Heybeliada yollarının tamirinde kullanılmak üze

re lüzumlu olan 120 metre mikab taş ile 100 metre mikiıb kum açık 

eksiltmeye konulmuştur. Taşın beher metre mikabına 210. kumun 

beher metre mikabına da 300 kuruş bedel tahmin edilmiştir Şart

name.ı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lst~kliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesik:ı ve 41 !ira 40 kurusluk ilk temınat makbul. 

veya mektubile beraber 27 /3/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1!'32) 

zere 22 Mayıs 939 tarıhine müsa -

dıf P • .ıartesi güniı aynı saatte ay· 
nı mahalde ikincı arllıınıa yapı • 
!arak en çok arttırana ihale edi -
l<'Cektir. ibrahim Ziya ka tarafta olup bir kaç basamaklı çıkma1< ''e yemmlı u ehlı vukuf Numara a taşındı 

d .- d .f k 1 d . I tarafından takdır Pdılrnış olan kıy •••••••••••••• ··••••••••••••il 
1 Satış peşin para iledir. İşti- Konkordato Komiserligvinden mk er ıvl en en ?

1
t Zan.ot. ı. . emır meti ınuhammenenin '· 75 şini geç diğer alacaklılara ve irtifak hak - -· 

k ed k1 "it d d- b çuk apı ı e eve gırı ır. tımını cımen· . ., .. . . . . ' h' ı u M"d" I'' .... . , d ra ece er ,o eye 1 u Alacaklılarına Konkordato teklif t d .. ı· b' tf k ·ı k .. mek şartıylc ıhale Pdı.ecektır. Boy kı sahıplerının gayrınıenkul uze - n ısar ar mum u ur unun en 
nısbetl'nde pey verecek! d·r o oşe ı ır mu a ı e so ak uze· . d·ı . "'>80 . d k. h kl . . 

2 İ b . d ~ · -;ı; ... rın e o. u so ac u anı. .k ~ , . f . . . . . ıı..•m•••••••••ıııı••••••••••m•• .. er 1 
· etmi• olan İstanbuld 1 Ta•ka•apta . d 138 N 1 b d.'kk' ile hır bedrl elde e ı.me1..e "- rın e ı a arını hususıyle faız 

- Ş u gayrımenkul üzerın e mensucat fabrika-ı sahibi İbrahım . . . , No. lu kanuna tevfı .ı. sa ı ş gerı ve masra a aıt ıddıalannı ışbu ı . 
miı·e 1 · ·· 1 h k Dırıncı Kat b k J kt ı· t ·h· d · 'b 20 .. · s ece_ .ve gay'.ı musecce a Ziyanın konkordato :ek lifini mü . . . . . . , . , ıra ı aca ır. . . . an arı ın en ıtı aren gun ı • 
sahıplerının 20 gun zarfında vesa-1 zakere etmek üzere alacaklıların Ufak hır_ ko.ıdoı uıuııwe 4 oda 3 - Arttırma bdelı µeşındır. Art çinde evrakı müsbiteleriyle bir • 
k ·ı b b .. . ve bır hala mevcuttur t . t· k . . k d 1 J'kt . •. . b'ld" 1 ı ı e era er muraca3lleri .lazım - 7 Nisan 1039 Cuma güıü toplanmı- İ . .. ırmaya ış ıra ıçın y•ı ar a yazı ı ı e memurıye'1mıze ı ırme e· 
d Ak . kd. . . 1 - şbu gayrımenkulun arttır· k . r , 7 b • · b r d · · d Ak · h 1 · ·1 ır. sı ta ırde gayrı muscccel va davetlerine karar , crilmiştir. .• . . ı.' me ın , uçugL, nıs e ın e rı ıcap e er. sı a <:ıc tapu sıcı -
hak sahipleri rayla madan hariç - Al kl k . t ma şartnames Ü2oı319w T. den ıtı- pev a' ~esi veya milli bir banka - li ile sabit olmadıkça satış bedeli-

aca arı ısmen 'eya ama · •baren ile sküda icra dai e · · 
bırakırlar. k b 1 d'J . 1 1 ki · . ...... r - dan teminat r.ıektubu tevdı edile- nin paylaşmasından harıç kalırlar. 

. men a u e ı mış o &r. a aca ı • sınde muayyen Nosur.dan herke - kt" , 6 Al tt b d J' h · 
3 - TJdıii ıhaleY" kadar olan !arın mezkur günde saat 10 da İs· sin görebilmesi ıçin ac·ıktır İlan - ce4 ıı. G . k 1 k d' . .h - ıc ı ar ırma e e ı arı -

bikü!ll'• •:ergiler hissedarlara A · - "vrımen u ,•n ısıne ı a- cinde olarak karar pulları tapu fe-
tanbulda Postahane karşısında - da yazılı olanlardan fa.,ia malümat 1 1 ·k. d h ı · k k f 

r d 2/50 ı ıı·ı ı 20 se ı·k , . • ··· c o unan ımse er s veya verı- r_ağ harcı 20 seneli va ı taviz be-e e a.ıye ı e ne 1 leıemci nanında 8/9 No. lı yazıba· almak istiyenler işbu şa t e .. , . · · 
ta\·iz bedeli müşterıye aittir. ned h b 1 1 1 

r namey len muhlet ıçınde par&yı vermezse delını vermeğe mrebucdur. Gay • 
.. . . . . . e aıır ~ unma a~ ı ve . .1°~ ~n- ve : · · ·: · dosY.a No. su ole memuri- ihale feshol unarak kendisinden ı·imenkulün nefsinden doğan mü· 

4 Muşteı ı bedclı ıhaleyı mıa- maya tekaddum eden on gun ıçın· yetımıze muracaat etmelidirler \ 
1 

··k k t kJ"ft b ı t k. · t 'f t 
dında verm~ıse ihal~ fesh~dilir ve ,.le alacaklıların vesikaları tetkik G . ı . evve en yu se e ' e u unan era ım vergı ve anzı a ve ten-

. k 1 .d d b'I ki . . • 2 - rayrıınenkul 211, 4/939 T. de kimse arzetnıis olduğ bedelle al- viriye ve tellaliye resmi ve vakıf 
gayrı me;ı u yenı l'n arttırmaya le e ı ece erı ı lan olunur p b ·· ·· 15 d <> k'· • 

k J • k k . · erşem e gunu saat e us u - mnğa razı olursa ona, razı olmaz- icaresi borçluya aittir. Göster ilen 
cı ar a a er~ ço artlırana ıhale Konkordato K ,, i e · t · ş · ç ·· · ,r 1 . k . d , " n s rı darda hsanıyede erıf Bey eş- sa veya bulunmazsa h~men 15 gun giınde arttırmaya iştil'ak edenler 
e ı , . e ara ak. fark ve zararı Avukat· Yusuf Kenan Antel • N ı· .. 

. . 1 1• h"'' . · me sokagında 16 o lu ad ıye.muddetle arttırmaya çıkarılıp en arttırma şartnamesini okumuş ve 
nıu:-. ı ıoe.l l1 a .. 1.~ut -..nnır 1 . +T .. . 1 · 

· bınasında uskudar ıcra memur • 1 çok arttırana ihale edilir. Iki iha - lüzumlu maliımatı alırış ve bunla-
) Sartn"me ~·rke~ın göre · _...,__,__..r=:J...._...._ 1 • d d .. d f b • ld k I d k" f k " 1 · · · l 1 . . ı.-..J.__..__. ................. ugu c· asın a uç e a agırı ı ·ı e arasın a ı ar ve geçen gun er rı tamamen kabul etm•ş ad ve ıtı-

" ecel!ı surPtte bugünden itiba • Sahip , .• Baımuharriri: Ali Naci KA- tan sonra en çok arttı•.ına ihale e- ·için ', 5 den hesap olunacak faiz bar olunur. 
ren açıktır Fazla malumat almak u ı N · t İd •'• d' J' A k b ı· · • .. .. · · . . . RACAN - mum eşrıya ı aı·e m en ı ır. nca arttırma ede ı mu - ve dıger masraflar avrıca hukme Yukarıda gosterılen gayrımen-
ıstıyeııJe ı ın oat. 119 numara ı·ıe y .,. ı··ı · 11ıu·'dil ··· M Rası·m ÖZGEN ham k ı· ' 7·· · · b 1 - · · · ' ·· ·1 tt - • erı ru. · men ıyme ın ,, ~ şını u • hacet kalmaksızın memurıyetımız- ku l işbu ilan ve gosterı en ar ır -
memurı~·etiınize mliro.caatleri ilan Basıldı•ı Yer·. c -n Teı~aı Basımevi. n1az ~ t · ı· · ı " J h · d · · ~ t 1 • ~ •· v~ya sa ış ı s ıyenın a acaı;ına ce a ıeıdan ta sıl olunur. 'rna şartnamesi aıresın .. e sa ı a -
olunur. 1 

c:::n::::::11::::Jc::::JC:::::JE:::::::ı rüı;hanı olan di~er &l••caklılar bu- 5 - İpotek sahi bi alar~klılarla cağı ilan olunur. 

1 - 27 /2/939 tarihinde ıha le edilemeyen 250.000 metre düz beyaz 

kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 lira 
25 kuruştur. 

III - Pazarlık 30/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe giıniı saat 

14 de Kabataşda Levazım şubesi müdürlül!ündeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamele~ her gün sözü geçen şubeden parasız alınabi

lir. 

V - İsteklılerin eksiltme ıçin tayin 
k\ır komisyona gelmeleri ilan olunur. 

ed ilen gün ve saatte mez
(1701) 

fstanbul Umumi meclisi Azasına 
lstanbul Vali va Belediye Reisliğinden : 

İstanbul Umumi Meclisi 3 üncü intıbap devresi birinci yılı Ni· 

san içtimaının ilkini 3/4/ 939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

14 de aktedeceğinder. meclisin ruznamesi r<:>sta ile göndcri!Il"i~

tir. O gün Beledive daıresindeki L'mumi Meclis salon unu teşd!leri 
rica olunur. (1971) 


