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CACAl.oöLU HUaUOSMANlYE No. K 
T. L • ., o N: mee ısrANBUli 

Mühim bir teşebbüs ROMANYA HUDUDUNDA 5 MACAR ORDUSU TAHSİD EDİLDİ Ankarada bir neşriyat 
,Romen nazırları vaziyet kongresi toplanacak ACA İP! 

Şeker şirketi kurulduğu zamandanberi Bay 

Kesebir mükerreren vekil olmuştur. Neden 

şimdiye kadar bu işteki malumatı so:·ulmadı? 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Akşam gazetesinin dünkü nüs • 

hasının birinci sahifesinde kalın 
Puntolarla sabık mükerrer vekil 
Şakir Kesebirin muhakeme edile
ceği ilin olunduktan sonra şu sa
tırlar ilave olunnyor: 

•Ankara 27 (Telefonla) - Sekiz 
dokuz sene kadar evvel mülga Şe
ker İnhisan idaresil)de Şark vilii
Yetlerinin ihtiyacı için Arkoz şir

ketinden külliyetli miktarda Rus 
tekeri satın alınmış ve dolayısile 
lllezkur idarenin 273.000 küsur füa 
bdar zarar ettiği anlaşılmıştı. Bu
ıııuı üzerine maliye müfettişleri 

la!ıkikata başlamışlar ve tahkikat 
•ırasında İnhisar idaresi meclisi 
idare azalarının da ifadelerine 
llliiracaat etmişlerdi. İdarenin o 
&aınanki medlsi idaresi, Edirne 
lllebusu B. Şakir Kesebirin riya • 
ileti altında Kastamonu mebusu 
lllerhuın B. Hasan Fehmi, eski Be
)'azı.t mebusu B. Şefik ve Ahmet 
'l\tnoğullarından müteşekkildir.• 

Mademki bizim ismimiz de bu işe 
karıştırılmış, bazı tashihler yap • 
lllnk, ve izahat vermek mecburi
Yctindeyim. Çlinkü Leylinın an
lle&inin dediği gibi: •Yahşi adımı 
>'aınan kıldırmam!• 

On dokuzuncu asrın ortalanna 
doğru Fransız Başvekili meşhur 
•Guizon. un meşhur bir sözü var-
dı. 

- Enrichissl'Z • vouz m.,. -
aieurs. Efendiler, zenginleşin! 
O zaman biitiln Fransada yııJ. 
ııız iki yüz intiha~ı vardı. 

Çünkü intihap hakkı vergiye, ya· 
11.i servete bağlı idi ve Guizo da 
Vatandaşlarını intihabata iştirak 
edebilmek için zenginleşıııeğe da
vet ediyordu. 

Bizde böyle bir ıeye ihtiyaç yok
ttrr, çünkü biz intihap hakkını bil· 
tün vatandaşlara teşmil etıniıtik.. 

Fakat buna mukabil bizde de ce
ııış yaşamak hırsı ve bu hırsı muh
telif tarzlarda tatmin yollan var· 
dır, 

ll:onıisyonculuk, heyeti idare aza
lığı, tetkikata çıkmak ve lliahırihl 
Ve ilaahırihi yollarile. Ben kendim 
de 1925 le 1926 seneleri aralarında 
oldukça yerler kucaklamı§tım. Me
bustunı, profesördüm, Şeker ve 
-'iaııs şirketlerinin heyeti idare 
llıaJıklarında bulıındum. 

Fakat profesörlüğü aradıınsa da, 
ile mebusluk, ne teker ve ne de 
.\jaııs şirketleri azalıklımnı ara • 

llladım, l 
. lfatta Şeker şirketi azalığına ta

Yıııimi ilk defa gazetede okudu • 
tuııı zaman öğrendim ve hayret 
ettim, hilkı'lmete müracaat ettim 
"e: 

-Benim şekerle aHlkam, yalnız 

sıl oluyor, beynimin nesci değişme 
ğe başlıyor, hayalim paralarla, pa
ra saymakla, para biriktirmekle 
oynuyor!... Ötedenberi arkadaşım 
olan bugünkü Bükreş sefiri 
Hamdullah Suphinin yanına koş
tum. Bende hasıl olan tahavvülleri 

söyledim, başkalarında da ayni 
şeylerin muhakkak olduğunu veya 
olacağını ilave ettim, bunun bizi 
bozacağını, inkıliıbın1ız üz~rinc 

tesir yapacağını, anlattım ve' bun-
( Arkası 3 üncii sayfada) 

Ahmet AOaoğlu 

Mütecavizlere 
bir beyanname 
Beyannameyi 
Fransaİngiltere 
ve Sovyetler 
neşredecekler 

J\liitecavizlere bir beyanname 
neşrini teklü eden Lord 

HALİFAKS 
:

11
•1. Yemekten ibarettir. Ne diye 

•ııı aza tayin ettiniz?! Londra. 28 (A.A.) - Hariciye 
Oiye sordum. omitesi dün akşam Lnrd Halifaks 
Cevapları aynen şu oldu: tarafından bazı Avrupa memleket 

f d • h d •ı Bütün teşekküller arasında iş birliği yapı-e f TQ ın a ıza at ver l er larak memleketin müstakbel neşriyat 
faaliyeti sisteme ve programa bağlanacak 

• ........... .,,,,, 

Türk Hükumetinin isbat 
ettiği halisane ve sadıkane 
:Jostluk hisleri üzerinde 
ısrar etmek benim için 
güzel bir vazifedir . .. .. . ......... \ 

Bükreş, 28 (A.A.) - Milli kal· 
kınma partis.l meclisinin dünkü 
toplantısında hükumet azası mü -
'nim beyanatta bulunmuşlardır. 
Başvekil Kalinesko beyanatı -

nın harici siyasete ait olan kıs -
mında hükumetin son enterıias -

Kongrede neşriyat 
işlerimize ait 13 
mevzu konusuıacak 
Türk harf inkılabının onuncu 

yıldönümü dolayısile Maari1 Ve • 
kaleli tarafından An.karada sergi 
evinde tertip edilen •Ün yıllık 

Türk neşriyat sergisi. ile birlikte 
Ankarada bir de cNeşriyat kongre 
sı. toplanması uygun görülmüş -
tür. 

l 

yoııal hadisder esnasındaki va:zi-
yetini anlatmış ve rlemiştir ki: Rumen ordusu büyük bir kısmı harp teçhizatını Çeko • Slovak· Bu kongre ile memleketin müs • 

Son Çeko • Slovakya hadiseleri y~da~ temin etıniştrr. Bu resim Çeko • Slovakya~an alınnuş ma- takbel neşriyat faaliyetini sistem 
sırasında Macaristan Rütenyayı kinelı vesaitle mücehhez bir Rumen kıt'asını göstermektedir. li ve yıllara ayrılmış bir programa 

ilhak etmek üzere bir yandan ora-ı miyeceğnden dolayı bunu reddet- men bunu da reddettik. Çünkil biz b~ğlamak ve bu sahada çalı.şan bü 
ya giderken diğer taraftan sefer • rnişti. Romanyanın aktettiğl itti- yabancı bir milliyet toprağını il- tün res".'l ve. h~susi teşekkuller ' 
berliğe başlamıştır. Daha geçen: faklara samimiyetle hulus ile ve hak etmek istemiyoruz. Bununla rasında ışbırlığı yapa.r.k eldeki ın1 
sonbaharda Romanyanın böyle bir sadakatle hürmet ve riayet etmek beraber Macaristanın ekseriyeti kfmlard~n en verımli sonuçlar el· . . . . . .. 
harekete iştirak edip ctmiyeceği is azmind'e bulunduğUllu herkes~ yabancılar tarafından ikamet etli- de edebılmek yolları araştınlacak- Neşr'.yat kon~esı ~ı~ı çok mu~ım 
timzaç edilmişti. Fakat Romanya bilinmesini istiyor. Yeni vaziyet len bir toprağı ilhak etmesine mü- br. hır tC§Obbuse gırışen Maarif 
dost ve müttefik bir devlete kar- karşısında da ve Rütenyanın Ro • maneat edHmemiştir. (Arkan 3 üncü sayfada) Vekilimiz BASAN ALİ YÜCEL 
şı yapılan bir harekete iştirak ede- manyaya ilhakı istenilmesıne rağ- (Arkası 3 üncü 8ayfad.a) 

Parii--;rupu ı Macar - Slovak Kar 1 ş 1 k bir şeker işi 
pazar günü 3 Şakir kesebir bir şeker işinder ... 

Madrit dün 
sabah Frankoya 
teslim oldu 

detoplanıyor çarpışmaları muhake,me edilecektir 

Madrid, 28 (A.A.) - Madrid, bu 
sabah teslim olmuştur Casado ile 
müda!aa komitesi azast şehri daha 
evvelden terketmişlerdır. Cümhu· 

Ankara, 28 (A.A.) - C. H. 

Belediye kooperatifinde toplantı 

Hesapların tetkikine 
lüzum görüldü 

Seçilen heyet tetkikatını bitirinciye kadar 
Kooperatif idare heyeti ibra edilmedi. 
Kooperatif bir yılda 1726 lira kazanmış! 

hakkında tebliğ 

D. D. yolları 
U. Müdürlüğü 

Ankara (ikdam) - Ali Jltoza E • 
rem'in Çoruh mebusluğuna seçil· 
mesi üzerine açılan Devlet Demir
yolları ve Limanları Umum Mü • 
dürlüğüne İdarenin Ba!ıkesir'de 

İ bulunan iiçüncü işlel'lle müdürü 

i
l Tahsin Zezen'in tayinine ait karar 
name yüksek tasdika arzedilmiş -
tir. 

Tahsin Sezen diinden itibaren 
Vekalet suretiyle yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Valinin istifası 
tekzip ediliyor 

Hükumet, Arkoz şirketinden alınan şeker

lerden hasıl olan 273.193 liralık zarar hak-

Muaşeret adabı 
Vaydmanın muhakemesini Frans12 gazetelerinde okuyor= Fran· 

sada birkaç frank için birkaç ki ~yi öldürmüş olan bu Alman katile 
hakim ilk suali böyle sordu: 

- İsıniniz, ya~ınız, nerelisiniz? 
Onun katil olduğu tebeyyün ettikten sonra 

böyle soruyor: 
_.., Son s ualleri de 

- Şoförü öldiirnıek için kullandıgınız silahı nereden almıştınız? 
1 Başka bir söziinüı var mı? ilh .. 

İstanbulda )"olcuya: 

il - İnhisarlar yapı~'oruz. !\lemle· !erine mütecavizlere karşı bir be - , Ankara. 28 (A.A.) . -Son gün • 
~te karşı mcs'uliyetler altma gi- yanname tanzim edih.esi hakkın· !erde bir kısım gazetelercle bazı 

- Nereye gideceksin? Bozuk paran yok mu? 
Diye hitap etmiyen bilet~i na41iı'dir. Biletçiden yukarı çıktıkça 

halkla temas edenler arasnıdn halka siz diye hitap etmesini mev • 
kiine layık görenleri hemen hiç bulamaı>ınız. 

~1~0nız. Bu mes'uli~·ete sizler de da vukubnlan teklif üzerinde ce· ; valiler arasında tebeddüller yapı-
Ştırak etmelisiniz. • reyan eden müzakereye dair son . . . . lacağına, İstanbul valisi Kırdarın 

ta lf';'elenin bu şekli alması beni gelen raporları dinlemıştir. Bazı Belediye kooperatıfının dlinkil toplantısı sıhhi vaziyeti dolayısle istifa ede-

•t:;:n etti ,.e tereddiitsüz kabul d'.~lomat.'.k mahfell~rde beyan edil Belediye memurları kooperatifjbu _içtim. a gurü!tülü olmuş ve he- ceğine dair neşriyata tesadiı' f edil· 
F · dıgıne gore bu beyanname, yalnız şirketi dün yıllık topfantısını yap yetı umumıye ıdare heyetim ibra 1mektedır. 

dü.:k~t bir müddet geç~i. Gör • F~an~~' İ~giltere , ve Sovyetler mıştır. Gaaet~lercıı:.kı . kooperatif etmemi~ ve hesaplar_ın tetkiki için A~adolu Ajansı, bu haberleri 
kı bende bazı talıavvuller ha- Bırlıgıne ınhısar e<Jecektır. hakkında neşrıyat ~ızerıne yapıları • / (Arkası 3 unril saııfada) \ekzıbe memurdur. 

~ } L I . 
• 

l\laarif Vekili mekteplere mu'(~eret dersleri ko}durıı ·or. f'.'.n 
iyi muaşeret dersini çocuğa veren dershane muhitidir. Ö~etmcn ta· 
)ebe ile bütün temasında ve bütün lı,areketlcriude de dersi ona vere
bilir ve talebesine mutlaka •SİZ• diye hitap etmelidir. 

KEMALiST 
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koridorlarında 
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Musa - lsa - Muhammet: 65 
Mekteplerde 
spor faaliyeti 

'r=======: .. 
1 Haklı değil mi ? 

Tetkikat 
netice vermedi 

Eminönü merkezinde 
geçen bir macera 

• • '"''"' • • 

Musanın Hayatı 
Musa Samriye, "seni, halk içinden 
çıkmağa davet ediyorum!,, dedi. 

300 mahkQmun hayatı 

tehlike altı da 
Apartıma n ı n n e d en Hangi mektepler bir

birile karşılaşacaklar 
Gazetelerde okumuşsunuz-

dur. Umumi hapishane bina yıkıldığı anlaşılamıyor Kısmı adli mukayyidi kendisine getiri 1 en 
Beden Terbiyesi kanununun sı sağından, solundan dökül -meğe başlamış. Mahkı1ınlar - Geçen gün birçok vatandaşların adamı hüviyetini bile Sormadan nezaretha• 

Musa, bu işlerde kardeşi Haru-ı mak isterim. Puta tapmak sureti- mekte~lerd:. spor ve mektepliler la ziyaretçilerin konuşmala - ölümüne ve yaralanmalarına se - k b h k d 
nun hak'katen_ hiçbir kusuru ve le tuttuğun yol isyan ve dalalet ~ı'::ı~si ah:~bd:ıar h ::ip l e~ti: rına tahsis edilmiş olan bir hep olan inhidam hadisesi etrafın- neye tı mış ve sa a a a ar orada bırakmış 1 
ihmalı olrnadıgmı anladı; Ondan yoludur. Tanrıyı yeryüzünde tem- . . . 12 m erunı ytt geçen gün çökmüş. 

1
da .tetkikat Y.apmak. üzer" .. dün .b<!- Kendisine yanlışlıkla gönderilen f kikata başladık. Bize dört tane ta.· 

özür diledL s1'l edecek hı'ç bır' şey yoktur. çu·· n- Y
1

_e, rı .. ne getırmek içın Maa.rif Müdu···· r edıye h t f h d - d Pt pazköprüsünde gümbür . eye ı ennıye mu en ıs • Abdülaziz adında bir genci, hüvi- yare krokisi verdi. Bılahare bı 
Beniisrail halkı ise Musanın Tu- J<ü yeryüzünde olan bütün şeyler ugun e topl.anan komısyon dun ·· b'' ıkıl 8 t lerınden brr kısmı yıkılan binayı . . . k lk . . erkek ı 

1 
d b' fu b 

1 
gum ur Y an ve va an - t tkik . . . .. yetı.nı tetkık etmeden, aranma ta rokılerı bir mütehassısa göster. 

risinadan avdetini duymuş ve o- fanidir. Halbuki Tanrı ebedidir. ıse erı arasın 8 ır t 0 daşın hayatın ı 1 e etmışl<!rdır. Belediye mu - 1 İ . · . turn t r t · · a mo o an meş· h d. 
1 

. . . . . o an zzet adlı hır hamal yerme dık ve bunların Macar tayyareleri 
nunla beraber giden yetmiş kişi- Samri bunun üzerine: uvası er ıp e mıştır. bur apartman fadasının ha - ~n ıs erının tetkıkatı bır netıce k k 1 . k k k' . . ye: İstanbul mektepleri spor bölge- verm . . . • . ara o nezarethanesı"e kapatara ro ılerının kıymetsiz kopyeleri 

- Ya Musa.. Dedi. Benim de tınlanınızda bıraktığı elem- . emıılştır. Zıra en.k_az .. hadıse • 1sabaha kadar fuztilen hürriyetini oldug"u anlaşıldı .• 
- Musa hak,katen Tann ile ko- sibaşkanlığını Vali Doktor Lütfi nın n ı yaptığım buzağının aslı altındır ve li izler, hepimizin bu çeşit en as cereyan ettıgını an ama- 1 · · · . .. nuştu mu?. altın fanı· deg"il d . d. y k·· Kırdar deruhde etmiştir. Spor kü- ğa mani olm ktad H 1 t se betmek suretıle vazüesını suııs- Buna maznun Hörst Franke iti-aım r a an ufak kaza ihtimalleri üzerin- a ır. a en mevcu t' ı ı kt ı E · .... 
D.iye sormuşlardı. Ald>kları da yıksan d • 1. . d , mesi başkanı Maarü Müdürü T<!v- de azami hassasiyetle irkil - i~ ihtimal vardır. Bunlardan bi- ım_a ey em~ en suçu. mınonu raz etti. Kendisile mukavele ya -

müsbet cevap üzerine hemen ya- yap' arsan yapas,açnamheurr azsearnresı.8•bı~Iee 1 fik Kuldur. . '·" d ri arka temelin çökmüş 1rruı polıs merkezı kısmı adlı memuru pıldıktan üç ay sonra meselenin nıeınıze ..... i eğil midir? 0 sı, Ah d' h k · d" ·· ·· 
nına koştular. yine altındır. Bundan a·ıa· Tanrıyı Futbol müsabakaları, önümüz • Faka h . ikincisi de ikfaci kat duvarının .. me. ın mu a emesın~ .un uçun polise aksettiğini söyledi. t apıshane bina1ının • 

1 
k cu asliye ceza mahke··nP.&ınde de - B d 

- Bizim suçumuz yok. Bizi temsil edecek madde mi bulunur? d<!ki pazar müstesna olmak üzere yıkılmağa başladığı haberi anı o ara yıkılmasıdır. Enkaz un an sonra maznunun karısı 
S 

· k d d dedil F' 
1 

h t · ·· .. I k kaldır ld kt h · f · vam edilmiştir. d' 1 d. O d k amrı an ır ı, er. ıravun, Musa b .. . S . . il er cumar esı gunu yapı aca tır. gazetelerde çıkalı iki' gu .. n ol- ı ı an sonra eyetı ennı- ın en ı. a ocasının sahte ve-
ehlinden aldıgımız bulun altınla- zam etmek istedi. ag up olan takım elımıne ola - du. O zamandanberi ne müd- &'e haberdar edilecek ve mühen _ met geçen ce se e, avacı sikalarla iş gördüğünü bilmediğini . _ .. _ 

1

. unun uzerıne amrıyı - M •1• . . Ah ı d d 

rı bizden istirdat etti ve onlardan B .. il h na caktır. Berabere kalındığı takdirde deiumumilik, ne de belediye- disler tekrar vak'a mahallinde ke- mevkiinde bulunan Abdülazizin söyledi. 
bu buzag"ıyı yaptı. enıısra a arasında •Ka- zaten otuzar dakikalık olan haf • şif y kl d karakola gece deg" il >ündüz get' run• adında bir kuyumcu vardL . . . nin bir faciayı önleyici hare- apaca ar ır. " ı • Neticede heyeti hakime Hörst 

- Tanrımız budur .. Musa bunu Onu çağırdı. ıtaymlere onar dakikalık daha ıki keline şahit olmadık. Hapis - rildiğini, aranm~kta olan İzzet'.n Frank'ın iddiası veçhile Münihte 
burada bilmiyor, uzaklarda ara- .. .. .. devre ilave olunacaktır. Yine be- hanede hürriyetinden malı • . MÜ TEFE R R 11< bu genç olmadıgı muvacehe netı - yüksek teknik tayyar~ mektebin -
mağa gitti, dedi. Kusurumuzu af- b' - Bu gorduğün buzağıyı, dedi, rabere kalınırsa maç hafta arasın-ı' rum ve 0 köhne dam altında cesinde anlaşılınca derhal serbest d 938 Iınd 
fet.. 

ır ateş yakıp ıçıne at ve mahvet. da tekrar edilecektır· . Yak kt k' h la b k ld • . . f t . . d en yı a mezun olup olma-ikamcte mahküm .. üzü acı a 1 eye nın ıra ı ıgını ıtıra e mış ıse e d ğ . . . 
Ka b ğ t t . uç Y du"nku·· celsede ı'Ik ı'fa"lesı'nı· de ta - ı ının ve kendısının Almanyada 

Musa bunun üzerine .samri> yi • . . run, uza ının a eş e erıyece- 1232 g<!ncin iştirak edeceği bu ··t · ~ 

huzuruna Ça
"'"'tL gmı, fakat altının mahvolmıyaca- spor mus·· abakalar tal b 1 . . mu ecavız vatandaş var. Bun- SeleplErİ an:aşı:dı . sabıkası olup olmadığının sorulma 
15u • ğ .. led' ı e e erımız !arı cemiyet içinden ayırır _ mamen inkar ederek davacı gencı 

Bu ett'ğin · edi , Ded' mı soy L da b''yük' aı••-- Yak ık ,_ 1• 11 . sına karar vererek mahkemeyi - ı lŞ n r ... L .. . arasın u """ ile karşılan- ken hayat emniyetlerini de j . ac ueye anı,nı maha ınde hiç görmediğini ve tanımadığını b k .. b k 
Kendin dalalete düştügun" .. yetmi- Musa, .b.unu oğrenınce_ hemen mıştır. Futtol musa·· bakalarırun tetkık t k .. k' aş a gune ıra tı Ş d 

.~ 1 garanti etmiş bulunmuyor e me UZ<'re va a mahal - söylemiştir. Bunun üzerine Abdili- · 
yocmuş mbi bir de bütün bir kav- ap enızı kenarına dogru gitti. gün!' erın· ı· yazıyoruz: ı· 't · 1 Ü K 1 ı. k 1 
mi isyana sevkettin. uyumcu • un• ise onun gitti- . . . . • t' 

"' K Kar muyuz? Yağmurbrla bir tar- ,, ı.ne gı mış 0 .a. n niversite heye- azizin polis tarafındacı gece evin - 'ilin narasını Ça an Saı;I 8 1 
Bunun üzerine Samri: ğirti görünce merak etti ve gizlice . Bırmcı hafta: 2 Nısan pazar Tak-ı la toprağı gibi katarmış ve tınden Profesor Hamit Nafiz Pa- den alınıp götürüldül!ıinü gören Bir dis macunu müessesesinde 
_Ne yapayım, dedi. Benim a- arkasına düştü, takibe başladı. sun stadında: aTalarından ot azmanı kalın tııir v~. Profesör P"arejas raporla-

1
ev sahibi Necibe dinl•nmiş, şahit·çalışan Rahime adırıda bir kızın 

M 
İstanbul Galat p t köklü ağaçcıklPr fışkırmış o- rını dun hazırlamaga başlamışlar- davacının evden polis tarafından cftbı'nden do'"rt ıır· asını çalan sabıka 

nam ve babam evvelce puta ve bu- usa, ayni zamanda Beniisra- . - ... · asaray, er ev- ~ zağıya taparlarmış ve ben böyle il halkına da puta tapmanın fay- nıyal - Erkek ogretmen. ı lan tonoz kubbeler bir gün dır. Bu rapor bir iki güne kadar alınıp götürüldüğünü ve ancak sa- 1ı Hüseyin Avni dün birinci ceza 

puta ve buzağıya tapan bir aile- dasız olduğunu isbat etmek isti- İkinci hafta: 8 Nisan cumartesi:• gürn~ür gümbür kendini sa- Rektödük kan~Hle V\layete veri- bahleyin uykusuz ve perişan bir mahkemesinde muhakeme edilmiş 
den doğmuşum. Sana tabi olduğlı- yordu. Kabataş • Ticaret, Işık • Şişli Te- lıverırse facianın bilançosu lecektır. Profe.sor H~'."it Pamir ha halde döndüğünü sö~lemiştir. ve suçu sabit görülerek 7 ay hap-

muz ve senin Tanrına inandığımız Karunun altının erise bile kıy- rakki, Yüceülkü - Darüşşafaka. herhalde 8, 18, 58 kurbanla dıseyı gazetecılere şoyle anlatmış- Heyeti hakime, Abdülaziz! ev - se mahküm edilmiştir. 
zamanlar bile kalbimizde 'kendi ı-ıvbelmı\'fcei'I' Üçüncü hafta: 15 Nisan cumar- kapanmaz. tır: den alıp Alemdar JTIHkezine gö - D 
putumuza karşı bir sevgi yaşardL ni söylemesi Musayı tered.füde tesi: Vefa - San'atlar Mektebi, Hay Bu ~aberi gaz~telerde oku- ) •- Hadise. Ayazmrı mev_ki~in türen polis memurilP Alemdar -J OSfUnU yaralamış 
Vaktaki anam, babam Mısırda öl- sevketti. riye - Haydarpa.şa, İstiklal _ Bo- yan hır arkadaş. ,şarkında takrıben 20 • 25 donum- dan Eminönü merkez'ne götürüp Dostu Şefikayı yaralamaktan 
diller, onların da puta ve buzağıya Bir kere lsbat edeceğini •Öyle- ğaziçL ·Yıkılmalı mı, yıkılmama- lük bir arazi üzerinde cereyan et- teslim eden Bekçinin şahit olarak suçlu Süleyman adında bir adam 
karşı olan sevgileri birleşti ve san- miştL Artık geri dönmesi de doğru Dördüncü hafta: 22 Nisan Cu - lı mı? Münakaşalarının uza - lmekte~ir. To~rağın. iizerind~ 1,5-2, dinlenmelerine karar vErmiştir. dün birinci sulh ceza mahkeme • 
ki b~ kalbime yerleşti. Sonra olmazdL Hemen bir kenara çekil· martesi: İstanbul - Galatasaray dığını gören bu han artığı bi- ı' metrelık kavıs şeklınde hır çok Al t a e ühe di sinde muhakeme ve 29 lira 10 ku-
ben de seni nglbi Firavunun Ben!- di. Kollarını kaldırdı, Tanrıya mü- galibi ile Pertevniyal _ Muallim na kendi mukaddttatını çok- çukurlar ve yarıklar açılmıştır. man ayy r ffi n • ruş para cezasına mahküm edil • 

israil oğlanlarım öldürdüğü sırada nacata başladL mektebi galibi, Kabataş • Ticaret tan tayin etmiş ... Ötesinden )!)eş altı bina ve hir ağıl tehlike Sİrİn Sah~afarl SOrUlacak miştir. 
ve kAhinlerimizin bir Peygamber - Yarab .. Dedi, ben bütün bv galibi ile Işık - Şişli Terakki galibi berisinden yükselen çatırtı - altında . o~.duklarından. bunların Sahte vesika göstererek bir ha- B"ısı.klet çarp"n bı"r 

1 
1 

lnrla sabırsızlığını gösteri - t hlı e ı b 1 b ~ 
ge eceğini müjdelediği ay içinde işleri bu insanlar üzerinde senin Beşinci hafta: 29 Nis. an Cumar- J a Y sı uzumunu 

1
''m e era - vacılık müessesesile mukavele ya-yor, haykırıyor ama anlanu- b g l t l K t l K k adam 0" ldü 

doğdum. Seni nasıl •Tanr" Nil su- vekilin sıfatile ve senin 1·çı·n yapı- tesi "'=ikt- stadında: Yü • , er e .'." ş 0 
an ~r. • . ayma a: pen Hö:st Franke ad.ndakı Alma-lar d ö ~, ""' / yor ve işitmek istemiyoruz!• mına sovledik. Hadısenın sebebı · . .. . . 

ın a Ulmden kurtarmış ise b<!- yorum: Eğer iddialarıına karşı on· ceülkü • Darüşşafaka galibi ile ded' nın muhakemesıne duıı aslıye hı - Aleko Todori adında bir adama 
ni de saklad ki ğ d c b 1• şudur: Kaymakta olan sırtın asıl . . . . " . ı arı ma ara a e - ları ilzam edemezsem benden büs· Vefa - San'atlar mektebi galibi, rıncı ceza mahkemesıııde devam e- Aksaraydan geçerken hır çocugun 
raıl vasıtası·ıe eınzı'rdL' Şu halde H . Haklı değı"I mi? toprağı bir şist tabakasıdır. Fakat d'I . ı· b' d ğ' b' 'ki t bütün yüz çevirirler .. Ne edeyim ayrıye - Haydarpaşa galibi ile ı mış ır. ın ı ı ısı e çarpmış ve yere 
ben de kendimde bir Peygamber- Bu sırada bir hitabı ilahi sad;r İstiklal - Boğaziçi galibi. '1ı:::============rll dağlardı ani gel.en tabş k birikin~ileri Dünkü celsede Türkkuşu müfet- düşürmüştür. Aleko arka üstü ye· 

l
'k g·· d" An k .. kteki T ve mo oz ar şıst ta a .asının uze - , b. 1 • d d" .. k f t 1 ı· or um. ca go anrı- oldu. Altıncı hafta: 6 Mayıs cumartesi . d k 1 b' b k .. d tişler,nden hava ınbası ıgın an re uşunce a ası ramvay ray a • O N 1 VE R S 1 T E rın e a ın ır ta a _; vucu e ge- . . : nın muha•kka'k yerde de bir timsa- _ Ya Musa .. Merak etme .. Ben. Taksim stadında: Dördüncü hafta . . t' S ğ 1 d mütekait Savmı dınlendı. Muma- rına rastlamış ve yaralanmıştır. A· tırmış ır. on ya mur ar an sızan . . . 

li olması !Azım gelir diye düşündü- bana bel bağlıyanları en dar za- birinci maçın galibi ile ikinci ma- Talete b'ırlı'gWı• kuru·uyor 1 b'lh k- ,..1 . k ileyh şunları anlattı: leko tedavı ıçın kaldırıldığı Cer--su ar ve ı assa ov.u eıın a ıt- . .. b H" F k h h t · d ··ı ·· ı·· 

ğüm ıç· in bu buzağıyı yaptım. Ken- manlarında bırakmam Şap deniz çın galibi, beşinci hafta birinci ma k .k. · •- Bır gun u orst ran e ra paşa as anesın e o muş ur. ·· tı !arı sular bu ı ı tabakanın ara- ot . .. · · · · k 
dimle berAber halkı da ona tap- kenarında bir ot vardır. Bu otun çın galibi ile ikinci maçın galibi. Universitede k1*ulacak olan akm k ş· !> \bana Parkolelden telefon ettı; go- Tabıbı Adıl cesedı muayene edere 

4 
talebe birlig"i için önümüzdeki cu- sına a tadır. ıst t& akası su- ·· t"k T "h d' · ld d f . " . t' B' 'ki ti mağa sevkettim. Ben, yaptıgı." m ı·şe adına kimya otu derler, onu al.. Yedinci hafta: Final maçı. l d d 1 . mu mış ve üze ,ruş u . ayyare mu en ısı o u- e nıne ızın vermış ı.r. ısı e ma günü Rektörün başkanlıg"ında ar an ° avı yu şa - ğ b' k t 1 b · · d'"' · k ll k h kkınd t k'b t 

nadim değilim .Gök Tanrıyı, senin Erimiş altına .kat, altın derhal top- Maçları en maruf hakemlerimiz rindeki mu~zzam moloz tabakası unu, ır ço . a e e yetıştı: ıgı.nı u anan çocu a a n 
1 

a 
k 

1 
V bir toplantı yapılacaktır. Geçen • d _ k ~ b 

1 
söyliyerek bir ış bulması içıp te - yapılmaktadır. 

taptığın Tanrıyı inkar etmiyorum. ra o ur. e şayet o otu erimiş ya- idare edeceklerdir. Maçlarda bey- hafta birlik idare heyeti teşkil et- aşagı. oı;ru avma5a aş amıstır. d K d' .. U t -----<oo----
k t t k 

Ş t t db
. 

1 
b t l l"k vassutumu iste i. en ısını s aş 

Ancak bu buzağının da Gök Tan- u a a arsan ya ut da altın olur. nelmilel nizam tatbik olunacaktır.' mek üzere intihap edilmiş olan ave e ır a ınmazsa u e 
1 1 

e- ş 
1
. b. . . t 

1 
b·ı· T db' 

1 
şirketile temasa getirdim. eha • BE L E D 1 y E 

d k
. t' ı· ld - [Arkası ar] T F k"lt · hh 1 · · ı ıı· vazıye a &. ı ır. e ır o a - İ rının yer e ı ımsa ı o uguna i- v -----oı---- ıp a u esı mura "s arı ıçın - . . . detnamesi yokmuş. Kendisini s -

de asker talebelerin bulunması bu rak, sulaı ıçın ufak kanallar ya - · · Y ı Sular ı"daresı'ndek"ı tetk.ık· 
1 f k b td k 

vıçre, Macarıstan ve ugos avya 
nanı yorum. 

lran Veliahdının düğün 
hazırlıkları 

ViLAYET 

Vali hakkındaki asılsız 

habıır 

· · 'd ı · t pı masını muva ı u u . seçımın yem en yapı nıasmı ın aç • · havacılık müesseselerinden sora - ler bitti 
etmiştir. lııh1S2r'ar müdürü dün !181di bileceğimizi söyledi. Yalnız AI· 
Tıp Fakültesi dekanlığı 2. 4 6. 8 Bir müddettenberi İngilterede manyadan sormamaktığımızı, çün Maliye Vekaleti müfettişlerin 

İran Veliahdı ile Mısır Kralı -

Musa, baktı ıki Samri dalalet de
nizinde puy&n olmakta berdevam
dır. Ve hatta kendisini bile kan
dırmağa teşebbüs eder, on un Beni 
israil kavmi içindeki mevcudiye- nın hemşiresi Prense> Fevziyenin 
tini tehlikeli gördü. yakında Tahranda yapılacak dü -

ve 10 uncu sömestr murahhasları· bulunan İnhisarlar Umum Müdü - kü nazi aleyhtarı olduğu için hak- den Faikin riyasetinde dört nafıa 
Dün bir gazete İstanbul Valisi nın yeniden seçilmesi için alaka- rü Mithat Yene! dün şehrimize kında fena malümat vermeleri müfettişinin iştirakile sular !da • 

Doktor Lıltfi Kırdarın rahatsızh- darlara bir tamim yapmıştır. dönmüştür. Mithat Yene! Londra- muhtemel olduğunu •Öyledi. Öyle resinde yapılmakta olan tetkikat 

- Seni, dedi, şimdi buracıkta ğün merasimleri için Londra ve ğı dolayısile vazifesinden ayrılmak Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf da bazı tütün işleri etrafında İn - yaptık! İsviçre ve digeı yerlerden sona ermiştir. Heyet raporunu 

öldürtürdüm. Fakat bunu yapını - Parise ısmarlanan bir çok ipekli istediğim yazmıştır. Bu haberin murahhaslarının da ufak bir ekal- giliz ve Kanada firmalarile temas gelen mallımat bu adamın şayanı Nafıa Vekaletine sunmak üzere 
yacağım, yalnız seni halk içinden ,_ 

1 1 1 
b .. 

1 
d k t" 

1 
k !arda bulunmustur. itimat olmadığını göst<rdi. Bunun Ank . . t' S fi 1 . ·n .. umaş ara eşya ar ugun er e a ıyyen ası ve esası yo tur. Vali r t · · d 'ld 'kl · ı ı , . . . araya gıtmış ır. u at erını çıkmağa davet eruyorum. Ve ne- ıye ıçın en seçı ı erı an aşı Yeni seçimde meb'us olan Mit - üzerine kendısının memleket dışı-

. t 't B' dah semplon ekspresile ve memleke . Lütfi Kırdar da sıhhatınin . mü mış oldug"undan dekanlık bunla y C . . .. 'f k t · · · b' ucuzlayıp ucuzlamıyaca"' Vekil • reye ıs ersıın oraya gı . ır a . hat enel umartesı gunu vazı e- na açmamasını emın ıçın ır mu 
6

' 

buralarda gözükme.. Yalnız sana timizden geçerek İraııa ııakledile· <emme! olduğunu. isfüahat ihti - rın da yeniden seçilmesini iste • sini terkederek Ankaraya hareket kavele ile angaje eder göründük Jetin bu raporu tetkikinden sonra 

son bir nasihat ve irşadda bulun- cektir . yacı hissetmediğini söylemiştir. miştir. edecektir. ve bir taraftan da hakkında tah- anlaşılaaaktır. 
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Bütün suratına bakanlardan 

macerasını 

sıkılıyordu. 

biliyorlarmış gibi 
Şimdi gitsin Ok-

yunusun sur harebeleri için
deki inini, biilür köşkünü, cen 
neti arasın mı? Hayır... Tılsımı 

aldı. Nakden, bedenen nezrini ver
di. Artık Dervişle alışverişi kal -
madı... Hem pir inine alacakaran
lıkta ve biribirine benziyen bos

tanlardan, dar yollardan, kale be
denleri arasındaki patikalardan öy 
le dolamba, yerlerden gitmişlerdi 
ki üç dört qün arasa uzun mağa
rayı, o darülesrarı bulabilmesi şüp 
beliydi ... 

Yedikuleden (tren) e binip Sir
keciye inmeğe karar verdi. Bos
tanlar, mezarlıklar arasındaki ko
ca kaldırımlı sur harici caddele
rinden giderken köylü ile şehirli 

arasında allı güllü bi~ tuvalet yap 
mış, kolkola yürüyen üç Rum kı
zına tesadüf etti. Kızlar hafif şüh 

gülüşmeler ile Ali Bekiri süzerek sasını, kuvvetini denemek lazım

yanından geçtiler. Onlar biraz iler- dı. .. Kadın denilen oynak atın ar
ledikten sonra delikanlı döndü. trk yularını ele geçirebilmiş miy
Arkasına bir göz attı. Kızların da di? Bunu tecrübe etmek merakile 

başlarını çevirip hala gülüşerek yerinde duramıyor, işe nasıl ve 
kendine baktıjdarını gördü... Bu neresinden başlıyacağını tayin e
ne demekti? Tılsım hükmünü ic- demiyordu. 

raya mı başlamıştı? Muskayı boynuna taktı. Kona-
Kabataşa konağa .döndü .. Odası- , ğın büyük bahçesinde, sofalarında 

na ç~kU,di. ~apıyı. surmelcdı: Şım.- a~ağı yukarı dolaşmıya çıktı. Yü-
dı buyuk hır hazınenın sahıbıydı. reğinde garip bir intizarın 
Bu yeni kuvveti nasıl hüsnüisti- halecanları k d z d. 

1 
. . aynıyor u. anne ı-

ma edebılece'ktı? Muskayı boy-
nundan çık d E · d. · d' B yordu ki etrafındaki kapılardan ar ı. vır ı, çevır ı. u, ' 
Tatarböreği şekil ve hacminde si- pencerelerden birkaçı" açılarak 
yah meşine dikili birşeydi. Acaba sevdadan, arzudan bogazları gı
içinde ne vardı? Eliyle üstünden cıklanan kadınlar, seslerinde mah
yokladı. .. Parmakları derinin al- remane istirhamlar titriyerek ona: 

tında yumuşak ve katı bazı cisim- - Bana baksana elmasım Ali 
!ere temas eder gibi oluyordu. Sö- Bey .. Ne efsuna tutulduğumu bil
küp baksa belki tılsımın havassı miyorum .. Senin için ölüvorum .. 
bozulurdu. Buna cesaret edemedi. Merhamet.. Merhamet.. Gönlüm, 
Meşinin içinde ne olursa olsun bu kapım, pencerem senin için daima 
kendince o kadar ehemmiyet gö- açık ... Ne zaman ister isPn bir işa
türür birşey değildi. Tılsımın has- retine bakıyorum ... 

TDILSDMD 
Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

aımınıınmmımıııını•mıııaıınmıııııııuıııııııııuıuııııuıııııııııımıu 
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Desinler .. Ali Bekir bu ·kuruntu Güm güm vurarak Pervini çağır
ile geziniyor, geziniyor, etraftan dı.. Lakin Pervinin yerine Kalfa 
komşu pencerelerine ır rıncınya Hanım geldi. Sordu: 
kadar böyle davetler bekliyor, fa- - Kimdir o? 
kat arkasından hiç çağıran olmu- - Benim, Ali. .. 
yordu. Derviş Okyanus ona ne de- - Sen misin Aliciğim ... 
mışti .. Kadınların nazların.i istiğ- - Benim Kalfacığım ... 
nalarına ehemmiyet verme, ilanı Kalfa Hanımın sadasında eski 
aşk için sıkılma, utanma, sevdan- huşunetten eser yaktu. Bilakis ağ
da, onların gönüllerine huluide zından bal akıyordu. Bu hal tılsı
musır ol.. En güzel, en yüksekle- mın tesiri, onun efsunu serii miy
rinin vuslatiarına zaferyap olur- ru? 
sun... Ali Bekirin aklına Ali Bahadır 

Utanma. sıkılma, korkma, çe- masalındaki Kırk Bakirin muhafı
kinme ... İyi lfıkin bu kelimelerin zı acuze geldi. Onun Karadeniz 
manalarına bilfiil alışmak, sıma- kuyusunda yatan ejderha gönlün
şıklığa, bu nevi cesaretlere idman den geçerek altın anahtarları al
etmek liızım... madan Kırk Bakire vusul kabil ol-

viş Okyanus yalan söylemezdi .. 
Kalfa Hanımın, gençliğinde Paşa

nın hırslı ellerile kimbilir kaç defa 

yoklanmı.ş iffeti pek müstahkem 

bir kale olmasa gere'kti. 

Kalfa Hanım çağile biahenk dü
şen bir fıkırtı ile: 

- Ne istiyorsun güzelim? .. 

- Ne mi istiyorum? .. Ah .. Şey .. 

- Yüzümü mü görmek istiyor· 

sun? 

- Ah evet ... 

Kalfa biraz istiğrapla: 

- Neden icap Ptti? 

- Şimdi burada sövlenmez .. 

- Benzin uçuyor, gözlerin süıii• 
lüyor, dudakların titriyor ... Ne O" 

luyorsun Ali? 

- Ne?.. - Ah ne olduğumu biliyor mU' 

- Bir parça yüzünüzü görmek yum? 
istiyorum.. Bazı delikanlıların kendilerİfl" 

Ali Bekir dikkat etmişti. Kalfa den birkaç yaş büyük kadınlara 
ona hiç .Oğlum• t~birile hitap et- ilanı aşk etmiş olduklarını birkaç 
mezdi. Yaşca büyümüş olacağı i- hikayede okunur iken Kalfa dinle· 
çin mi kadın bu tabiri ağzına ala- mişti. Aşk öyle bir sihirdir ki b3

' 

ınıyordu? Yoksa kalben bu sözde ·rometresinde hazan böyle meV· 

kendi hissile bir tenafür mü bulu-1 simsiz karışık, çapraşık iniş, çıkıJi" 
yordu? Şimdiki on sekiz yaşile A- !ar olurdu. Gönül kimi severse gii'. 
li Bekir ferah ferah onun beşinci zel odur. Bunun hakiki bir miSB!i 
küçük oğlu olabilirdi. de kendisile Ali arasında zuhur 

Derviş Okyanus gibi mağarada madığını düşündü .. Vakit geçlrme
gü:ıe~lcr doğduran bir pirden sı- meli, fırsat kaybetmemeli, sıra o 
kılmamak, çekinmemek, korkma- sıra, saat J saat, dakika o dakika 
mak icazetlerıni aldıktan sonra işe idi. Kalfa Hanıma hemen ilanı aşk 
başlamak iç'n tereddüde artık ma- edivermek lazımdı ... ·Sana yanı-
hal \'ar mıydı? yorum .. ilitnı aşkındaki büyük si- Kalfa Hanım orta kapıyı aralı- etmiş olmasın?. 

Alı Bekir dönmedohba indi. hirdn istifade edecek andı. Der - yarak: 
(Arkası varı 



•-Martı• 

• • 

Ingilterede bir kabine/1ngiliz nazırı 
• ıHudsonun aldığı 

meselesi çıkıyor neticeler 

iKDAM 

İş Bankası Genel 
Direktörlüğü 

Ankara, 28 (A.A.) - Cümhuri
yet Halk Partisi namzedi olarak 

8AYll'A 3 

Mühim bir teşebbüs ACAİP! 

A k d h 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

n ara a ir neşriyat ~a:n :;~~::ay~~ı~o~.:: ~::: 
Ankara meb'usluğuna seçilmiş bu- k · • 1 k lar kapatıyorlardı!.. Balk ara • 
lunan İş Bankası Umum Müdürü ongresı top anaca kında dedi kodular vardı. Bu-
B. Muammer Eriş. mebusluğu ter- gün bunlar hakkında Gazi Haz • 
cih ettiğinden dolayı Banka U • 'retlerine bir rapor yazmak istedi-

( BCL§ tarafı 1 inci sayfada) yapılan yardımının daha verimli ' g"ımı· · ·· ı diı B dul! h s h" mum Müdürlüğünden istifa etmiş soy e n. am a up ı 

ve bugün öğleden sonra saat 15 te t Reilsmid neşriylat 1 teşekküllerini ve esaslı bir yola konulması. yazı ile değil, şifahen arzetnıekli· 

Mecburi askerlik güzünden 
kabineden çekilecek nazırlar 

, . ems e en zat ar a memleketin 10 - Okumayı teş•.rik etmek ve ğimi münasip buldu. 
toplanan mezkur Banka ıdare mec . . • . . . 

Moskova, 28 (A.A.) - İngiltere 
1 
.. U M .. d .. 

1 
.. _ .d fikır adamlarından, tabi, muhar - ne,<;rıyatı tamtmak ıçın yapılab~ 

denız aşırı ticaret n~zareti siyasi !is" . . M k B k b k rir, gazeteci, mecmuacı ve matba- lecek propaganda. 
· ı ısı mum u ur ugP ı are mec- Gaziye gittim, bir saatten ziya

de kendisine maruzatta bulun • .. ı reısı ve er ez an ası sa ı . .. . . .... 
musteşarı Hudson, Moskovadakl U M""d"" .. B S 1.h tt• Ç acıları ile profesor ve muallımle - 11 - Neşrıyatın satış ve dagıt-

mum u uru . a a a ın amı . .. . . . . . . lı lıhım, bu meyanda mebwı Mustafa 
ikameti sırasında harici ticaret ko ı:.ın mumessillerinden terekküp e- ma işlerını tanzım ıçın a nması 
miseri Mikoyan ile Hariciye Ko • seçmiştir. decek olan bu kongrenin tetkikine faydalı olacak tedbirler. Feyzi geldi, ben kalktmL Gazi söy· 

Londra, 28 (AA.) - Dahili si - şekküllerin murahhasları tarafın- miseri Litvinof'la müteaddit mü_ ---oo--- Maarif Vekaletince arzedilecek 12 - Matbaalarımızda işin veri- lediklerimi kaleme alarali: bir nüs-
Yaset vaziyeti karşıktır. Par lamen- dan gelecek P.erşemb~ g_ünü. yapı- lfiltat yapmış ve keza komiserler Yugoslavların bir tekzibi meselelerle kongrenin çalışma tar- mini arttıracak ve kalitesini yük - basını kendilerine, diğerini Baş • 
to 1llahfellerinde söylendiğine gö- lacak olan içtımaa bu~uk bıx .~ - heyeti reisi Molotof tarafından da Belgrad, 28 (AA.) - Yugoslav- zını gösteren esaslar tesbit edil - seltecek tedbirler. vekil İsmet Paşa Hazretlerine tak-
re mecburi askerliğin şekilleri hak hemmiyet atfetmektedırler. Çun- k . . . ya ayanından Garsın Alman ekal- miştir. 13 - Edebi mülkiyet hakkına da dim etmekliğinıi emrettiler. E • 
kınd k , . t· d Ç b abu! edilmıştir. li . 1 k a abinede ihtilaf olmadığına kü bu ıç ıma esnasın a em er - E t 

1 
. t h kk d yetı namına Almanyaya bir se - Bu kongrede rey, di e ve ihti - ir olan mevzuatımızın günün ihti- · 1 · . . . 

d n ernasyona sıyase a ın a mir crmı ıc:ra ettım; nıanızatıını 
air yarı resmi mahfellerde yapı- !ayn, bu mesele hakkında beya - . yahat yaptığına dair bazı ecnebi saslarından istifade edilmek üzere yaçlarına göre tadili lazım gelen 

1 k yapılan dostça noktaı nazar tea - üç nokta etrafında cemetnıiş!iın: 
an beyanatın hiçbir kıymeti yok - natta bulunaca tır. . . • . gazetelerinde çıkan haberler ta • lise ve öğretmen okulları üğret - cihet!erinin tesbiti. 

tıır. Milli hizmetin takviyesi lehinde tısı her iki taraf hükumet!erinın mamiyle asılsızdır. Grassl, son menlerinin üç, ilk tedrısat müfet- 14 - Kongreye iştirak -edecek- (l) Feragati nefis lüzumu ve bu 
Samuel Hoare veya Eden'in is- memleket efkarı umumiyesinde karşılıklı olarak görüşmelerini an- günlerde Yugoslavya ayan mecli- !işlerinin bir, ve ilk okul öğret - !erin kongrenin açılmasından en cihetin inkılapçıya muhit için en 

tltasından evvel de bu istifalar hak ve parlamentoda hasıl olan hare - !atmak imkanını vermiş ve sulhün sinde yapılan bütçe müzakereleri- menlerinin üç meslekdaşla temsili çok on gün önceye kadar bu mev - kıymetli bir istinatgab olduğunu, 
kıııdak! haberler tekzıp edilmişti. kete işaret eden i:l haber alan mah tarsini sahasında meycut mütaba- ne iştirak etmiş ce biitçenin kabu- uygun görülmüştür, zularla alakadar olmak üze;e ya - ~2) mürakabe ve kontrolün gittik-

tl:ubafazakiır mahfellerde hiç .. feler, Daily Telegraph gibi bazı kat noktaları tenevvür etmiştir. lü lehinde rey vermıştir. Bu arkadaşlar her lise ve öğret- pacakları yr(llı tekli1ler. çe azaldığını ve bunun neticesi 0 _ 

bir tahminde bulunulamıyacağı gazetelerin askere alma usulleri Büyük Britanya hükumetinin men okulu öğretmenler kurulunun Kongre umumi heyeti halinde a- !arak suiistima!Jerin av.Jet edece-
EÖylenmekle iktifa edilmektedir. hakkında tekliflerde bulundukla - salahiyettar ~nümessili ile Sovyet M ad r i d d Ün s a b a h göstereceği birer namzetle, her çılacak ve intihapla şu encümenle - iğini, (3) köklü, imanlı bir fırkanın 
!>~ 1llahfellerde Sir John Simon'un rını ve bu prOjfden dolayı muhalif -hükfuneti azası arasında tesis olu- F k t 

1
. ld kültür direktörlüğünün biri m~ re tefrik olunacaktır : Basım, ya- mevcut olmadığını. Birkaç gtin 

buyuk harp esnasında mecburi as- nazırların istifa edeceğinden bile'nan şahsi temas Sovyet - Büyük ran oya es ım O U fettiş, biri ilkokul öğretmeni ola- yın ve satış işleri, dil ekler, edebi sonra İsmet Paşa tarafından Baş-
lterlik hizmeti ihdas edildiği za - bahsettiklerini kaydeylemektedir - Britanya münasebetlerinin tarsi - (Baş,u.rafı 1 inci sayfada) rak göstereceği iki namzet ara - mülkiyet, gençlik ve çocuk edebi- vekalete çağrıldım ve saatlerce 
ll:ıan da istila etmiş olduğu ilave ler. Mecburi hizmet aleyhinde ile- nine ve sulh meselesinin halli i - derek şehre do~u gitmişlerdir. sından Vekaletçe seçnecektir. yatı, mükafat, yard1m ve propa - siiren maruzatta bulundum. 
~dilmektedir. ri sürülen deliller siyasi ve ahla- çin enternasyonal teşriki mesaiye Madrid.'in her tarafında Frankist- Namzetlerin derhal tesbit edile- ganda işleri, neşriyat programı, Diğer taraitan Gazi kalabalık 
~Yııi mahafellerde izhar edilen ka ki olmaktan ziyade techizat, kışla 1 

hiç şüphesiz hadim olacaktır. !erin bayrağı dalgalanmaktadır. rek en çok 10 Nisan 1939 tarihine tercüme işleri encümenleri. bir toplantı yaptırtımı, 0 zaman 
tıaate göre bütçe tamamile tasdik vesaire noksanlığı gib; teknik mü- o-- Hallı:, faşist usulü selam vermek- kadar Vekalet Yayın Direktörlü - Kongreye kimler iştirak yaveri olan Bay Muzaffere benim 
edilnıeden evvel Sir John Simon- 18.hazalara istinat etmektedir. tedir. ğüne bildirilmesi lazımdır. yazımın okunmasını emretıniş ve 
ıııı k R d 1 edecek abineden ayrılması ihtimali Amele partisi mahfellerinden u m en ev et Londrada bir end;ı;ıe K d .. u uı k yazı okunduktan sonra hazırun -
ll:ıeycut değildir. halihazırdaki milli servisin neti - T Ongre e gor Ş ,ece Kongreye iştirak edecek resmi dan bazılarını şiddetli tenkitlere 

bün akşam Westminsterde top - celerini beklemek lazım geldiği a d a m 1 a r 1 K r a 1 Londra, 
28 

(A.A.) - General mevzular ve hususi makam ve zevat şunlar- uğratmış; bu suretle biz ete derin 
1 Franco'nun İngilteredeki eski mü b anan muhafazakarlar komitesinin beyan edilmektedir. Elde edilen ı _ Resmi ve hususi neşir teşek- dır: ir husumet hfilesi ile muhat ol-
lllill messili Duc d'Alba'nın Londradan 

1 hizmetler mecburi olması neticelerden mecburi hizmet u ~ K ld " 'ın küllerinin sermaye ve kuvvetlerini Başvekalet ve Vekaletler mü - duk. 
lloktasında i.srar ettiği iyi. haber sulünün kabulü lazım geldiği an - Q rO en re J 1 m ayrılacağına dair dolaşan şayi·alar, azami verim temin ~\mek üzere messileri, Genel Kurmay Baş - Fakat 1927 senesinde icra olu • 
•lan mahfellerde söylenmektedir. !aşılırsa, şahsi hizmet usulile b<» bd f f siyasi mahfellerde büyük bir tesir teksif ederek işbirliği etmeleri yol kanlığı mümessili ve Askeri Mat- nan intihabattan evvel Gazi um • 

Çemberlayn V8 mecbur( raber iktısadi seferberlik ilan edil te i ini istiyor 0r hus.ule get~~mişt~·b. Mumf.ailetyhin !arının araştırılması ve bu esasa baa Müdürü, Basın, İstatistik, Dev deler namı altında birtakım pren-
digı"· takdirde amele partisi milli yerme şım 1 yem ır se ır ayın let Meteoroloı·i İşleri , Harita, Pos- sipler ilan etti ve mebuslar artık askerlik Bükreş, 28 (A.A.) - Reuter a - edilmiştir. göre bir neşriyat programı hazır -
razı olacaktır. jansı bildiriyor: Al.k d !anması. ta, Telgraf ve Telefon. Devlet De- heyeti idare azalığı ve komisyon • 

Londra, 28 (A.A.) - Çember • Amele partisi meb'uslarının ka-
3 

a ar müşahitler, dükün av- ı U Müdürlükleri culuk yapmaktan menedildiler. la 33 eski Başvekil ve Nazır Kral delinin Burgos hükumetinin ko . 2 - Dilimize tercüme ettirile - mi:yo ları . mum. . ..• 
Yn'ın mecburi askerlik hizmeti 'bineye girmeleri ihtimali zayıf ol- Karol'e bir muhtıra göndererek mintern aleyhindeki pakta girece - cek eserlerin klasikler dahil ola - mumess.illerı, _üruversıte Rektoru Biz de tabiati!e iizerimizde bu

lunar bütiin füzuli vazifelerden, 
yani iki meclisi idare azalığından 
kurtulduk. 

hakkında herhangı· şekilde olursa dugu" parl1\mento mahfellerinde .11• b" l"k f . R _. . k ı·· ml 1 1 ve Fakulte mumessıllerı Ankara Ols . .. . . mı ı ır ı men ~atı namına o - gıne bır delil teşkil etmesinden ra en uzu u arının sene ere ay-ı . 
Un vereceği kararı uzıın mud - beyan edılmektedır. Aym mahfe!- maıı.vadaki reı"imin tebeddülünü k kmakt d 1 rılmış bir planda tesbit edilmesi Tarih, Dil ve Coğrafya Fakültesi 

det t h i il k b" · · Ç b v · or a ır ar. D k P f ·· 1 ·· · ı e ir edemiyeceği iyi haber a- !ere ng· iz a ınesının arşa':° a istemişlerdir. Muhtırayı imza e - * ve bunların neşri için alakadarlar/ e anı ve ro esor er mumessı -
laıı mahfellerde söylenmektedir. günü kat'i bir tarzı hareket ıttihaz . · . . . h arasında ış· bölümü vapılması. 

1 

leri, Siyasi Bilgiler Okulu, Güzel 
.,... d" denler arasında eskı Başvekıl ve Parıs, 28 (A.A.) Bır avas • S , ti Ak d · · G · T b. 
"U mahfeller, muhafazakar te • edecegi tahmin edilmekte ır. milli köylü partisi reisi Maniu da 'muhabiri, Konkord meydanı civa- 3 - Orta tahsil çağındaki genç- anEa atrt·· .. aye.'.'1kısık, aMzıüh. erd'.-

Bu suretle benim Şeker Şirketi 
heyeti idare azalıpm bir sene bi
le sürmedi; fakat bu badi,e gaze • 
tede yazıldığı gibi sekiz dokuz se
ne evvel değil, 1927 senesinde, yani 
tam on iki sene e\·vel olmuştur. 

1 . . . · .. ye ns ı usu, u se en ıs 

R h d d d 5 M 
vardu. rında bir otelde, sabık spanya lik ıçın yazdırılması veya tercu - mektebi ve Yüksek Ziraat Ensti _ 

Umanya U U Un a acar Bu muhtırada, son buhran esna- Reisicümhuru Azanay" mülaki ol- mesi lazım gelen eserlerin tesbiti tüleri profesörlerinin mümesslleri 
sında Kralın müzakerede bulun - muş ve kendisi ile görüşmüştür. ile bunların neşri için bir program Lse, Ööretmen okulu, İlkokul öğ-

1 d 
• mak üzere eski siyasi parti reisle- Azana, yeniden edebi faliyetine hazırlanması. retmenleri ile İlk Tedrisat mü1et-

o rd usu tahşl"d edı" 1 rini davet etmemiş olmasına tees- başlıyacağını bildirmi5 ve şu söz- 4-Bir çocuk edebiyatı kütüp - !işleri mümessilleri, Cümhuriyet 
süf edilmekte, Kralın son zamanlar !eri söylemiştir: hanesini kısa bir zarr.anda vücu- Halk Partisi ve Halke\•leri mümes 

Ruslardan şeker ınübayaası da 
ayni senede olmuştur ve ben de 
heniiz şeker şirketi azalığında bu-

(BCL§tarafı 1 inci sayfada) j tmuzın bugünkü şartlar içinde 
. ll.onıanya11ın bu dürüst hareke - ! gitgide artan bir ehemmiyet aldı -

tiııe rağmen 14 Martta Macarista- ğını i!_bat etmiştir. Son buhran sı
ııın seforberlik yapmakta olduğu- rasında bütün müttefiklerimizle 
ııu Öğrendik. Bu seferberlik faa- teati ettiğimiz dostluk teminatı ve 
liyetıe devam etmiş ve Romanya bilhassa Türk hükumetinin hak -
hudutlarında beş Macar kolordusu kımızda isbat ettiği halisane ve 
%§it edilmiştir. Hadiseler karşı- dostluk hisleri - şiddetli alkışlar -
lllııda gafil avlanmamak için her 

1 
üzerinde ısırar etmek benim için 

~ille karşı olursa olsun ~.oprakla- ı güzel bir vazifedir. ~~nlar, .B~I -
l1ıııızın masuniyetini mudafaaya kan antantının her hadısede ihtıva 
~~ra_r vermiş olduğumuzu ecnebi 

1 

ettiği d~vletl~~ .içi~ sa~lam bir e-

da büyük bir mes'uliyet ve otori- Cümhuriyetçi İspanyada fikirler de getirmek için icrası lazım gelen silleri, Türk Tarih ve Dil Kurum-

te deruhte etmiş olduğu kayde - şimdi, harbin nihayetinın yakın °1 işler. !arı mümessilleri, Türk Basın bir-
lunuyordum. • 

. . _ _ duğu düşüncesine alısmıştır. Bu 
dılmekte ve mılletle dr.grudaıı dog- . b t d 1 ·· · ı ihn" 5 - Halk için yapılması lazım liği ve Anadolu Ajansı mümessil -

gelen neşriyat için yıllara ayrıl - leri, Türk Hava Kurumu, Kültür 
mış bir program vücude getirilme- Kurumu, Kızılay, Gerıçlik Kızılayı 
si.. ve Çocuk Esirgeme Kurumu mü-

O zamanları hatırlıyanlar bilir
ler ki memleket çok şiddetli 
bir şeker buhranı içinde idi. İs • 
tanbulıın kendisinde bile Şekerin 
okkası 65 - 70 kuruşa kadar çik . 
nuştı. Şark vilayetlerinde ise, şe
ker daha az bulunuyordu, bazı 

yerlerde okkası 95 kuruşa. kadar 
çıkmıştı. Valilerden ve ahal,iden 
gelen ve müteaddit ve mu!'t1rrane 
müracaatlar üzerine hükUmct ınlİ· 
mcssUinin teklüi veçhile Ru;lal'· 
dan külliyetli miktarda şeker sa • 
tın alınmasına karar verildi. Bu 
şekeri Ruslar doğrudan doğruya 
ve Kafkasya tarikilc Karsda ve 
Erzurumda teslinı ettiler. Oradan 
da şeker tedricen, diğer vilayet • 
!ere gönderilecekti. 

. ! se ep en o ayı, mucaae e z ı-
ruya temas halinde bulunacak hır i . . "d 1 d k ·· 

Ukunıetıere bildirdik. Silah altı- sas olabılecegını gosterır. 

milli birlik rejimi tes:si istenilmek 
tedir. ---
Batıray denizaltı 
nemimiz Kielde 
suya indirildi lla bir kaç sınıfı çağırdık. Ve ihti- Bulga.r Başvekili ve Hariciye 

Yatların çağrılandan dört misli 1 Nazırının geçenlerde Anka -
fazlasiyle silah altına koştukları - •raya yaptığı ziyaret biitün Bal • Kiel, 28 (AA.) Jermenya 
Ilı 1 · · k Krop tezgahları tarafından Türk .. giirdük. Diğer taraftan her tür- kan devlet crımn endilerini biri-
~~ ihtilatın önüne geçmek için de birlerin. e bağlıyan mü.şterek .. men • donanması hesabına i1ı1al edilen 
'<Uy f " nJ dıkl b t k cBatıray> denizaltı gemisi bugün l"· YeUerimizi hudu itan bir gün- ~~uerı .a a . arını ıs a ıçın ço 
~\\ Yürüyüş gerisinde ve tahaffuz guzel hır vesıle olmuştur. denize indirilmiştir. 
lıııntakasında tahşit ettik. (Alkışlar) Gemiye törenle ismini, Türkiye 
tis lıaşYekil son Alman • Romen ik- Bu ziyaret sonunda neşredilen Büyük Elçisinin ref'lkası Bayan 
<l at anlaşmasını mevzuu bahse • tebliğ memleketimizde fevkalade .Hamdi Arpağ koymuştur. Batıray, 
ıi•re1t bu anlaşmanın kat'iyyen derin ve fevkalade sempatik bir Türkiyenin ay sınıfından sipariş 
lı?tıııal ve son siyasi hadiselerle alaka uyandırmıştır. ettiği dört denizaltı gemisinden 
ıçbir alakası olmadığını kaydet - Hariciye Nazırı Gafenko, Macar ikincisidir. 

~ış Ye memleketin siyasi istikla - seferberliği ve Rütenyanın işga - Geçen sene aynı tezgahlarda 
:~ ~içbir suretle halel getirme - !ine de temas ederek Romanyamn denize indirilen cSaldıray. ın tec
h·!liııı Ye kat'iyyen ekonomik ma- Polonyaya karşı dostça ve Maca- hizalı bitmiştir. Yakında servıse 
~ 1Yetıe olduğunu teyiden beyan ristana karşı da anla~1ışla hareket girecektir. Aynı sınıftan diğer iki 
Yleırıiştir. ederek müşterek hudut istiyen bu denizaltı g_emisi de Kropu~ idare

Y l>aşYekil bu anlaşmanın Roman- iki devlete karşı dürüstçe davran- si altında Istanbul tersanesınde ya 
~tııın menfaati bakımından ve ka- <lığını ve bu mesele ile alakadar pılmıştır. 
\!;l'Yen müsavat dairesinde akte - olmaktan vazgeçtig"ini hatırlatmış Bu gemiler, Umum! Harptenbe-
ılq>-< . ·11· k 1 ııı· .s•nı ve Romanya mı ı e ono - ve demiştir ki: ri yeni Türkiye bahriyesi için A -

ll;:~1n.in ihtiyaçlarını temin eyle - • Binaenaleyh Romanya hükfi _ man tezgahları tarafından inşa e-

~n.; söylemiştir. meti Rütenyanın Romanya ile bir dilen ilk gemileri teşY.!l eylemek -
~· aşYekilden sonra söz alan Ha- 1 . tedir. 
ıciye N k .. eşmesıne dair papas Volosin tara-

lıar· azırı Gafen o, son uç ayın fından yapılan teklifi _reddetmiş -
c ıcı siyaseti hakkında etraflı iza-
qatıa b tir. Bugünkü karışık ar.larda hari-

G ulunmuştur. ci siyasetimizin esası olan pren -
y afenko, Belgrada ve Varşova- sibi kat'i olarak aydınlatmak iste
ta.a Yaptığt ziyaretleri Balkan an-

nt dik: Bizim olmıyan hi~bir şeyi al -
ltı 1nın Blikreş toplantısını, Ro -

any olan mayız ve ancak bize ait olanı mü-tl anın bu memleketlerle . 
~iosııuk ve ittifak bağlarını daha ~afaa ve takviye eder•z. . 

Yade s kıl t h.d. 1 . h f Hariciye Nazırı Macarıstanın tt 
1 

ı aş ıran a ıse erı a -
, r atınış Romanyanın Almanya ' Romanyaya karşı ittih~ z ettiği hat 
•taı . ' ' ' · "' h ->a, İngiltere Fransa ve Sov •

1 

tı hareketten dolayı dıı) dugu ay 
ht ıe ' t· b t · d · ı· k " · l . r birliğile olan münasebet - re ı eyan e mış ve emış ıx ı., 

~:ıll.i gözden geçirmiş ve Balkan Milletler arasında sulhün takvi 
ı llıleketıeri hakkında şöyle söy- yesine devam edeceğiz. Macar se -

"''§tir· ferberliği bazı noktalarda hudut -

lç.' 81<ak ve heyecanlı bir bava larımıza kadar dayandığı için biz 
lt~nde Biikrcşte toplanan Balkan de tahşit ettiğimiz kuvvetlerimizin 

18 nferansı, Türkiye ile Yunanis • sarsılmaz duvarını azimle yükselt-
n "e Yugoslavya ile olan ımtan- tik. Macaristan terhise baslarsa 

biz de aynı nisbet dahılinde askeri 
hazırlıklarımızı azalkcağız. 

Niliayet Hariciye Nazırı huzur 
ve medeniyetin esası olan enter -
nasyonal ahlak prensipleri üzerin 
de umumi bir anlaşma yapılması 

lüzumuna işaret ettik.len sonra şöy 
le demiştir: 

Bütün bu prensipler arasında en 
mühimmi her milletin milli hur -
riyet ve huzuruna olan hürmet 
prensibidir. Romanya hudutlarını 

ve istiklalini silahla müdafaaya 
karar vermiş olduğunu isba.t etmiş 
tir. Romanya kendisı ne karşı ya
pılacak her hangi bir tecavüze kar 
şı dövüşeceklir. 

yetını yenı en can an ırma guç 
olacaktır. Eğer Zamar.ında, yani 
Katalonya ricalinden sonra hemen 
derhal Fransa ve İngıllerenin ara-

6 - Yazma ve basma eski kitap- messilleri, günlük gazeteler mü
larımızdan yeniden neşri icap e • messilleri, kitap tabilerinin ara -
denlerin tesbiti. lıarından seçecekleri heş mümes -

7- Ansiklopedi ve müracaat 1 sil, matbaa sahiplerinin araların • 
mazdı. 

Azana. nihayet, İspvnyadaki kar luğatları vücude getirmek için ya- dan seçecekleri iki mümessil. ço -

ya girmesi ile müzakerelere baş -
lanmış olsaydı, vaziyet böyle ol -

Pılması lazım gelen hazırlıklar ve cuk mecmuaları sahiplerinin ara -
deş mücadelesinin yakında nihaye-
te ermesi ve yeniden kan dökül _ işler. !arından seçecekleri \ki mümessil, 

8 - Memlekette tPlif ve tercü- dig" er mecmua sahiplerinin arala -
mesinin bertaraf edilmesi ümidi-
ni izhar ederek sözlerini bitirmiş meyi teşvik edecek mükafatlar ih· ırından sr,"ece

1 
k'.e~i k üç mümessil, 

' dası ve bunların hangi esaslar da- Maarif Vekil etın·ın· .ongreye ayrı-
~ d - fki hilinde verileceğinin tesbiti. ca davet e ecegı ı r ve yazı a • 

bir Karışık 
şeker işi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

istemişti. Büyük Millet Meclisi de 
o zaman aynini bildirdiğim şu ka
ran alınıştı: 

9 - Hususi neşriyata devletçe damları. 

Belediye kooperatifinde toplantı Sonra, heyeti idare azalığından 
çekildiğimden, neler olduğunu 

bilmiyorum. Yalnız ben htanbul 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) muallim kooperatifin niçin ucuz ·· · •t . t . d"I k İ 

ı uruversı csıne ayın c ı ere s -
kongre on beş gün s0nrava tehir erzak satamadığını, malların niçin 1 t b ld 1 1.•. d 

~ . ... İ an u a yer eş ıgım en sonrfl, 
edilmiştir. _ . . menşeınden ahnmadıgını sormuş 1 bir teftiş heyeti takriben yedi se-

M··ı k~ıhA~ "d . . Kongre başkanlıgın'< zat ışlerı ive idare heyetinden belediye ik ·ikiz sene evvel benim mal6ınatııııa 
• u ga şe er n ısarı ı are&ın- . müdürü Samih seçilmiş ve kongre .. .. .. , ~ .. . . . ... . . 

ce Şark vilayetleri ihtiyacı için • . . . tısat muduru buna ce\ ap vererek, j mııracaat ettı ve ben de bıldıgıını 
de evvela ıdare neyetı raporu o - •t· . h . . ·· ı d" 0 d b Arkoz şirketinden satın alınan Rus kooperatı ın ış acmın,n az oldu • I soy e ım. n an sonra n mese • 

. ! kunmuştur. - b . . . 1, 1 t k 1 d şekerlerınden hasıl o an 273.193 . gunu, unun ıçın menşeınden ma ı eye ar 1 yanaşı ma ı. 
, Hesap raporuna geçılmeden ev- ı' . 

lira zarardan dolayı yapılmakta b J d" 1•• ..d.. .. alınamadığını söylemi<lir Yalnız şuraSJ pek garıptir ki 
. vel e e ıye muame a .. mu uru 1 a- s .. . . ... 

b~lunan tahkikat '.'°eyanında E • zadan Zühtü ra or hakkında söz Nihayet ortaklardan bir Maarif Şeker ~ketı ku~uldugu zaman • 
dıme mebusu Şakır ve Kastamo- p mem .. 1 b - t danberı Bay Şakır Kesebir mü • 
nu mebusu Hasan Fehıninin ma- istemiş ve altı yedi senedir koo - uru şoy e agırm1ş ır: kerreren vekil 1 ' 
!fimat ve ifadelerinin alınması peratifin hissedarı o!duğu halde - Anlaşılıyor ki kooperatifte şimdiye kadar b: mıtur. , '."ede·~ 
Başvekfiletin 251101932 ve 612560 hiç borcu kalmadığını, son defa da hiç bir intizam yoktur Hesapların 1• t lm şe er ışıne aı 
numaralı tezkeresinde talep edil- zamanında ödemiş bulunduğunu, tetkikini isterim.. :Ya oumk~ 1 

soru . an:'ıştır~. Gazete 
• . . r ı masunıyeti teşnıye me • 

fakat buna ragmen gerek kendısı- Bu talep reye konmuş ve neti - 1 . miştir. Ka>tamonu mebusu Ha -
san Fehmi ölıniiş olduğundan yal
nız Tekirdağ mebusu bulunan Şa
kir Kesebirin ifadesinin alınma • 
sını mucip olan suç Teşkilatı Esa
siye kanununun 12 ve 27 inci mad
delerinde yazılı cüriimler bari • 
cinde bulunmasından dolayı· dahili 
nizamııamenin 180 inci maddesi -

d K • se esı bıına mani olmnştur. Bu 
nin ve gerekse bazı arkadaşlarımn cede belediye müfettişlerin en a 

·· d mütalea varit değildir, çünkü ma: gazetelerle teşhir edildiğini söy - mil, Osman ve muhasebe mu ür 
lemiş ve kooperatifin esrarını a - muavini Hüsnüden mürekkep üç 
çığa vurmak ve vatandaşları teş - kişilik bir encümen seçilmiş ve 

hir etm"k hakkının nereden bulun hesapların tetkiki bu heyete hava
dıığunu kooperatif idare heyetin - le edilmiştir. Kongre 15 gün sonra 

Ilı.mat istemek her zaman ve her

kesten mümkündür ve bizim teş

kilatı esasiye kanunumuzda bunu 
meneden hiçbir madde yoktur. Na

sıl ki mesela Bahriye Vekili İh • den sormuştur. tekrar toplanacaktıx. 
İ e • san Beyin işinde bütün vekillerin 
dare heyeti buna cevap verm · Umumı heyete verilen koopera- 'malfımatlanna müracaat ed'I ·ş-

niu 2 inci fıkrası mucibince takip miştir. bıx· lifin 1938 bilançosuna göre kre- ı· y k _ ı mı 
ve muhakemesinin devre sonuna Bundan sonra ortaklardan d" d k ır. o eger gazetenin yazdığı 

ı en ooperatife yapılan borçlar gibi Bay Kesebir daha 932 sene -
bırakılmasına karar verilıniştir.• 

Öğrendiğime göre, eski İkti -
sad Vekili ve Tekirdağ mebusu B. 
Şakir Kesebirin son intihabatta 
mebus seçilmemesi üzerine hü -
kumet tahkikata devam olunmak 

mesini Büyük Millet Meclisinden yekUnu 49426 lira gösterilmekte- sinde mahkemeye verllecek kodar 
istemiştir. Hükumetin bu tale - dir. Ve bu hesabın en şayanı dik • şiiphe altında idi"'• nasıl oluyor 
binden anlaşıldığı veçhile Büyük kat olan tarafı da senede 84369 li- da böyle şüpheli adam ondan son
Millet Mecli~inin yukarıdaki ka- ralık muamele yapan müessesenin ra ve hatta iki kere vekillet mev
rarı mucibince, B. Şakir Kesebir ,ancak bir senede 1726 liralık mü- kiine getiriliyor?! 

üzere bu mesele hakkındaki fez- mevzuubahs meseleden dolayı j tevazi bir kazanç kavdetmiş ol -
leke ve merbutatının geri veril - muhakeme edilecektir. masıdır. Ahmet AGAOCLU 
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130milyon insanı48saattel ltt!i~ 
Bi!!z .. ~M~~!!~RKANo dinleyip anliyabilen adam! Yıldızlar nası~ seviş~r 

Bu meselede bira:& mübaleğalı 1 kızının evde olmadığı bir sırada B h .k r d . u A . n a s ı l e v l en ı r l er • 
düşünüyorsun Nevin; bugüne ka- Fazıl Beyle telefonda konuşup bir U Qrl U Q e lnSQn merzka Umumi efkar 
dar aranızdaki vaziye-t ne olursa plan hazırladı'kları için rahatlan- AJt ld " k 
olsun. mademki baban sana dil - mtuışn,unNekveinndıs~eın· beuhaihktivycarrecaeilğeı'nı~ou·~: enstitüsü,,müdürü Doktor H oras Gallup' dur 1 yı iZ ve uç as macerası 11 
ğün hediyesi olarak bin lira ver
mek istiyor, bunu reddetmiyecek- mid ettiği için arttk annesine karşı 

tin. ::!:11:~r ==ugu··~~sey::~ğ:: Ruzveltin şöhretinin ne ~adar arttınını veya umumi semp9 f"1 Jin 
- Baban, baban diyip duruyor- !f il 

:ı~=n~~:!:,:~~t~~~nb:!n~:ş:;~ 7g~~ıt!~ig~~i~!~~e~lyü:ıoy~c~g-: , ne dereceye düştüğünü anlamak ta bu enstitü için basit iştir 
daha adımı sormadığını, ne tahsi- Bazan ajans telgraflarında oku- Ruzveltin bire karşı yetmiş olarak man ediyorlar. Umumi efkar ens-
limle, ne de hayatımla alakadar oyunu düşünerek sevit,,.,-_ekten 

1 d 
"b' · · kendisini alamıyordu. Onun ne de- ruz: Amerika umumi efkan ens· cürnhurreisi olacağını ilan ede - titüsü, bugün Amerika gazeteleri-

o ma ığını unutuyor gı ısınız. 
rece mağrur bir kız oldug- unu ve titüsü filim mesele hakkında bir rim!• nin çoğu tarafından, kabul edil - •ı 

- Hayır, unutmuyorum kızım . hercai huylu babasının annesı'Je referandum yapmıştır. Gelen ce- J ntihap yapıldığı akşamdı. mıştir. Onun ıstikbal hakkında yap 
ve onun bütün kabahatlerini senin 

k d kendisine senelerdenberi çektirdi- vapla.rdan seksen üçii sorulan Gallup, genç karısı ile oda - lığı tahminleri büyük bir alaka ve . 
kadar, hatta senden çok ya ın an . 

ği binblr maddi ve manevi acının suale •hayır!• % on yedisi de •e- sına kapandı. Fevkalade yorgun ehemmiyetle neşrederlEr. Enstitü
bi!ere'k düşünüyorum ama, onun 
bugün, sana 'karşı olan kayıdsızlı- onun üzerinde ne kadar büyük bir 'Vet. cevabını vermiştir ... • Ameri- ve sinirli idi. Sigara üstüne sıgara nün senede 300.000 d0Jar masrafı 
gını kısmen olsun tamir etmek is- iz bıraktığını pe'k yakından gördü- ka halkı gibi 130 milyonluk nmaz· yakmağa, radyoyu açarak, kendi vardır. Büyük Amerikan gazetele
tedig" ini anladığım için senin na- ğü için onun bu lakayd babanın b" k""tl . fikr" . t kı listelerine ve hesaplara göre inti- ri enstitüye haftada 500 dolar yar-zam ır u enın mı gaye .. 
mma bu hediyeyi kabul etmekte hediyesini reddetmesine hak veri- b" .. d k hih hap yapılıp yapılmy!ecağını din -ı :iımda bulunurlar. sa ır zaman ıçın e ço sa o -
bir mahzur gör .nüyorıım. yor~a da müşfik kalbi bu kızcağı- .. _ k .. .. !emeğe başladı. Çok geçmeden Doktor, hangi mevzu üzerinde 

. k ğ d !arak ogrenın e nasıl miinıkun o· R ltin k d - . • edildi 1 . 
N . in d'" .. d"ğ"' .. .. d ğr zın, yem uraca ı yuvanın saa e- uzve azan ıgı ılan . o ursa olsun umt ı 1 efkarın her · 

- ıç uşun ıı unuzu o u . ı bili ? İ ğıd ki 
1 

k b ·· 1 kt kini' tıni tamamlıyabilecek bir paradan a yor şte aşa a yaz.ı bu Doktor Ruzvelt kazanacağını an için ne halde oldug" unu haber 
o ara ana soy eme en çe - ah k ı im suale cevap vermektedir. 
vorsunuz anne? Ben sizin de bu :;' rum a masına razı 0 uyor- nasıl hesap etti? Gayet basit. Dok- veren bir sistem bulduğunu ld -
parayı kabul etmemi hoş görmedi- u. . . . . . _ Y üz otuz milyon Amerikalt- tor yaptığı ihtimali hesaplarda dia etmektedir. 

ERROI. FİYANN ve LİLY DAMh:A ğinizi anlamıyor muvum? Fakat Nevırun getırdlği kahveyı agır nın, herhangi bir mesele yüzde ancak 3 hata yapıyordu. E - d k i ınt fk. 
· ağır içtikten sonra müh'm b"r d hakkında ne düşündüğünü bir haf ger emo ras' umu e ar 

siz. bana karşı büyük şefkatinize ı ı a- •Umumi efkar enstitsü. 700 kişiyi la idare etme dive kabul e- Yıldızları beyaz perdede büyük lacağına. kendinde bilyil.k bir ~ 
•1• 1 k f k' b" k 'b' va hakkında 'karar vermeğe hazır- ta zarfında, hatta icap ederse 48 d'l k 1 h k mag up o ara , a ır ır ız gı ı 

1 
b. h.kim idd' il seferber ettıi. Bunlar, profesör _ ı ece o ursa, iç . şüphe yok kil aş sahnelerinde tanır ve orada nıyet duyuyordu. 

b 
anan ır .a c ıyet e söze saat içinde öğrenmek isterseniz d kt G ·· diki k b h _ ... evlenmektense kocama iyi ir el- başladı: ' !erden, yüksek mektep talebele _ 0 or allup'a dıişeıı vazife bi - goster · eri a iliyete, eyecana Bir hafta sonra genç adam tr.,~ 

haz götürmemi istiyerek kendi •Amerika umumi efkar enstitü - rinden velhasıl akıllı uslu bilhas _ !indiğinden daha enteresan ola - göre onlara hüküm vermiye kal- atlantikte Amerikaya yeni ı:ııU· 
d.. U 1 . . b - Dünkü sözünüzü uzun uzun .. .. d.. .. H G il , .. akt 

prensip ve uş · nce erinızı u u- düşündüm ve dediğim gibi her iki- SU> mu uru oras a up a mura- sa namuslu ve doğru insanlardan c ır. karız. Halbuki geçende bir yazı- kadderatına gidiyordu. 
ğurda feda etmeğe razı oluyorsu- nize de hak verdim; fakat, affını- caat edin, k.ifL mürekkeptL Bu 700 kişi, Amerika - Evet amma, diyeceksiniz, bu mızda da dediğimiz gibi nekadar Genç kadın da ayni vapurda idl
nuz. Bundan sekiz sene evvel, si- zı rica ederek şunu söyliyeceğim Doktor, Gallup, henüz 37 ya - ittihadına dahil 48 d 1 t• . . ancak Amerika için kabil olabilir. muvaffak olursa olsun bu sahnele- Yine etrafında bir sllrü adaın vat' 
zin büyük bir hastalık geçirdiğiniz , d f k b ' ev e ın ıçerı - . . _,,. y Hanımefendi, Nevinin babasından şın a, a at ugün Amerikanın en sine dag" ıldılar. Gerek kartlarla Halbuki on sekiz aydanberı,· İn- re bakar~k beyaz perdede sevışen dı.Her uz~n seyahatte tanışın,... 
esnada babamın yazıhanesine gi- , ııu gelen parayı kabul etmesini mu- mühim adamlarından biridir. O gere'-e telgraflar·ıa halka.· •Ruz- gllterede de tıpkı öyla bir enstitü,· iki artistin samimiyetini, a~k sah- çin birçok vesileler bulunur. 
dip ondan muavenet istediğim için "" •• k 
sonradan beni ve kendinizi ne ka- vafık bulmuyorum. ne alimdir, ne de kiıhln ... Sadece, veltten misin• •Değil misin?• d"- umumi efkar enstitüsü açılmış bu nelerinde birbirlerine gösterdikle- genç adam da genç kadınla ~ 
dar hırpaladığınızı unutuyor musu Genç kız tellışla atıldı: sakin bir hayat geçiren bir adam- Y'E! iki sual soruyorlardı. Dikkat ~ lunuyor. Yalnız, bu enstitü, henüz ri yakınlığı görüp muhakkak ara- çabu~ tanıştL Ve ondan bir ::: 
nuz! , 0 adam bize hıyanet etti, 1_ - Gördiinüz mü anne? dır. Onun tecrübe ettiği VP. ken - dilirse b 11 d R 

1 
. tecrübe devresinde olduğundan larında birşey var gibi şüphelere ıstedL Gen.ç kadın kendi ken 

kimizi de yüzüstüne bırakarak - Dur, telaş etme yavrum; se- disini ona hasrettiği bir fikri var- hiçbir' t 
11 5~~ er e ıızv: te aıt ancak umumi seçimlere alt ufak düşmek doğru değildir. Eğer rolle- aşağı ywkarı şöyle düşündü: 

kendine başka bir yuva kurdu. 0 _ nin hakkın var ama annenin de se- dır: İhtilalci karakterleri keşfet - y ını:may: e~aresl yo tur. mikyasta faaliyette b•· 1 L. rinde muvaffakıyet gösteriyorlar- - Bu delikanlı güzel gözlerit 

nunla artık hiçbir mll··nasebetı'mız· ni, yani yeni kurmakta oldugu"" n mek... ··- ~ .. 'sor an ardan şu altı şey k. İ ·ıt d d t "kunAuyor.lk a sa bu onların san'atlarında•ki yük- valışi tavrı ile hiç te fena değiL· 
ogrenilıyordu: Bulunduğu yer e- ın, ngı ere e e ıp ı mer a- . . . . ip 

yoktur; bizım için 0 tamamile ya- yuvayı biraz daha refah içinde Harp açmak, sulh yapmak gibi k ik i ' d ld ğ "b' t . . t' 1 sek kabilıyetten ileri gelıyor de- Bununla beraber o koket, acP.Y 
hancı bir insandır• diyen siz de- görmek istemesi çok meşru bir ar- meselelerde milletin fikri nedir? ono; vaz yeti, yaşı, kadın mı : 

0 ~t ud gı ~ ga~e :~ıd~e ıce e~ mektir. Yoksa o ışıklar altında re- bir kadındL Teklifi reddetti. 
"ı"l mı·sı'nı·z•. zudur. Binaenaleyh, babandan pa- B .. d 1 k .. k erke mi olduğu, hangi ırktan ol - a ınma a ır: ynı me o ar, aynı .. .. .. üf' 1 b kış .. '. G d kı d un ys· " unu once en an ama mum ün- _ . _ . t . JlSOrun n uz u a ı ıızerlerınde enç a am zar ı ve on 

Eski bir yaranın kalbinde derin ra almadan sana bir mlkdar para ken, onların reylerine müracaat dug,u ve hır de mensup olduğu si- dl ogrbu netı.ct.et~.erArn... nkgıldterke.d~ abç~- iken yüzleri boya içinde, harek.ıt- nından çekildi. 
. 

1 
N b tedarik etmek Hizım geliyor. ya;ı parti. · an il ens ı u erı ·a a ının ır . . ,. .. .. ttJ 

derın sız adığını duyan eci e Ha- etmeye, seçim yapmeğa ve ple _ k d 'd' lerı santımi santimine ölçülü bir uçuncu defa olarak Holu\TO 
mm bir saniye durarak derin blr - ??? B 11 suretle mesela İllinois Dev- ar eşı ır. h ld 1 · 1 · d 1 b' bir kakteyl partide karşılaştıls1· 

bisite ne hacet var? Milyonlarca 1 t' d h .1. Am ik ı fk• t' a e on arın ıç erın en ge en ır ._.ı. 
nefes aldıktan sonra, pencereniıı - Mavi gözlerini açarak öyle . . . e ı a ı ınde, müntehiplerin er anın umum e "r ens ı- takı • · Genç adam onu bu defa dansa !<"" 

ınsanın, l;u gıbı meseklerde ne yüzde 51 rinin Şı'k d . tüsü şimdiye kadar binden fazla m aşk ve alıl.ka duyguları ile -
yanında ayakta durup ana ile kı- yüzüme bakma kızım; sana bir .. .. .. .. .. . . ago a ve cıvarın ' b' b' . . • dırmadı Fakat hayatında efsan• 
l11I münaJ<aşalarını büyük bir alii- bilmece hallettirmiyorum. Evet, duşunduğunu 48 saat ıçınde dok - da oturdukları yüzde 57 si e1>kek, anket açmıştır. 1 te size alınan ne- ır ırlerıne yaklaşmalarına ımkAn • . .. 1 eP · ·· · ' . mı vardır• vı maceralar dolu olduğu soy en 
ka ile takip eden ihtiyar aile dos- sana bir miktar para bulmak la- tor sıze soylesın. yüzde 43 ü kadı noldu<ı b d tıcelerden bazıları: · b . . . . k dJ• 

D k G 11 
. .,ıı, 11 ev- Şimdi beyaz perdedeki aşk sah u yenı sınema artıstı genç 8 

tundan imdat istiyormuş gibi ona zım. Bunun için de biricik çare, o tor a ııp, daha ıiç sene ev- !et dahilindeki halkın yüzd 96 A merlkalıl;:ırın 100 de 75 1 öl- 1 . . b k . - nın dikkatini çektL Onun konllf 
b kt 

· ı d b · t - veline kadar ta b' d d e sı- d-kt - ne erını ıra arak bıraz da yıldız- • a ı. annenın sene er en erı sa maga nınan ır a am e- nın beyaz ırktan yüzde 4 .. .. u en sonra yaşanacagına ması hoşuna gitti ve ayni gece ı;a 
• - Bu kızın gözlerini kin ve gu- razı olmadığı birkaç tabloyu elden ğildi. Bugün ise, •sanatını> Ame- ' unun inanıyor !arın hayattaki aşklarından, haki- ç 

de zencilerden ibaret olduğu ilah... · . .. .. . ki hayat hikayelerinden bahseie- yet zarif bir hareket yaptL Ge~ 
rur bürümüş; rıca ederim Fazıl çıkarmaktır. ı rikan gazetelerinin ekserisine sa- tesbit edildi. 100 de 60 ı Vındsoc dukü ile dü- !im: adama telefon etti. Ertesi gu·· n içill 
Bey, siz ona vaziyeti daha soğuk- - Tablo mu? Ben bizde satıla- 1 tıyor · · A ıı.. ı · d · • d"' . Anket yapanlardan her biri, so- şesının me~ ... aya yer eşıp aı'.'1' • onu evine çaya davet ediyor ~ 
kanlılıkla anlatarak, kocasından rak para edecek bir tablo olduğu- Doktor, halkın arzusunu nasıl racakl 

1
. k d surette Amerıkada oturmalarını ıs- •' Genç d t 1 f d ,D.tııl 

h · t .. .. b. k d d nu bilmiyorum arı sua ı yu an a saydığı - a am e e on a onun ..,.. ıyane gormuş ır a ırun on an . : .. .. oluyor da biliyor? Buna cevap . tlyor. Errol Flynn ve L!ly Damİta bl- . . . . . . . . ·p• 
bir sadaka kabul etmesile, kendisi- - Sen bılmıyorsun, çunku ba- d mız altı kategoriden hangisine da- d 60 Ati d .. i t riblrlerine •·•k ve hayr !ıkla bağ duyup ısmını ışıdınce sevınç ıçı 

• b 
1 

verme en evvel kendisine bu şöh- h'l 1 1 100 e ı as enızın ay - ...., an - ı-
ni senelerce ihmal etmiş olan ba- banın hususı eşyalarının u undu- ı o an ara soracaklarını bildlkle- ğ lm l.ıdırlar 1 de kaldL Rüya gördüğünU zanJle 

b d if i h ğu dolapta saklı olan bu levhaları · reti temin eden bazı vakalar an - . . . . • yare ile geçmeyi do ru bu uyor: ' · . "'' asının sonra an vaz esi~ atır- .. . .. latalım· rı ı~ın ış fevkalade kolaylaştı ve Hatta bedava olsa bik Onların ilk karşılaşmaları 1934 jtL Bununla beraber o mağrur,~ 
!ıyarak bu kabahatını tamır etmek annen, bugun senın gosterınekte · 130 milyon Amerikalının kimi Cüm . . . . d p ist ld rip bir insandL 
arzusile gönderdiği bir parayı kı- olduğun ihtiramkar titizliğine Epey zamandanberi Amerikan hu . . ki . . d .. % 89 ıı ihtıyarlar ıçın pansiyon- e ar e 

0 
u. Henüz g li 1 mi ecehlıııl 

b 
. b' .. . . . h lkı .. h . . rreısı. seçece erı s~çım en on- 1 k im t fd Bir gece Cafe de Par!s'de bir ma - e p ge e y " 

zının •kabul etmesi arasındaki bü- enzıyen ır tıtızlıkle, şımdıye ka- a , cum urreısi seçıleceği za -1 . . ar uru ası ara ar. . - bilın" . rOJ. 
yük farkı ona izah etmeğe çalışı- dar satmağa muvafakat etmemiş- man, kimi?\ reis seçileceğini ön • ce hayret edılecek decerede hır ka 1 "<O de 50 si, Tom Moony'nln mile sada genç hır kadın oturmuş supe B dıyokrum,k diye, cevap "~-ıe-

. d "ğ . tıyet ve isabetle bulundu . _ ed' d ç k ·· ld' ç k 1 . bo eş a ı a sonra bana tekrar w 
nız. Vaziyetimjzi siz herkesten iyi tı. . . c.e. e~ o renr'.'ek çın heyecan ge- . .. . · rım olduguna kanaat getiriyor, fa- ıyor u. 0 guze L o !ı - fon ediniz. 
biliyorsunuz; çünkü Reşidle bera- Nevın hayretle annesuıe baktı. çırırdL Aınerıkan gazeteleri, ki • . Enstıtu 48 devlet dahıllnde 700 kat, çoğu serbest bırakılmasını ıs _ y~nmıştı. Pırlantalar ve kurkler . el)' 

ber yaşadığımız zaman aranuzda Gözlerinde: •Bu sözler ne demek- min Cümhurreisl seçileceğini an- kışiye, 6000 ile 10000 arasında va- tiyor. lçındeydl. Bu genç kadının Lily . Beş dakıka geçti. Genç adanı id' 
peyda olan derin dostluğu sonra tir? Böyle kıymetli tablolar var k ti k b' 1 h tt• .

1 
tandaş üzerinde anket yaptırdı 100 d 66 A lk .. mh Damita'dan başkası olmadığı,nı ta- dışe, heyecan içinde bekledi. ll 

- .. k . . e er açara ın ere" a a mı - · e sı, mer a cu urre- bil 1 d d ti d d d kla rd~· 
dan da kırmıyarıık evimize gelip mı? Varsa bugune kadar çe tığı- Doktor Gallup, bunla:·dan alınan . liğ. . ·t k k b' k d ana ınız. e n en ıı a rını ısırıyo 

. h 1 . ı.., f k . . yonlarca vatandaşa soı·ardı. Bu su ıs ıne namze çı aca ır a ına p . Ah b ııO 
giden yegane candan ahbabımız mız za met erı .,.,rtara etme ıçın . . neticede ancak yüzde bir b - 1 ini 1 k arıs ona pek yaramıştı. Bura- ıı budalaca gurur .. Belki on 

b 1 . . dk• 'b" retle, yapılacak ıntıhr..bı evvelden ' ııçuga rey er verm yece · ld ki , . .. "" 
sizsiniz. Nevinin kendisine müna- un arı nıçın satma ı .• gı ı su- kadar hesap yanı k b 1 tti a neş elı guzel hayat hoşuna gl- yüzünden şimdi en arzu ett'~İ b~ 
. . . 11 d N 'be H b yapmış olurlardı. ışını a u e · 100 de 77 si son harbe Alman - di d E af k .. . "!> ;ıp hır gençle evlenmesı mevzuu- a er var ı. ecı amm aşını M . .. ' .. . yor u. tr ını, endısını hay- şeyi kaybetmek üzere idL 

bahs olduğu zaman da yine size eğerek kızının bu sessiz suallerine B u gazetelerin en meşhuru Li· ~amafı, doktor her zaman şu soz- yanın sebep olacağını Eoylüyor ve j ran nazarlarla süıren onunla dans Beş dakika tel f te!O",r 
müracaat etmiş bu genç hakkında cevap verdi: teray Digcst gazetesi idl Bu len tekrar eder durur: binnetice müstemlekelerinin iade etmek için çıldıran bir çak pe - ald sonra ~ on 
Kizin tahkikat y, apmanızı rica et _ Evet bugüne kadar baban- gazete, dört >/.lede bic anket açar <İhtimali hesap, ihtimali hesa - edilmesini istiyor. 

1
t. k. 1 tı F k b res ç L · - ' ' b ış ar ar sarmış . a at unların Genç kadın; ,,, 

miştim. Mıistakbel damadımın fa- dan kalan hiç birşeye el sürmek is- o sene kimin cünıhurreisi olaca - ın zaman zaman hatalı olduğu la- 100 de 44 nün, bu sene Avrupada .. d bo 1 . ,, . . . . . . . . . ıçın e uzun y u, ınce, yumuşak - Benim dedi, görüyorsunut 
kır f~l<at ıs:.ık~all parlak bır adam tememıştım. ğıru öğrenmeğe çalışırdı. Bunun zımgeldığıni ısbat eder.> Fakat bir harp patlıyacağına kanaati va!. mavi gözlü bir edlikanlı vardı ki hiç te kinci değilim. Tekrar tel" 
oldugunu soylıyerek beni bu izdi- Fazıl Bey, ana kız arasında yeni- için de bir sürü teşkillt yapar, buna rağmen, Ruzvelt'in yüzde 100 de 94 ü, eğer harp çıkarsa, b .. .. . ' 
, azı eden d · · · · BI d b" .. k d k l k c·· . il butun o ınsanların arasına ka- fon ediyorum işte.. ' aca r e yıne sızsınız. - en ır muna aşaya mey an ver- halka kartpostallar dağıtırdı. aç rey a ara uınhurreısl olaca- Almanya !le İtalyanın hataları yü- ~ 
naenaleyh kızıma· pek mütevazi memek için sözüne devam etti: ğını kat't surette bulnıuştur .. .. 1.. ırışmamıştı, uzaktan genç kadını O, bu kocaman bebeğin ~.i 

b
. . . 193tl da da, gazete ayni şeyi · zunden çıkacağını sov uyor. h . .. b' k ıldı k " ır cihaz: hazırladığımı ve baba- - Evet ne dıyordtım? Bu tablo- A 'k • fk' • ayran bakışlarla süzuyordu. Bu ca ır gurura ap ğını ço 

sının verdiği bin lirayı kabul et- !arı satmak sizin hakkını'Z hatta yaptL. O sene Ruzvelt yeniden in- .. .. merı anın umurı:ı e ar ens 100 de. 57 sinin kanaatine göre, delikanlı Errol Flyn'dL anlamıştL Zaten en çok: onda b~· 
mek suretile müstakbel yuvasına 'f . d" B' al h ' 1 tihap edilecektL Fakat Ruzveltin titusu yalnız Ruzvelt !çın kehanet- eğer böyle bir harp çıkarsa, Ame - Genç adam yirmi be d nu sevmiş biraz evvelki hareketi' 
rahat bir nefes aldırması lazım- vıu·aztfı enbız ır. .ın~en er._ .~n ba~'ı yeniden intihap edileceği ma!Cım te bulunmamıştır; onun asıl kel}a- rika Birleşik Devletleri de bu har- 'd" B k d l ş yaşın a ne bayılm;ştL 

en ana verırsınız, munasıp ır ı, İ kk• d · ı ı. u · a ar genç o masınA rağ-
geldlğini Nevine anlatınız dostum. fiyatla elden çıkarır ve tutarını olmadıjtı için, gazete büyük bir net geçen 1 anu!l a Nevyork be sürüklenecektir. d k ınd d 1 İki ay sonra evlendiler. Dört gır 

F 1 B k nk t t G 1 1 lili ... L h , · t"h d" ımen e ar as a maceralar 0 u 
azı ey arşı karşıya otur- Nevine getiririm. Nasıl, buna da a e aç L e en cevap arın ço - va gıne, e man ın ın 1 ap e ı - G allup enstitüsü ayrıca ayda · . . ' nedir evli bulunuyorlar. 

· mu• asabı' b. t ı - ·· b · -· . g-unda Landonu ··mh · · l 1 -· · • ld h b . jhareket!ı bır hayat bırakmıştı. Bır ·"' ., ır avır a yuz yuze a- bir dıyecegınız var nu?. n cu urreısı o a- ecegın1 ta evve en a er vermış bir Cümhurrefsi Ruzveltin . . Yarın: Pierre Fresnay ve ivoıw. 
~n ana ve kı~ manalı ve der~ Necibe Hanım Nevine baktı. cağı yazılı idi. olmasındadır. Hem de hayrete şa- iştiharına dair bir •h~\·a vaziyeti. tzıamn anlar ılın~ı avcı~ı!ı •• yaİpLanmışd, adi- Printemp bı'ribır' ın· e bağlıy•n ~f' 
bır nazar atfettıkten sonra, sakın B" t aft d kt G ll d arayıcı gına çı~....,, r a a ,.... 
bir sesle cevap verdi: - Bence artık bunu yapabilir!z ır ar . an °. or a 11P a yan bir rakam tasrih! ile... neşreder. Ruzveltin şöhret dere - boks yapmış, Negusle beraber b _ Aşk ve şefkat.. 

B 
.. b' .. 

1 
kızım. Babana alt €§yayı satmaga altı gazete ıle faalıyete geçti. Ve Bu intihapta Lehm3 n yüzde cesi 1934 Şubatinda en asgari 1 B d V 

- ııgun ırşey soy emeğe im- . h kk dır B h k" .. · unmuş. aşın an buna benzer bir-
kıi.n göremiyorum. İkiniz de çok senın a ın var · a usus ı se Landonun ~ğll, .. yuzde 5~ .nisbe. tin- 50.68 gibi jok zayıf bir ekseriyetle hadde inmiştir. Seçimde Cünıhur- çak vak'alar geçirmiş ve sayılamı- . 

ni bir zaman arayıp sormamış olan de Ruzveltın cu h ı .,. ·1ı · h rl · sini~lisiniz. Ben yarın sabah .gelir, . . m_ ıırreısı seçı e - vali seçilmişti. Halbuki. bu zat va- reisi yüzde 69 da tutunuyordu. yacak kadar çok genç, güzel kız- n.uçu •ınema aoacli•l• 
N evınle ~onuşurum; ı_naamafih, s~- b~ ~':i· ·anne, nasıl isterseniz öy- ceğını ha~r .. verdi. li seçilmeden önce, dr ktor Gallup, 1935 yazında yine asgari haddi bul lar, kadınlar tanımıştı. Fakat on- * Annabella Amerlkada ~ı 
1.e ne deıece hak verırsem, kendı- Fakat buyuk Amerikan gazete- b k d b' · ·· d d H tt• k · t t'l b"I t 11 ııtı'' . . ih 

1 
. la bab b le o!suiı. ıı ra amı on a ırt'1 yuz e 48 ! ı u: a " ongreyı R ı 1 e e - ardan hiçbiri bu genç kadın kadar filmini çevirmeye başlıyacB 

sını ma etmış o n asını lr- !eri, Literay'ın fikrine i ti k d cU Eğ b a ı · dd' 100 d Llp• den afiedemlyen Nevini de 
0 

de- * . ş ra e e- kadar bir farkla tesbit edip haber me · er 11 asg r ha ı e ona güzel, çekici görünmemişti. Yıldıza refakat eden aktörler § Jıf 
rece haklı bulu Fazıl Bey, oyununu belli etme- rek ve Ruşvelte muhtelif olarak vermiştir. Bu kadar fark, fark te- 50,5 kabul edersek 1936 seç!mlne Kendisi şimdi 1935 de yeni bir ser- !ardır: Robert Young, Blllie Bııf 

İki taraü telJ:=k istlyen bu mek içi~,. anca~ doku~ yüz liraya Gallupa kiifürler savurmağa baş - liikki edilemez. kadar bu derece ile 100 cte 52 ara - gUzeştin (!fiğinde bulunuyordu. Reginald Owen. 
durendiş ve sakin sözler, Nevini satabUdığınl . soyledığı . tabloların !adılar. İntihap yapılmasına 48 saat Amerikada şimdiye kadar yapı- sında indi çıktı. Landorı, Cümhur- Holivota gidip film çevlrecektL * Danielle Darriex pek yaJ.cıll~ 

. parasını Nevıne getırdığl zaman . . !si di 1. k ·· · · . . · · · 1ıya memnun etmışse de Necibe Hanı- k h' beki dl b .. kala doktora telefon yağmağa lan ıntihap ve referandom'lar, A - re namze o.,..ra gosterilınce, Fakat henüz fakır ve tanınmamış- yenı bır fılm çevirmeye baş il" 
t . genç ız ıç eme ği u guzel . . . • 

ını şaşırmıştı. Bu hayretini gizle- surp" riz karşısında fevkal·d _ başladı. Onu sıkıştırıyorlar, her ne merika umumi efkar enstitüsünün, Landonun şöhreti yüzde 65 e ka - tL caktır. Fılmın ısml •Heyatta ıl1 
ye i e ki d t b kt • a e mem ·· · · · Def dı R ·· ·· l"ğlin"' yıldıı 
k

. m Y n es os una a ıgı va- nun olmaktan kendisini menede- kadar Ruzveltln cümhurreisi seçi- doktor Gallup'un tatbik ettiği me- dar yükseldi. İuis, divonı ali mü- Zaten buyük kontııratlar, afış- a. r. eıısor u 11 r 
ıt, onun kendisine kirpiklerile . hal .. ak . . . . . . . . .. !er üzerinde büyük harfi ı · _ kocası Henri Decoin yapac~tı · 

bir işaret tt'ğ· . .. !in b"" b"' medi ve der must bel evı ıçın leceğını ıddia ettı ise de, bu talı- todların ilmen doğru olduğunu a- cadelesı sırasında onun ~oh.ret de- k ere ıs '·"'" 
e ı ını gor ce us u- ted ik" 'k t mi alma . * v· · Ro ,. l{oli•~ 

tün şaştı. Fakat ses çıkarmadı eşya ar ıne oş u. minl'l bir ihtimalden ibaret oldu - çık olarak göstermiştir. İşte bun- recesin! yüzde 50.6 ya kadar indir- .. .. b ıvıane mance ın • 1ıst1 
· Fazıl Beye satmak için verilen _ • . . .. . . Butün unların ne ehemmiye - gideceği söylenmekte idl ,,.r • * t bl 

1 1 
l'd kı t . gunu hın ettifmek ıstlyorlardL dan dolayıdır ki, bugıın Amerıka- dl. O zamandanberı, Ruzveltin ti ardı H .. 1 1 D . ll D . , e tel' . a o arın a e a e ve yme sız . , .. . .. , v . er ne yaparsa şu guze evve ce anıe e arrıeux Y ııJI 

Ertesi gi.ın Fazıl Bey geldiği za- şeyler olduğunu ve hakikatte bu Fakat doktor Gallup, bu harekete da onun yaıın ne olac.ğı hakkında şohret derecesı yuzde ~5 hızaların- kadın için yapmak istiyordu. Ve lif edilen şeraltle bir angaJ!ll c' 
nıan ana kız oldukça müsterihti- parayı yine babasının gönderdiği- fena halde hiddetlendi, ve onlara söylediği sözlere, yaptığı tahmin- da durdu. Fakat asla \"Ü7.:ie 50 den her şeyde olduğu gibi bunda da teklif edilmişti. Viviıı.ne RoınaJI 
ler. Necibe Hanım, bir gün evvel ni hiçbir zaman öğrenmedl bağırdı: •Eğer ısrar ederseniz, ere son derece itimat ve hatta i- aşağı düşmedi. muvaffak olacağına, ona malik 1>- bu teklifi reddetmiştir. 



p ~'. 
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Italya - Almanya 

Milli takımlar arasında yapılan 
maçı 3 -2 İtalyanlar kazandı 

Floranse, 28 (A.A) - A!man muvaffak olmuş ve m~ç İtalyanla 
milli takımı ile İtalyan milli takı- rın 3 • 2 galibiyetile bitmiştir, 

mı arasında yapılan ve yedinci Almanya _ Lüksemhurg 
karşılaşmayı teşkil ed -~ maç. İ -
talyanların 3 • 2 galibiyetl·~ile ne- Differdingen, 28 (AA.) - Pazar 
ticelenmiştir günü 6.000. se!11"ci önünde yapı." 

Berta stadınctı 55.000 seyirci o- lan ve yedıncı karşılaşmayı teşkıl 
nünde ilk dakikasından son daki- eden Almanya L ~ ksemburg milli 
kasın~ kadar büyük bl.~ •.evPran futbol maçı Lüksemburglularm 
uyandıran bu maçta, ttalvanlar 2 - 1 galibiyetile neticelenmiştir. 

rakiplerine üstün bir oyun ~·.kara· ltalya B milli takımı 
rak galibiyeti hakketmlşlerdır. Al C h 

Uzun zamandan.beri bu maça ha- manya enUbU gar f 
zırlanmış olan İtalyan ekipinde, muhteliti 
en ziyade Andreolo,ğ Pipi Biavati 
muvaffak olmuştur. 

Frankfurd, 28 (AA.) - İtalya 
milli takımı, Floransada Alman mil 

Alman milli atkımı da her ne ka- ıı takımile karşılaşarak 3 - 2 ga -
dar son derece sıkı bir oyun oy - libiyetle maçı kazanırken, B. mil
namış ise de, İtalyanların göster • li takımı da burada Almanya ce • 
miş oldukları toplulu~ temine nubu garbi muhtelit! ıle bir maç 
muvaffak olamamışlardır. Maç, 1- yaparak 2 • 1 mağlup olmuştur. 
kinci haftaymde bir aralık gayet 15.000 seyircinin hazır bulundu· 
sert bir cereyan almış ve bunun ğu bu karşılaşmada Alman muh • 
neticesinde Alman sağ:tçığı Leh • teliti 33 üncü dakikada birinci ve 
ncr yaralanarak sahayı terketmek 
zorunda kalmıştır. 

Rüzgarı arkalarına a !arak oynı· 
yan İtalyanlar, 11 inci dakikada 
hiç beklenmlyen bir an ve vaziyet 
te Piola'nın ayağile ilk sayıyı kay

beş dakıka sonra da ikinci sayısı· 
nı yapmıştır. Maçın neticesine bir 
dakika kala İtalyanla~ bir gol çı • 
karmışlar dır. 

lngilterede 
detmişlerdir· İtalyanların kaydet- Londra, 28 (A.A.) - Kupa dö • 
miş oldukları sayıdan on sekiz da-1 müinal maçlarının neticeleri şun
kika sonra Almanla~ Hanemanm l lardır: 
ayağile beraberlik sayılarını yap. Portsmuth - Huddersflld Town 
mışlardır. 2 - 1, Volverhampton Vandr. -

Bu beraberlik sayısından sonra, Grimsbl Town 5 - O. . 
İytalyanlar sıkı bir hü~uma geçe _ . Bu haftaki lik maçlarının netı
rek Alınan kalesini abloka altına ı celerl de: 
almışlar ve 35 inci da.1<ikada sağa- Bolton Vanders - De_rbi Kunti 
çık Biavati'nin bir şütü ile 2 - ı 2 - 1, Şelzea - Aston Villa 2 - 1, 
galip vaziyete girmişlerdir. Birin-ILeeds Ünited Plakporol l - O, Lay 
ci haftaym 2 • ıitalyanların lehine! çester Siti - Arsenal O - 2, Li
bitmiştir. verpol - Brentford 1 - O, Pres • 
İkinci haftaym başladığı zaman ton Nortend - Sunderland 2 - 1. 

İtalyanlar sayı ad~dini arttırmak. lsviçre 
ve bu suretle galibiyrti sigortala- Bern, 28 (A.A.) - Lik maçları
mak azmile hareket etmişler ve he nın son neticeleri: 
ınen Alınan kalesi ör.iine yerleş - Yung Fellovf - Vk. Bfil 1 - 1, [ 
ınişlerdir. Ağır b ı· tazyik altına Nordstern - Grashoppers 1 - O, 
girmiş olan Alman müdafaası, mü Yung Boys - Servet 1 - 3, Lu- ·ı 
ter.:adiyen kale önünde dolaşan to gano - Bil 1 - 1, Loeanspor - Lu 

pu bir türlü uzaklaştırmağa mu • 
'Vaffak olamamış, ve 3 üncü daki • 
kada Piola, topu üç metreden Al -
ınan kalesi ağlarına takınak sure
tile takımını 3 • 1 galip vaziyete 
.getirmiştir. 

zern 3 -1. 

Fransada 
Paris. 28 (A.A.) - Bu hafta ya

pılan lik maçlarının neticeleri: 
Fk. Metz - Rasing Paris 3 - O, 

Fk. Set - Lö Havr 3 - 2, Fk. Şo • 
Bu sayıdan sonra ken~erlni so _ Olimpik Marsey 2 _ o, Olim· 

derleyen Almanlar d:ı mudafaa pik Lil - Sk St Etiyen 3 - 1 
oyununu bırakarak. sürekli hü." Fk. Ruen - Sk. five3 Lil 2 - 3: 
cumlara başlamışlardır. Bir tazyik Raslng Lens - Rasing Strazburg 
şeklini alan bu hücumlarda, İta!· 1 - ı, Rasing Rube - As. Kan 
yanlar bir an için bocalamışlar ve 1 - ı, Fk. Antip - Eksezior Rtı
tazyikten kurtulmak için favüllü be 3 _ o. 
bir oyun tatbikine koyulmuşlardır. 

Bunun neticesinde, İtalyan mua
vinlerinden Kupfer ceza çizgisi i
çinde favul yapmış bkat hakem, 
penaltı yerine frikik cezası ver
. miştir. Frikiki ceza çizgisi üze • 
rinden çeken Alman ooüdafü J a • 
nes, İtalyan müdafaa~ınırı arasın
dan topu hasım kalesine sokmıya 

Macaristanda 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Lik 

maçlarının bu haftaki neticeler!: 
Hungarya - Vferensvaroş O - 1 

Nemzetl - Suerketaksi 2 - 2, 

Uybeşt - Solnok 6 - O. Kispeşt -
Elektromoş 1 - O, Budafok - Fö
bus 1 - 1. 

Bohemya ve Morav. 
yayı İşgal eden Al· 
man tanklarının grup 
halinde yaptıkları 

bir yürüyüı 

Çeko • Slonkyanın methur Skbda sllih fabrikalarına bir baklf 

Almanya bir hamlede Çeko • Slo
vakyanm Bohemya ve Moravya 
eyaletlerini Şg-al etti n Çekayı 

böylece haritadan ıildikten sonra 
Slovakyayı da bazı idari muhtarı. 
yetlere sahip bir Alınan vilayeti 
haline getirdi. Riltenya da Macar 
kıt'alıırı tarafından işgal edilmit 
bulunuyor. Böylece Çeko • Slovak 
devleti haritadan silinmiştir. Be
simlerlmiz bu hadiseye ait muh • 
telif lntibalan gösteriyor. 

ÇEKOSLOVAK 
HADİSELERİ 

l"arhte •Parts : Çelto • Slovakya turbm ofisi• vitrinlnıla av .. 
tüllere biirilnınllş Çeko • Slovakya haritası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~===~~=B:e:k:ç=i~b:a:ş:ın:ı~s=a~ll:~:a:r:a:k~:==~p~$~~~bu~~~~~~~~~~~-~~~·~~-~~~H~ 
Emine Sultanın - Hey gidi, hey ... DedL Rifat oturmuştu... ca Yeşlldireğe vardL LAieli camii- fendinin evde olmadığını haber deciğiın. •• 

tn Sarayında Bir Hırsız 

Bey konağı satalı on beş sene var. - Onu bilmem, Nevres Paşayı nin karşı tarafında ahşap evlerin verdi. Hizmete! kızın arkasından Asım, artık ip ucunu bulduğıın
Şimdi konakta Kilerci Numan E- bileceğim ... Ha, ha ..• Bizim Paşa... hepsini birer birer sormakdansa saçlarında yemeni ile kapının ara- dan emin olarak yokuştan çıkan 
fendi, oturuyor. Rifat Bey öldü Oğlu Rifat Bey.. Şimdi bildim. bir kahvede, Yeşildireğin maruf lığından bir gözünü ihtiyatla gös- dört atlı bir tramvaya atladL Tür
mü, kaldı mı? Allah bilir... Paşa çoktan rahmetlik oldu idi. Asmalı kahvesinde araştırmak da- teren bir kadın başı uzandı: bede inerek Dizdariye yokuşuna 

- Peki Rifat Beyi tanıyan kim- Oğlu da haylaz mı çıktı? Nedir? ha doğru idi. Ve burada kahveci - Kimi istediniz? Efendiyi mi! saptı. Burada Hüseyin Hakkı Be
se yok mu? Onun eşi dostu, akra- Konağı sattL Erenköyündeki köş- kendisine hemen haberi verdL Bu Çarşıdadır efendim!?... Şimdi gl- yin evini soracak bir kahve, bir 

Ya.zan: M. /haan Tefrilr.a: No. 26 bası filan?.. kil sattı. Şehzadebaşındaki iki kalı- ihtiyar ve buranın eski kahvecisi: dersiniz orada bulursı.:nuz. dükkan yoktu. Gene bekçeyi ara • 
_ Yok Vallahi Paşam ... Ne bl- veyi sattı. Karıyı alıp Mısıra gitti, . - İşte şu karşrki ev ... Kırmızı, - Bir şey soracaktım, han~cı· m~ icap ediyordu. 

- Nevres Mesih Paşa, büyük tı, karşısındaki sokağa ve caddeye leyim!_ Ama onu Kadir ağa daha dediler.' Ondan sonra ne oldu, val- boyalı cumbalı ev yok mu? O Ri- ğım ... Oraya kadar gitmeyeyım... Dt7.dariyenln bekçisini çeşmenin 
babası İffet Dede... Şehzadeba • muvazi mahalleleri dolaştı. cRifat iyi bilir .. Bizden eskidir, eskiden !ahi bilmem ... Anası öldükten son- fat Beyindir. Ama kendisi orada jBu sizin ev sahibi rahmetli Rifat başında yakalıyarak Hakkı Beyın 
şında mı, Veznecilerde mi nere- Beyin konağı ..• Nevres Paşanın oğ onun mahallesinde idi. Merhum ra bu oğlanı bir daha ne gördüm, oturmazdL Beyin zevcesi Nihal Hanım akra • evini öğrendi Fakat bu kafi de-
deyse bir konakları var. Rifat lu Rifat Beyin!. diye arıyordu. Paşanın yanında da çalışmıştır. ne işittim... - Kim var içinde? Kiracı mı? bam olur. Onu arıyorum . Tabii bu ğildi. 
Bey satmış ... Bu konaktan Hatice Nihayet ihtiyar bir bekçi tanıdı. Asım tahkikatını nasıl olsa müs- - Bunların başka yerde emla- _Evet .. Sekiz on senelik kiracı- ev onundur değil mi? Hakkı Beyin evinde Nihal yal. 
kadın hiçbir haber alamamış Kahveden dışarı çıkmak zahmeti· bet bir neticeye bağlıyacağından ki, hanı, dükkanı yok mu idi?. dır. Hacı Mahmud Efendi derler. - Evet, Nihal Hanımın .. . Rah- nız mı oturuy_ordu? 
amma .. . Bir de b~ bakalım... ni göze almıyarak tarife başladı: emin tütün paketıın· d bı' d k _ - Olma~ olur mu? Galatada Çarşıda yağlıkcL. metil kocasından ona kaldı. Hakkı Beyın Evindeki kiracı 

, en r e en N'h ı H 
Ve bütün saydığı isimler! ayrı - Camiln arkasında mektep yok disi sigara sararak saki K d' vardı, Perşembepazarında ... Ka- - Rifat Beyin nerede oturduğu· - ı a anım nerede oturuyor kimdir bekçi baba? 

b dık . d ki nane a ır d"kk" 'd' S . d" B·1· •r kağıda sıra ile yaz tan son • mu? Mektebın yanın a sokağa ağayı beki dL B b" • kat sap u anı ı ı o zaman.. onra e- nu bilir misin?. şım ı. ı ıyor musunuz? Kiracı falan vok. Hakkı Bey-
e u ır ayagı sa ' f d" L"I l'd Y 'ld" kte kö M · ti, 1 ti K d b" .. ·· l · r~ defteri ikiye büktü. Ceketinin saparsm... beyaz sakallı bir bekçi idi. Yanla- en ım, ~ e ı e, eşı ıre - - ısıra gıt oraya yer eş , . a ın ıraz durdu , duşuniir g - le ayali oturuyorlar. 

tç cebine yerleştirdi ve lirıibayı Asım, bekçinin sözfuıll kesti. O- rma geldi, seıam vererek bir is _ şebaşındaki . kırmızı ev onların .. dedilerdi. Sonra birkaç sene evvel bı oldu.'. sonra: . _ Ayali mi? Kimrriş bu ayalı? 
alarak üst kata çıklı. f't" k tini uzatarak· kemle çektL As Sonra efendım, Mahmudpaşada fı- orada ölmüş. Rifat Bey sizlere ö- - Turb~en sapınca hır vokuş İ m· . b 'lm' , 

* 
na u un pa e · ım: rının karşısındaki bardakcı dük- mür... vardır. Türbenin karşısında.". İşte sBınkı . kı ıyo~ r_ııulsdun.A 

- Sar bir tane bakalım bekçi - Merhaba Kadir ag" a, ded; Sa- k" 1 E k . · • s t ld 'di b .. .. d t . e çı ızar gıbı o u. sıma ters Ertesi gün daha sabah karanlı· ~ anı on arın... v ımın . a ı ı mı ı u o yokuşun ustun e o uruyor muş. 
• • • baba!.. na zahmet ettik, ama bek~ı haha _ Hepsini sattılar mı? ev? A~a ne yokuşu idi o?.. ters baktı: 
gında sokağa fırladı; Şehzadeba Bekçi tütUn sararken tarife de- seni sağlık verdi de .. . Rifat Beyi _ Vallahi bilmem Paşam . Gi- Yok .. Satılmadı. Rı' fat n - ı· tn 0 . d. . ·e mı·• - Elin ayalini ben ne bileyimT 
şı V ·ı · ki Dir ki ara = - ız arı) · nı, eznecı erı, es e er . • vam etml!k istiyordu. Asım mey· arıyorum. Hani bizim Nevres Paşa [dip sormalı. . . veresesinin olacak.. · _ Ha, evet. Dizdariye yokuşu 11 . 1 Git . kendinden sor! 
sını.. . baştanbaşa gezerek Rıfat dan . vermedi: nın oğlu .. Camiin arkasında konak- Asım bu malUmattan fazlasını Kahvecide fazla ınalı'.'ımat yok- da .. Ben adını bilmiy~rum ama o- Asım yanlış bir sual sorduğunu 
Bey!~ k~nağın'. ara~L Şehzadeca-. - Ko~ağı anladun, ben konağı !arı vardı. Rifat Bey konağı sat- elde edcmiyeceğini anlıyarak tu. Asım, tereddüt etmeden karşı rada Mektupcu Hüseyin Hakkı anlıyarak tamire çalıştı: 
ın ıının nıhayetındekı sokağa sap • değil, Rifat beyi arıyorum. mış ... Hatırladın mı? Rifat Bey kalktı. En yakını Yeşildirekti . Ka- kö~cdeki evin kapısını çaldı. Bir Bey diyince herkes bilirmiş.. [Arkası var) 



SATPA t lllD.tM 

DİLBER ASPASY A Ad riya tik meselesi l#"GUAE&._. 
TARiHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M.,Basim ÖZGEN Tefrika Numarası: 28 

Gorciyas : Benim sevgilim olmaz
mısın? Ben, bir kumandanım dedi 

Almanya Akdenize 
hangi yoldan iner? 

j ___ Y_a_z_a_n_: __ P_i_e_r_r_e __ D_o_m_i_n_ı_· q_u_e __ 

Yazan: M Sami Karayel No. 26 

Sarı Hafız, kendisine verile ı 
keçiyi alarak gümrüğe dayanmışt 
Sarı Hafız, biraz duraladıktan gümrük yerinden oynam:ış seyı 

sonra; Elife dönere'k: bakıyorlar ... 

- Tut şu mübarek hayvanı!... Cemal Bey şaşırmıştı. Hemen 1 
Sakın kaçırayun deme; teke yeri- lif Hafızı çağırdı, şu emri verdi: 
ne seni sürürüm ha!... - Ulan bu ne hal? .. Ortalığı ; 

Hafız, şalvarını çözdü. Zeytin- yağa kaldırdınız ... Rezil old'uk al' 

E ndişede olan yalnız Romanyalmilerinde nikisini Goebben'le Bres Makedonya tarafından çevrııme - yağından kayışlaşan donunun uç- me ... Hiç bu şekilde buraya gel 
değildir. Polonya da endişe- lau'ı gönderdikleri görüldü. sinden korkar. Belgrat hatta bu kurunu çıkardı. Donunu biraz yu- nir mi? .. Haydi, çabuk Beyazıc 

dedir, Yugoslavya da. F akat üçüncü Raylı, Triyeste- _şartlar içinde bir Bulgar - Arna - karı alarak şalvarının uçkurlarını gidiniz. 
Malilmdur ki Yugoslavya 20 se- den başka bir yoldan Akde- vut manevrasınran bile endişe e- üstünden sıkıca bağladı. Elif, Cemal Beyin 1uzdığını a 

nelik bir tarihe maliktır. Harpten nize nasıl inmek teşebbüsünde bu- debilirdi. Bahusus ki Sofya sara - Yağlı uçkuru, tekenin boynuna lamıştı. Lakin softalar işin nezak, 
önceki küçük Sırbıstan 0 zaman lunabilir? Yugoslavya'ya karşı Ma- yının Ruma sarayına karabeti var bağladı. Teke gitmemek için bir tinin farkında değillerdi. Cem. 
(Bulgaristan tabii müstesna) bü - caristan'ın talepleri yolundan. Hat dır. )iki silkindi. Bey Sadrazam da olsa, Sadar· 
tün cenubi Slav memleketlerini ta Avusturya'nın taleplerinden de Halbuki Roma bir tekzip gönder Lakin, Sarı Hafızın silkinmesi dairesinden gireceklerdi. 
takriben 15 milyon nüfusluk siya- bahsedebilirim, çünkü Slovenya, miştir. Arnavutlukta İtalya hare- ve sürüklenmesi tekeyi itaate ge- Elif, Sarıya gelerek: 
si bir birlik halinde toplamıya mu Dalmaçya, Bosna ve Hersek, A _ kete geçecek değildir. Ve 18 Mart tirmişti. - Hafız; usta, fena halde 'kız 
vafiak oldu. Bu devlet bir yandan vusturya - MacarJstar.'ın toprak- tarihli Mess;,ggero şövle yazıyor: Uzatmıyalım; burası oldukça - Neden? 
Sırbıstan'ı, öte yandan hepsi de 1arıydı. Berlin ve Burtapeşte Hır - • Bu şayialar karışıklı hürmet, gülünç bir hikayedir. Nihayet; İs- - Ulan şu etrafına b4.sana' 

eski Avusturya • Macaristanın yj - vatistan'm hoşnutsuz olduğunu itimat ve muvazene ve sull)ün men tanbula gümrüğün önürıe, Cemal Bizim gözümüz kararmış da birş 
!Ayetleri olan Hırvatistan'ı Slo • bilirler. Berlin ve Budapeşte bu faatine olarak ışbirli,:ti arzusun Beyin veznedar olduğu resmi görmüyoruz. 
venya'yı, Dalmaçya'yı Bosna'yı ve hoşnutsuzluğa güvenmektedirler. istinat eden bir dostlukla biribirine gümrük dairesine dayandılar.. Hafız, daha hala oralarda değ 

Meflıur Yunu mflverriJıl BOMER'e eski Yunan filozof ve Hersek'i ihtiva eder. B. Tiso'nun Slovakya'da yaptığını bağlı iki memlekei arasındaki mü Keçi bağırıp duruyordu. Sarı eli. 
pirlerinin filkranlan. Görtllen güzel bdm •ASPASYA• dır. Unutmıyalım ki bu vilayetler - B. Maçek'in Hırvatistan'da yapaca nasebetleri karıştırmak için çıka - Hafız da keçinin boynuzuna taktı- - Ne var be?. 

_Vay aç gözlü! idi ki, Arhont Polemark, ağır ıniğ- den dördü: Slovenya. Dalma~a, ğına kani bulunmaktadırlar. Yu - rılınıştır.. . ğı yağlı uçkur elinde ustaya geldik . Diye s~r~u. Ne ise; keçiyi çek 
Dlyince, diğeri: ~erinin altında, bir defa yerinde Bosna ve Herse~ Avusturyaya aıt- goslavya'nın da, Çekoslovakya gi- Demek kı İtalya İtalyan - Yu - dıye sevınıyordu. fue, çekıştıre .ve .. p'.:ş~erıne takıl 
_ Satılık birşeyin olmadH:tan döndü ve arka üstü yere yuvarlan- ti ve Hırvatistan Macaristan kral- bi üç veya dört parçaya bölüne- goslavya münasebetlerinin ihlalini Halbuki; etraftan toplanmışlar, bır alay ahalı surusıle Beyazı 
ınra, böyle aşk satıcısı kıyafetine dı. lığına bağlıydı. Bu nokta şu itibar- bileceğini sanıyorlar. Macarista - istememektedir. Bugün Yugoslav- hamallar bile Hafızın etrafını al- pehlivan kahvesine gelebilmiş! 

niye girdin? Onun bu halini seyreden, öteki- la ehemmiyetlidir ki Almanlar ve nın Hırvatistanı da yutarak daha ya tam Romanyanın ayni vaziye , mışlar. Nedir bu, diye bakıyorlar- di. 
Dedi. !er, kahkahalarla gülüyorlardı. Macarlar kendi zararlarına olarak genişlemesi ve Almanya çerçeve- te bulunduğu için Fransa, İtalya - dı?. İşin tuhafı akşam üzeri oldu 
Aspasya, bu sırnaşık suallere de, Gorciyas, dar kafalı bir adam - pek haklı bi:r surette- teşekkül si içinde eski Avusturya - Maca - Yugoslav dostluğqnun devamın - Sarıklı, cübbeli bir adam; elin- için arkadaşlarla kahvede idik ... 

bütün ciddiyetiyle töYle mukabe- olduğu için intikam hissine çabuk etmiş olan Yugoslavy3 'ya göz dik- ristan içindeki mevki;ni alması ta- dan ancak sevinebilir. Kuvvetli de bir keçi. Boynuna bir kılaptan- Ben, köşede pencerenin önün 
le etti: kapıldı w ant bir tehevvürle ye - mektedlrler. savvur olunmaktadır. Yani Roman bir İtalya Yugoslavyaya, Balkan - lı don uçkuru bağlamış ... Çekişti- oturuyor ... Deli Muradla Jı:onu 

- Lesbos lisesinin şeref müka- rinden fırladı. Herhalde güzel kı- Hepsi bundan ibaret değil. Ma - ya gibi Yugoslavyayı da sarsmak !arda. cermanizme karşı istihkam rip duruyor.. yordum. Bir aralık, Beyazıd m 
fatını kazandım da... za saldıracaktı; fakat Aristofan, caristanın evvelce denize bir mah- için Macaristandan istifade etmek rolü oynamak imkanını verebilir - Herhalde bu seyredilecek ve danına başımı çevirdim, baktı 

- Şeref mükAfatını kazanan bir hemen önüne geçerek: reci vardır. -Bu Fiume idi, bugün düşünülüyor ve Maca" gazeteleri- merak edilip, durulup bakılacak iki softa geliyor ... Fakat; etrafla 
kız, aşka nasıl istiğna gösterebilir? - Güreşte yenildin; pes deme- İtalyanın olan şe'hri- Macaristan nin neşriyatına bakılarak olursa bir mevzudu. nı çolU'k çocu'k çevirmiş ... Dik 
Sen, sevmenin ve sevilmenin ne.ye mecbursun! şimdi denizsiz kalmıştır. Avustur- Macarlar bu kombinezona muva - Keçi, sürüden ayrıldığı için bar. ettim, bunlardan birisi Sarı Ha 
olduğunu bilmiyor musun?.. Deyince, ötekiler de, alkışlara, yanın denizde mahreci şimdi İta!- fakat edecek görünmektedirler. bar bağırıyordu. diğeri Elif idi. 

- Hayır .. Bunları, bana oğreten yaygaralara başladılar ve Gorci • yada Triyeste ve Pola ilt? Dalmaç- Her iki tarafta da ayni politika Cemal pehlivan içerde para say- Cevad Bey de daireden çı 
0~· b .. .. . .. yas'ı afallaştırdılar. ya sahilleri idi ki bun!ar da şimdi güdülüyor. Belgrat ve Bükreşte makla meşguldü. Ahalinin toplan- kahveye yeni gelmişti. Hemen 
tiin ~ı~~t . u cevap onunde büsbü- Alldbyad'la .S~krat, ortıilik~ Yugl'.lslavyanın limanları olmuş - muvazi bir reaksiyon oluşu da bu dığını, gümrük harr.allarının bi- na seslendim: 

3 ...,. ı. . . . kargaşalıkta!l ıstifade emeline du- tur. Habsburglar imparatorluğun- yüzdendir. ri·ktiğini görmüştü. Hele, bir keçi- -Cevad, işte Hafız geliyo 
- Ben, bu llın1 çok lyı bilırım. "erek Aspasyaya yaklaştı İ ·· · k kin ·ı L"k' afı b Dilbe :ı.... bed. il"-) . " ı ar.. ç - ca harpten once takip edılen siya- Diğer taraftan Hırvatların şefi nin durmadan iri ve es · sesı ,. a ın, etr nda ir alay çoh.ık 

r ,....., e ı "''ara yemın e-jtikreri ~arabın mahmurlu""• iç:m' ·· "k k d · · 1 k derim, ki Bana talebelik ederse d • .. , . . ,.~ . - set her vasıtaya baş vurarak Sır - olan B. Maçek Hırvat meselesinin gumru apısın an ıçerı ses c~ 'U var ... 
·· n, e şahlanan cur etlerının 8e'Vkiyle b' 1 , d · d k A h ıı· . . h h . b" mesı' hayretini mucip oldu''"nda· Dedim.. İki gu"ndu"r '"epı'm aana, çok istifadeli dersler veririm. şaka ıs anı enız en ayırma ve - a ı ıçın er angı ır yabancı ,.~ • " 

Filozofun bu sözlerini lşiden eli- Soi:, ~dılar. . dlryatikte İtalyanlara rahat ver - müdahalesi fikrini reddetmiştir. odacıya sordu: nerakta bırakan Hafızın geli5i 
at, ihtiyarlığından bekle - kt" V .. .. T t d"l b'l' tl" .. - Ne oluyor dışarda?.. ' i sevindirmişti. 

fer üç zendost, kahkahalarla gül- nilemiyecek bir meharetle uzat - meÖymel kı .. İt 
1 11 

y 
1 

"~ Rasozunh e ı ımMa e. ı e ı ırH. çu.n- Bu suali soran Cemal Bey, oda- Biraz sonra; tramvay caddes' 
diller. Sokrat, bu istihzayı hayret- tııl lini, As .. e ı a ya e ugos avya - cu y ve acarıstan, ırvatıs-
le karşıladı· ,_.'. ~ pasyanın pembe gom- nın Almanya'yı Adriyatik'e indir- tan hakkında garip hayallere ka _ cısından cevap beklediği sırada E ve kahvenin önüne gelince işi 

· =gının yırtmacının arasından kay- k . . b. 'b. . . 1 1 
lif lafız içeti girmişti. ladık. 

- Niye ~ü~orsunuz~ .. !eodot/dırdı; fakat kızın çevik bir hare- meme ı~ın ırı ırını .omuz ama -,pılıyor ar. • Cemal Bey Elifi gördü, Fakat, Amanın! .. Hafızın elinde k 
işvekarına yırmı derste bulun şuh- ket" .... d .. , k" h .. !arı kendı menfaatler ıcabıdır. Al- H er ne de olsa yegane hatıra ' ı onun e cur et ar areketını ' iaha ziyade merak ettiği şeyin ce- bir keçi bağırıp duruyor .. O 
!uğun sırnnı öğretmedim mi• 1 mlı dı manya buna muvaffak olduğu gelen sual İtalya'nın vaziye-. ama yama . . . . ıabını bekliyordu. ooynuna taktığı bir kuşakla çek 

Ötekiler, tekrar gu"'lünce, ihtiyar Halk ·ıı· . takdırde, Adrıyatik sularında es- tine taalliık etmektedir. Almanya- Odacı cevap verdı" ·. . 
, mı ı bayram şerefıne ser- k. . d . d ah t k k :ıyor ... 

filozof, iymalı bir tebessümle: mest ve hepsi de buna benzer şe- ısın en zıya e r a ı açaca - nın İtalyaya, kemirilecek kemik _ Efendim; dışarıda iki softa, 
- Bu gevezelere bakma güzelhn kilde eğlendiği için Sokratla As- tır. diye Arnavutluğu göstereceği hak- birisinin elinde koca bir teke, don 

Teodot'a denı verdiğim zaman .. pasya arasında ge~n ani macera, . Alınany~, . daha Anşlus'un erte- kında zayialar deveran etmişti. Ha- uçkurile boynuzundan bağlamış- ~· - ---· ·-. - --·· 
Gençtim. O da zahmetimi ödiyor - Aristofadan başka kimsenin dik- sın~e, b; ıstikame1 .tli~ bdırTha.mle ~adp kikatte İtalyanların memlekette !ar sürülüp dürürlar hayvanı .. 
du. Şimdi. Görüyorsun ya! Seninle katini celbetrnedi. mış ır. unun de ı P rıyeste e kafi derecede nüfuzlar· vardır; Al- Sırtlarında da birer zPmbil ... İçle-

KÜÇÜK HABERLER 
üereti pazarlık edecek halde deği- Dilbe kız . . bir serbest lir.ıan istemiş olması ve manyanın sevimli jestinin kendi · rinde kara, kara birşeyler görünür 
lim r , çevık bır hamk ile B M r ., · A t • 

· . .. geriye sıçrayınca, Aristofan: · .~ssbo ını nın vus uryaya va - !erine ne fayda temin edeceği bi- durur. Gümrüğün kapısında dine- *Adliye Vekaletinin açmış o 
~~· Sokrat'ın bu zeki .soz- _ Ne oldu? dettıgı .u .!im.anı Alıu~~yaya ver- !inmez. İtalya eğer buna muvafa- !ip durular. duğu imtihanda biri Ankara h 

lerını ışıdınce, onun pespaye bır a· . mekten ıstınkar etmesıdır. kat etmiş olsaydı Yugoslavyanın Diyerek, sözünü bitirdi. Cemal kukundan ve dördü İstanbul h 
dam olmadığını anladı ve ferahla- Dıye sordu · Almanya bu muvaffakiyetsizli- hasmı olacaktı, çun·· kü Yugoslavya B · · 1 t Kı kır l k k d im k As ey ışı an amış ı. p mızı o - u un an o a üzere beş kişi 
dı: • d pasy.~, .~tancından ve kızgınlı- ği elinden geldiği kadar hazmet - du. O vaokte göre pehlivanlık, spor- zanmıştır. İstanbuldaıı kazanan 

- Teşekkür ederim! gın an yuzu kızarmış, sinirini yen- mış· tir şimdi Yugoslavya tarafın -
1 culuk serserilik idi. şunlardır. Muammer Aksoy, A 

meye ça ışırken: dan taarruza geçmiye teşebbüs e-Diyer~k güldü. 

Gorcias, dilber kızın güldüğünü 
görünce, önüne çıkan kısmeti öte
kilerine kaptırmamak sevdasına 
düştü ve ona yırklaşarak: 

- Benim sevgilim olmaz mısın? 
Ben ... Üç sorguçlu bir lrnmanda
nım! Çok ta altınım var ... 

Dedikten sonra, öpmek ister gi
bi ağzını kızın ensesine uzattı. 

Aspasya, bu cür'etkariine hare
keti görünce, Gorciyas'ın göğsüne 
öyle maharetle bir yumruk indir~ 

İh Fakat; Cemal Beyin herkes nan, Bedii Karaormar. ve Ekr 
- tiyar beni çimdikledi decektir. Bundan daho tabii bir b h d · d Jd - · aşpe livan erecesın e o ugunu Talebelerirni2 yarın İsviçreye 
Diyebildi; fakat tam o anda, şey olamaz: Cenup denizleri, sıcak bilirdi. derek orada lisans ve doktora 

Sokratın erdesine, kafasına to. - denizler Almanyayı dima cezbe
katlar inmeye b~ladı ve yaygara- degelmiştir. Habsbur~lar Triyes -
cı bir ses te: te'den Cattaro'ya kadar giqen bal

Çimdik1edin.. Çimdikledin konu ele geçirmiye muvaffak ol -
ha! Öyle ise ben de seni iyice çim- milerinden ikisini Go()bben'le Bres 
dikliyeyhn! tanbul'a ve ötesine do~ru hamle>i 

Diyor, filozofa tokatları indiri- her şeyden evvel bir Akdeniz si -
yordu ve yine, sözüne şöyle de - yaseti tesisine matuft.ı ve harpten 
vam ediyordu. az önce Almanyanın hıçbir üsse 

(Arkası var) malik olmadığı Akdenize harp ge-

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekt•n sonra yllnde 3 clefa munlaZ'man di5leriniıi fırçalavınıı 

Elif Hafıza hitaben: pacaklardır. 

* Yüksek İktısat ve Tica 
- Ne o, ne var? .. Diye sordu. 
Elif, sevinçle etrafını kollama-

dan cevap verdi: mektebi mezunları cemiyeti 
- Usta: Sarı, Ali Ahmetli yendi .. Nisanda Perapalas salonlarında 

Dedi. yıl mezun olacak son sınıf tale 

- Cemal Bey, nihayet işini bı- sine bir danslı çay verecektir. 
rakıp dışarı çı'ktı. Bir de ne gör- ya yüksek mekteplerden ge 
sün? Hafızın elinde uçkura bağh jistiyen gençler de kabul edilec 
bir teke bağırıp duruyor ... Sokak, jtir. 

Hacer başını salladı· doktorların Ferdanın tebdilhavaya Ferdanın karşısında Hacer ve dının için için azap duyduğu şey- te büsbütün fena ohnası ihtimal 

- Anlıyorum. Vadediyorum. İ- ihtiyacı olrluğunu söylemeleri ü - halası oturuyorlar. Hacer ellerini İer de var. Ferdanın konkurda bü hilinde. Ferdanın hah~ının bu 
kinizin de mes'ut olır.anız için. e - zerine .tutu fan küçük bir köş_kün dizlerinde kavuşturmuş gülümse_ yük muvaffakiyet kazanan tablo - hadiseler, bele bu bilyük h4S 
lımden gelen her şey yapacagım. bahçesındeyız. Sonbaharın guzel k F d b k H 1 .. Akif C 1 h t gözünü yıldırdı Neyse ki .,;md .. .. . . . ,. .. 1 yere er aya a ıyor. a ası yun sunun ema e şayanı ayre · ...-·· 
Çunku sızın onu nasıl sevdıgınızı , günlerinden biri. Suin tatlı bir . . k ·ım k · · h b ' 

1 
örmekle meşgul İhtiyar kadının derecede benzıyen bır erkek port- genç ız gı e ıçın ıç ır 

bu gece daha iyi anlad1m ve bu aş rüzgar çamların dallarını yavaş . .. .. .. .. .. . 
- 63 - kın h kik" ld • . d 1 • . • yüzünde müsterih bir mAnA var. resı olması onu fazla duşunduru- soylemıyor. Zaten her şeyle al 

a ı o uguna ınan ım ar - •yavaş bırer yelpaze g;bı sallıyor. . . . 
Hacer cevap vermedi. Ferda res-ı Hacer birdenbire bn~ını kaldır_ tık. :Saat beş var. Alçalan güneş etrafı Bununla beraber gözlerinde sak- ren ve .. üzen ~okWar~an biri. Tab kasını ke~ ~ır v~ıyette. Ne 

samı çok sayıkladığı ve istediği dı: Akif Cemal geniş bir ntfes aldı: .altın tozu gibi bir ışığa bulamış. lamıya çalıştığı bir endişenin göl- !oyu goren bır çok kımseler •?a- luyor, ne ~oyluyor, öyle de az 
ıç. in çağırmıştı. Fakat onun artık T kk.. d · d. ld g ı · · f k 1 k .. k"I d "il liba Ferda Hanım hocasından il - nuşuyor kı. .. - Ferda ne zaman gelmenizi is- • eşe ur e erım. ıye mırı an- Bir kuşun açık kanatlarına e erını ar e me muş u eg • . . . • . . .. 
hastanın yanında kalmasının ne t 1. . . dı. Döndü Ferdaya baldı. Genç kı- b . . d 11 'k" seviniyor Çünkü Ferd· mahkeme- ham almış• diyerek ığneli 13f!ar - Anne daldın. Bak f!fln du . , erse o zaman ge ırsınız. ' enzıyen genış a arını ı ı yana · er. •• • .. 
kadar doğru olacağını bılmıyor - zın örtülerin üzerinde duran elini k" .. k, bod b' d .... .. ak .1 k T h soyledıler. Genç kızın Akif Cemal tu. 

. Ve mahcup bir tavırla ilave et - uzatmşı uçu ur ır 93mın en yuzunun ı ı e çı ıyor. e - . . , 
du. Annesı, · kocası ger.ç kızın bu . . tutmak ister gibi bir hareket . . . . yüzünden uğradığı o ağır hidise İhtiyar kadın silkel~nır gıbı 
h il d" · Akif c tı. . altında, Ferda açılır kapanır brr likelı bır hastalıktan kurtuldu. . . . . . 

a ere uşmesıne he;> e - . . . . .. . yaptı. Sonra birdenb " vaz geç_ . .. .. . esnasında, onu vurmakla ıttiham hareketle doğruldu. Eğılıp şı 
mali sebep görüyorlar ismi geçti- - Benı affedınız. Çunku kendı- t' İçini çek k .. '"ct" G "" 1 . ıskemleye uzanmış, oturuyor. Ü - Tablosu da konkurda buyuk bır dildi .. b' d t ~ ed 1 h f! b " t 
ği zaman kaşlarını hiddetle çatı - ne gelince belki. , ı: b luti ere tyuru u. oz erı zerinde dümdüz lacivert yakası muvaffakiyet kazandı. Mahkeme - gı ır sı~a. a ev ~ be aldı. Dudak annda a ı ır e 

Ak' . yıne u anmış ı. . . ressamın resmını yapması garıp ır süm belirmifti: 
yorlardı. Hem Ferda ressamın gel- ıf Ccmalın kaşları çatılmıştı. K d H d 1 k k kapalı bır elbıse var. Genç kızın, sini yazan gazeteler bu sefer be • 

. . . . D dakl d b ' .. apı a acer en ayrı ır en ı- .. .. .. . a·.. .. k"I 1 şey. _ İhtiyarlık kızım 
mesını ıradesıne tam~ınile sahip u arın a acı ır tebessumle k b' 1 . suzgün yuzunden geçır ıgı muş u raeti ile beraber bu büyük zafe · k k dı, T b'" · ... 
d ··ık . . genç kad ...... k . rı ır sese. . rı Ferda kon uru azan . a ıı F d k ik k ik ·ıu . 
egı en, ateşler ıçınc!c şuurunu ının sozunu estı: - Allaha ısmarladık dedi. Fer- dakikaların izleri daha tamamıle de sütunlarına geçır' dlı'er nd A t h il gı'tmesı' 18.zım. er a es es g•ı yor. 

'det k b t . b h ld 'k . Anlı P ki ' . .. ' o an vrupaya a s e Anı ı ı " a ay e mış ır a e ı en ıs- - yorum. e ', Qediğiniz d . 11 h k k'tt 1 silinmemiş. Zayıf, incelmış vucu- ne· . . 1 - ma yaptınız he. a. 
t . . K d. • . - . .b. ~ . . . a ınşa a ya ın va ı e ama - • gerlı san'atkarımız• diye sita- Akademi ona seyahate hazır an • .. .. . , 
emıştı. en ınc geldıgı zaman gı ı n zaman "nı ıstersenız o za • .1 . . 1 B" 1 k k r .1 dü ha•talığın yaptığı t·hribatı pek Halası ona döndu Sıt.emlı 

belki de yine eski şürlıeleri uya _ man gelirim. Fakat.. mı e ıyı 0 .~r :. ır e e ıme :." .. · . ." 1 . . G"J" ° F k 1 yişle bahsettiler. Bir çok meşhur ması için bir ay izin verdi. Bu müd b k k .. ·dü" 
bana en buyuk saaderı verecegı · ıy ı gos erı) or. u umsevor. a a 1 k 1 bl d 1 G k a ışla genç ızı suz 

nacak onu yanında gdrmekle ü _ Durdu. Yüzıi yumuşamıştı. Ko- . • . , .. .. . · i .. . • • • . . ressam ar genç ızın a osunun det yavaş yavaş o uyor enç ı- , • 
.. 1 kt' G k d h 

1 
d' •Gel. dıyecegı mesut gunu beklı- bu tebessumde acı bır mana gızlı ..... d h 1 kl ki gı'deceg"ini düşünmekte ayn - Neden hayret ed·yor.un. 

zu ece L. ene a ın un arı ıi- yu mavi gözlerinde yalvaran bir k h d" .. •. ,I, . . .. 1 . d·' .. , .1 onun e ayranı arıııı sa ıyama zın · 
· yere ep onu usuncccgım. 1 n kahve rengı goz en uşunce ı e . .. .. Ç" k" F · gibi genç taze bir insan 

şiıncrek susuyordLJ. Akif Cemal mana ile genç kadına taktı: • , • . .. . . dılar. Her yerden tebrık telgraf - bir üzuntu. un u erda artık es- nın 
. . 

1 1 bugulanmış, komşu ko~klerın ara- • . . . . • . . , kadar dalgın küskün olur da 
çekıngen bır tavır a sordu· _Beni çağır,ması iein onun ü- _ALTINCI KISIM_ • d .. .. d . !arı yagdı. kısı gıbı degıl. Şımdı onda hayata . . , sın sn parça parça gor~nen enıze . . • . .. .. . . . . . . 1 ,ı, d · · • u? 

- Yarın gelmemı dogru bulmu- zerınde s"zin sözleriniz çok mü - !bakarak elindeki küçük çam par- Bunların hepsı sevınecek hadı- kusmuş gıbı tasalı bır hal var. Yal- ıhtıyar • "' cmışm• ço>< m 
yor musunu;:? Ne zamı.n geleyim? essir olabilir. On beş gün sonra Büvükadada çasını yavaş yavaş yoluyor. seler. Bununla beraber ihtiyar ka - nız başına yabancı bir memle.kııt - 1 Arkası ı· 



•-•artım 

~~ .4G LIK: öG.OTL ER 1 
·"'loo, .... 

Lahana çok faydalı bir sebzedir! 
l\lemleketimizde lihana

dan ucuz bir sebze yoktur. 
Zenginlerin, fukaraların ye
dikleri bu mübnrek gıda, her
kesin zannettiği gibi değer -
siz değildir. Çok bereketli, 
çok faydalı bir kış sebzesidir. 
Mide ve barsaklarda ziyade 
gaz yaptığını bahane ederek 
bu nefis zerzevatı gözden dü
şürmeğe çalışPnlar, kendi 
kendilerini aldatmış olurlar. 

Çünkü lahana, eski zaman
da olduğu gibi, timdiki hal • 
de de sebzelerin en mükem -
meli olarak sayılmaktadır. 
Dünyanın en eski ve medeni 

milleti olan eski Mısırlılar la
hanaya bayılırlardı. Der yeme· 
ğe başlarken bol bol lahana 
yerlerdi. İştah verdiği ve 
sarhoşluğu giderdiği için me
zelik gibi çokça lahana yer -
lerdi ve ziyade şarap içerler
di. Bu sayede sarhoş olup ta 
lleme rezil olmazlardı. 

••• 
Eski Yunanlılar, (Elinoz) 

lar, (fyonyali) Jer, lihanayı 
mukaddes sebze sayarlardL 
Ve bayağı tapınırlardL Biz 
nasıl yemin ediyorsak, Yu • 
nanlılar da (Lihana hakkı 

için doğru söyliyeceğim, ya
pacağım) ifadcsile yemin e -
derlerdi. 
Şimdi biz kuru fasulyeyi 

nasd (velinimet) sayıyorsak, 
YunanlılBT da lihanaya o 
yük'lek rütbeyi veriyorlardı. 
Çünkü halkın, ahalinin en zi
)'ade işine, dişine, gücüne ya
rardı. Her yerde yetişir. Pek 
ucuz bir sebze idi. 

••• 
Tarih kitaplarının en par -

lak sahifelerini işgal eden e<J· 

ld Romalılar lihanaya çolı: 
düşkün idiler. Yemek masa· 
larından eksik etmez:lrdi. 
Yunanistanın eski zamaa 

hekimleri Romanın en büyük 
flstadlan lihanadan türl& 
türlü ilaçlar yaparlardı. Bir 
çok h•tahklara karşı kulla • 
aırlardL G6ya sıtma nöbet -
lerini kesiyormuş di:re (ma
larya) Wara bol bol yedirir • 
lerdt 

Hele kq mevsiminde ök -
sürüklüler, nezleliler, roma -
tizmalılar nekadar lahana 
yerlerdi. 

Uyuyamıyanlara, başlan 

ağrıyanlara, sancılananlara 
lahana tesirli bir ilaç gibi 
\•crilirdl. 

Çocuk doğuran (lohusa) 
nm ateşini kesmeğe, kanmı 

temizlemeğe karşı lahana 
turşusu nekadar çok kulla -
nılıtdı. 

Lahananın kokulu yeme • 
ğinden, geğirthinden, fena 
f enn kokmasından, ikrah e -
denle.re mahsus olmak üzere 
hekimler lahanadan şurup 

Bir vapurda kaçak afyon 
yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilatı li
manımızda ecnebi memleketlere 
afyon ve diğer eşya kaçakçılığı ya 
Pan bir vapur yakalamıştır. Bu 
Vapur Türk bandırnh Ando -
nıs şilebidir. Gemi evvelki gün gaz 
YÜkliı olarak Avrupa limanlarına 
hareket ederken içindt- ini bir a -
raştırma yapılmış ve muhtelif. 
Yerlerde gızlenmiş olarak 10 kilo 1 
afyon bulunmuştur. 

Geminin bazı kaptan ve tayfa
ları Adlivcye teslim edilmişlerdir. 
\rapurun ne zamandanberi kaçak
Çılık ) aptığı araştırılmaktadır. 

Zücaciye tacirlcrı bugün 
toplanıyor 

Zücacıye tacirlerinin toplan -
tısı bu sabah Tıcareı Odasında ya
Pılacaktır. Bü:ün tüccar bu top • 

m mı • kaı ~ılapıış-

lardır. Uzun Lamandc.nberi şika -
Yctıeri u ;,, 1 a v zıyetlerin ö
llüne gt!cileccgi üın t edilmektedir. 

--

yaparlardL 
Sidik zorluğuna, idraT tu

tukluğuna, böbrek hastalık -
Jarına lahanayı en mükcm -
mel bir deva olarak tavsiye e· 
derlerdi. 

Ameli, ishali kesmek için 
çok kaynatılmış lahana ve -
rlılerdi. 

Ka'Cızlık, peklik çekenlere 
az pişirilmiş lahanayı yedi • 
rirlerdi. Çocukları kuvvet • 
lcndirnıek, boylarım uzat • 
mak için lahPnayı baş ilaç 
giLi kullanırlardı. Mafsalları, 
oynak yerleri tutan romatiz
ma ağrılarım kesmek için la
hananın yPpraklarile sarar • 
lardı. Bol bol yedirirlerdi. 

Yaralara, berelere, vuruk • 
lara, burkulmalara, inciklere, 
karşı lahnnPnın yapraklariJe 
pansumanlar, timarlar yapar
lardı. 

••• 
Dünyanın en eski ve asil 

mllleti olan Türkleri sinesin
de binlerce senedenberi bes
letip yaşatan yeşil Ana -
dolumuzda çok eski za. 
manlardan beri lahanaya 
rağbet vardı. Koca kan -
lar lahanadan çok sağlık ve
rirlerdi. Boğaziçlnde, ('en • 
gclköyünde bulunPn bir c;eş

menln üstünde somaki mı:r -
merden yapılmış koskoc1tmRn 
bir (lahana heykeli) bulnn • 
duğunu vaktile (Tıbbiye iJa
disi) ne talebe olarak devam 
ederken görerek ıncrak eder
dim. Bilmem şimdi du,.•1yor 
mu! Acaba bu çeşmeyi yap
tıran adam, katmerli sehzc o

lan lahanaya Aşık mıydı:' Yok
sa bu güzel çeşmeyi yapan 
mimar, Osmanlı Türkleri ara
ınnda heykeltraş mt idi? Ve 
lahanaya meftun mu idi? Öy· 
le anlıyorum ki, Osmanlı za
manından lahanaya çok iti • 
bar ederlrdl. Hatta bazı şair • 
lerin dillerine destan olmuş· 
tu. 

Şair Hüseyin Kimi, bir 
hi~viyesinde fU beyti yaz -
mıştL 

Lahana yaprakları yollarda 
pişer durmaktan 

Yayılır her tarafabüyü 
kapiskayi adem 

Hatırımda kaldığına göre 
vaktile iki gazetecimiz ara -
sında kopan dil fırtınası es • 
nasında açıkgözün biri diğe
rinin gazetesine hitaben (la • 
hana yapraklara) diyerek öç 
almıştı. 

Son söz: Şimdiki halde (ka
puska) lakabını verdiğimiz 

lahananın kıymetini, fııyda
sını, çok yükseklere ~ıkaran i
limler, buldukları türlü tür • 
lii vitaminler sa~·csinde la • 
zımlı bir gıda makamına ge· 
tirdiler. YBTınki nüshada in· 
fSllah okuyacakııınız. 

lokman HEKI ·' 

PARA BORSASI 
A N k A R A 

21. 3 ·8.li 

l S1'EJUJN 
ıoc DOLAK 
llJO •'RANK 
100 LİltE'l' 
100 İS\'İÇnE 
100 lf"LO.RİN 

100 RAYİŞ!\fARK 
lto BELGA 
WO DRAHMİ 
100 LF.VA 

100 ÇEKOSLO VAK 
100 PEZETA 
l()(' ZLOTt 
100 PE ·c;o 
IOO LEY 
lOQ DİNAR 

100 YEN 

100 İSVF.Ç 
100 RUBLE 

ICAP41fl' 

5.93 
126.6175 

3.3525 
6.66 

28.5175 
67.21 

50.7925 
21.30 

l.09i5 
1.5' 

5.93 
i3.7875 

24.9615 
0.90;;0 
2.9075 
34.62 

30.5675 
23.9025 

Eıham ve Tahvllat 

Sn·ns - Erzurum 111 19.-15 

Bü• 1 1 ... b'tt' düı ü Tahsin ve Sıhhi~ c müdürü 
v ,çe 1azır 1 1 ıyor Alı Rıza bulunmuşlardır. 

L . alı \ e Bel d c Reısi Doktor J Vnlı öğleden sonra belcdıye en-
.,., Ulfı Kı dar dün ôgleden evvel cümenini toplamıc: ve bu'·t · 
rart k ~ çenm son 

rn ı eLıne gelerek orada büt fasıllarını ora •· · · ·r 

iKDAM 

Münih'in devamı ve sonu 

ÇEKOSLOVAK HADiSE
Si KRAŞISINDA FRANSA! 

r 
Y emcklerınizin 

lezzet ve nefa· 

:.et ni, ancak 

ÇAPA 
MARKA 

8AHARATINI 

kullanmakla 

temin 

edebilırs niz. 

lil gramlık Salep 

A vustury:n~~ ~a~~inden he .-,dir .. ~~rarsı~ bir BaşYekili !elake- h~yal besley.ebilirdi. Fakat böyle ve baharat 
men gunu gunune tam bır te suruklemış olan odur. bır taktığe hıç yannşmndı. Ve Hit- Paket eri 

sene sonra Çekoslov~kya da Avru· 29 Eylul Fransız siyasi mağlubi- ler faşist devletini zavıflatmak is. 
pa haritasından silinmiştir. Her i- yetinin zararlarını şimdi nasıl te· temiyeceğine göre, e~ vahim aka· 

ki halde ~c •. Alman führeri alakalı lafi etmeli? Belki eksc.-riyetin san- metlere uğramıya hazır bulunma-

1 
d:vlet şefını (1938 d<:> Schusch • dığının hilafına olarak. Çekoslo • lıyız. 
nıgg, 1939 da Hacha) mahkemesi] • 1 · 
h 

.. .. .. vakya ya karşı 16 lktcşrın 1925 Fakat nazır olmad:ğımızı söy -
uzuruna çağırmış v~ hukmunu h d · · · . 

t bl·- t . t• y 
1 

b rnua e esıyle gırışmıs olduğumuzjiedik. İngilterenin sarfettiği bütün 
e ıg e mış ır. a nız u sene ev· hh'. ı · 

l l h·ı·f 
1 

k Al ltea ut er son dakıkaya kadar
1
gayretlere rağmen ge~en Eylfıle 

ve ce o anın ı a ına o ara -
man askerleri istiklalini kaybet - ı muteber kalmıştır. Hu teah.hüt ! nisbeten daha az hazırlıklıyız. kuruştur. 

--------------

miye mahkum memlekete son mü 1 (~u.s • Çekoslovak muahedesıyle Kı~ k Çekoslovak fırknsının siliıh -
15.kat yapılmadan önce girmişler - bırlıkte) ancak Münih'de yeni Çe- lan, daha bu yakınlard~ mühim si
dir. Çünkü şansöliye ~imdi kuv - k~slovak hudutları için vadedil - parişler vermiş olduğumuz Skoda 
vetinden daha ziyade emindir. mış . olan teahhüdün meriyete gir- fabrikaları, 25 milyoı: sterlin li . 
Karşısında yapılması mümkün o - mesınden sonra ortadnn kalkacak rasına muadil bir altı~ stoku, hu - ..,.,_,.., ........... ,..,_ .... ,,.., ....................................... -,,.. ........ _,._...,,,._,...,,._ ...... ,. .... .,,....,..,...__. _ _,.._J........ ı 

lan şeylerin genişledigini hisset • tı. Daha sekiz gün öncE:, Fransız susi endüstrinin döviz hususunda- (R A 10) Y IF\\ .;Q ~ı: 
miştir: Art.~k fetih zihniyetini giz-ıbak~lığ~nın israrı üzerine, bu ~e-jki geniş imkfınları hesaba katıl • .._ ... ·-. _ _ ,.,.. .....__.. ..__,.._ ~ .. ı ~ 
lemesıne luzum yoktur. ahhutlerın yapılmasını, Prag la ı sın. Bu tabloya bize doğru akın e- vnn.u 

B d Dalga Uzunluf'u 
Fransızların ekserisi altı ay önce u a~şte arasında d&ha halledil· derek sıkıntımızı arttıracak olan 11139 m. 183 Kes. 120 Kw. 

hakikati görmek istemediler. Baş· memiş toprak meselelerı bulundu- binlerce mülteciyi, ve bilhassa Ma T. A. Q. 19,74 m. ı5ı95 Kes. 20 Kw. 1 
vekil ve dış bakam onlara Münib ğunu vesile ederek tehir ediyor - caristan'da. Polonya'da. Yugoslav- T. A. P. 31,70 m. '458 Kes. ıo Kw. 

anlaşmasını Avrupanın yatışma- du. Çok karekteristik olan ve iti- 'd h tt• R 'd k t Türkiy«- Rady<ıdifüzyon Postaları 
ya a, a a usya a mu aveme Türki~·e Radyosu Ankara Rady~u 

sına bir başlangıç gibi gösterdiler. barımız hakkında çok şey söyli - ıfl d . 1~ _ . . • 1 arzusunun zav amasını a ı ave Saat 12 33 Türk mu··z·ğı· ç ı 
Fuhrerın, toplu bır halde yaşıyan yen bır nokta vardır: B. Hacha t 1. i · . • . , 

1 
: a an· 

b 
.. ·· kd 

1 
• · ı e me ıy z. lar: Vecıhe Fahıre .I' crsan Refik 

utun ır aş arını anavatan ıçın- ve Chavalkosky, felaketleri için - .. . -· . . ' ' 
d t l d kt 

"'t k ·· d bi d k"k . _ ı Boyle bır degışıklı!c karşısında Fersan, Reşat Erer. Okuyan: Mu. 
e op a ı an sonra. ar ı muza- e, r a ı a bıle Fransaya don - . . , ( İ 

k 1 
· · kt ı k bızde ve İngiltere de alınmış olan za fer lkar. 1 - ......... · Uşşak 

ere ere gırışme en ve us anma me'-•i ona teahhütler•ni hatırlat- · 2 Rah · · ı ,, • . t db" l d ' l t'k k'll l 'k' peşrevı - mı beyın - Uşşak 
tan başka bir şey yapmıyacağını imayı hatırlarından geçirmemişler e u- er, ıp oma 1 şe ı er e, 1 ı şark . y. t .. 1 b 

· · · memleketteki hükum~l ta:-zı artık ı. aşamıs ım ne guze ez -
ve herkesin menfaatır.ı tatrnın e • dir. Çünkü Fransız ol~un vabancı • · d 4 - Z ·k . D 1 U k ' " - - ·· ı B H B l' h 14 mın e. c ı uygu u - şşa decek uzlaşma yolunun açılmış ol- olsun herkes E 1• ld k 1 yurutu emez. . oar~ e ıs a, k B" .. . . ı • Y u e vu ua ge en ı . şar ı: ır gun geleceksın dıye 5 • 
duğunu sanmışlardı. İngilterede, . • Martta altı ay içınde on dokuz fır- R f:ı. F '. . 

•• • A • • sıyası muvazene bozuluşunun, o . . . . . A • e .LA ersan - Tambur taksımı. 
Munıh taraftarları manevı bır ma· a danb . k • kanın techız edıleceğmı ılan edı- 6 T'" k"· İ . 1 . . d d zam n erı as erı muvazene - - ur u - zmır n ıç•n e vur u-
zeret ileri sürmüşlerdir. Südetle - i bo 

1 
yordu. Gerek hacim, gerek mühlet 1 b . 7 T- k- ş d ğla 

. n n zu uşu şeklinde tezahür et- ar enı. - ur u - u a rı 
rın Almanyaya iade edilmesiyle tiğini ve garp d 1 tl . . • itibarile bu kifayetsizdir. Takip delmeli gönülü eğlemeli. 3 _ Mem 

··d f - .. . ev e erının, ge . .. 
mu a aası muşkul ohtn hır mua • . . • • edecek bır kaç gun zarfında, ya leket saat ayarı aJ·an~ ve meteoro- 1 2 3 4 
h d . nış sayası ve askerı hazırlıkları ' :t 

e e maddesı ortadan kalkmış o - d . . .: şarki Avrupaya karşı faaliyete geç 103·i haberleri. 1 
l d B .. . . yapma an ansızın rollerını gore - $~ uyor u. u mevzu uzerınde Tı - . ki .. f k iş . memiz sıkı teahhütlere girişme - Saat 13 45 • 14 Müzik (Riyaseti - ---

' . .. .. mıyece ermı ar etrr. tır. ' . .. . .. · .. E 
mes gazetcsı daha beş gun once M"tt f'kl . . b' . ğ miz, buna mukabıl tenhhutler ıs • cumhur bandosu • Şef: İhsan Kun- -
doğrudan doğruya İngiliz dış ba- u e ı. erı~~ . ızı ça. ırmı. - tememiz, yahut da te<.·avüzün şid- çer). 1 - ~.iaquet • Asker marşı. -
kanlığının ilhamiyle bir sürü la - yorlar. Bız:ien umıdi kesmışlerdır. ğ ·· k 2 - E Waldteufel - Dolores (Vals) • 

. . det ve devamının arttı mı gorme · - --~ 
fazanlık ediyordu Bugün Lord Bu bızı rahat bırakacaklarına mıj. . b" - 1 · · d 3 - Rossini • Semiramis operası - • · . ıçın garpta uzu memız ıcap e e- _ _

1 
__ 

Runciman gibi mahdut görü!:.lÜ bir delıldir? Hayır. Prag ne sebepten h l'f 1 1 d . n;n üvertürü. 4 - A. Luigini - Mı· • 
~ . . lcektir. Bu mu te ı ıusus ar a ı - - ~ 

politikacı için bile 19!9 muahede • ses çıkarmadı ıse ayn: sebepten ed tedb' 1 1 b 't b k lar sır balesi lN. l, 2, 3, 4) . • . cap en ır er ası a an _ _ _ _ 
sın! müdafaa için delıller eksik İtalya ve Almanya bizi tehdit edi· JA ,_ Saat 17.30 .Konuşma (inkılap ta- 1 • 
d ğ·ıd· 1 Bed b" f . ·~ alamaz Ne de par amento~r ve .h. d 1 . H lk f d k - - -e ı ır. TOr ar. hince ır arazıye mı. · t . . . ks. be rı ı ers erı · a ev n en na - • 

gazeteler. kı mılletın c. ıyon - _ ~ 
Hiçbir devlet adamının görme- Hiç de değil. Ancak ihtiyatlı bir . . . .. .. .. .. . len). 1 
. . . raberlığını gunu gunune temın e- s t 18 30 p -1 

nuş olduğu kadar ağır mes'ulıyet . farazıye. . • . • . aa . rogram. -
. , .. decek hır asken ve sıyası komıte s t 18 35 M" 'k (ll f"f f 

ler taşıyan ve hatalarıyle belkı bu Adolf Hitler Mussolini'ye ancak .. . . aa · uzı a ı sen o- 1------
tün bir Fransız neslini harbe malı- yarım tedbirlerle ve ıstemiyerek vucude getırmek . f.a~tı ~almıştır. nik plaklar.) SOLDAN 

kum etmiş olan B. Bonnet, kendini .. h k . ' d ls Bu hususta fazla ılerı gıtmekten 1 Saat 19 Konuşma. 1 - Bir de 
muza aret etme nıyctın e o ay- . . k"f" .. - ·~· (F ı 

mazur göstermek için ancak ya _ dı, onu bir anlaşmaya sevketmek korkmıyalım'. H~ç bır ~aman a ı Saat 19.1~ Turk muzıtiı ası ş~n e 
lana sığınabiliyor Zivaretçilerine . . d k derecede ilerı gıdemeyız:. Ve farzı lan. J 2 - Meşh 

· • • • ısteseydı, Çekoslovakya a bu a- h , ı·) c ı·ı T k k d geçen yaz, Almanyava karşı ~id • . . mahal lüzumundan fazla yapmış e~ e ı · e a o ses ve ar a aş- ğırlığı 
• -s dar şıddetlı ve pervasız hareket Saat 20 Ajans mek-0roloji ha • 3 D · 

detli davranmayışının sebebi !ngil etmezdi Bu suretle 1 aval'lar da olsak, sulh kurtulurdu. . . • . - emır 
. . • . . · ' • berlerı, zıraat borsası (fıat) · yi, gü 

terenın ) ardım vadını elde ede - Flandin'ler de ve Bonnet'ler de Pertinax L'Europe Nouvelle S t 20 15 T .. k - 'ği ç 1 _ 4 A 
mcmiş olması olduğunu tekrarla- aa . . ur muzı . a an - latuı 

kt d r B Bonnet F
. ·d lar: Vecıhe, Cevdet Cnğla, Refık/ Denizt 

• • A • Halkev.nde ders ve urs ar Fersan, Kemal Nıyazi Seyhun. O· Hece. l 
ma a ı . . ı ansız 01 u- · k 1 · 
su şe!ının umumı vazıJet hakkında . .. .. . kuyanlar: Müzeyyen Senar. Mah- 5 _ Hubu 
ileri sürmüş- olduğu mütaleaları Emınonu Halkevinden. d 1 S . "k 

Çektl•o .. ı• ıstırapların 1 - Mıllet mektepleri imtihan- mut Karın ~ş. - uzına peşre- emir. 
da tahrüe yeltenmiştic. Geriye Rus 

1 
. k t da!:.ların ha vi. 2 - Hacı Arif Beyin · Suzinak 6 - Sıçan, 

k 1 R 

ı 
arına gırece va an 7 - • • 

ya a ır. B. Bonnet usyanın ye -
1 1 a yardım olmak irin şarkı: Beni hızar ederken. 3 - Hı- leket. 

rinden kımıldamamış olduğunu mes•uıu kend.sidir ~~i::i~;e ar:ftada iki gece A :ıve ristonun - Suzinak şa•kı :. fGörü~ce 7 - Hece, 
tekrarlıyor. Moskovanın niyet ve B kursları açılacak ve Türkçe, A- gerdanında. 4 - Hacı Arı Beyın - 8 - Köpe~ 
maksatlarını tamamiyle bilmek ritmetik, Sağlık ve Yurtbilgisi Mahur şarkı: Seninle durmak der- deti, 
iddiasında değiliz. Fakat bakan ~ ı ::l'J :ı f )(J ~ j ~rsleri verilecektir. dinak eyler beni. 5 - Dede efendi- 9 - Dentze 
sylemeyi unutuyor ki 1935 te, • _ -·- _____ • 2 - İlk tahsil çağını geçmiş o- nin ·Rast şarkı: Karlı dağı aştım ta, keder. 
Sovyet Rusyanın keyfi bir hareket lan vatandaşlar arasında ilk tah· geldim. 6 - - - Rast şar • 10 - Lon 
le harp işaretini vermesi korku - sil imtihanına girmek suretile bel- kı : Calıma bak efed,s. 7 - Faiz iyinin 
siyle Fransız hükumetinin talebi ge alacaklara bir kolaylık olmak Kapancı - Hüseyni şarkı: Aman '11 - Lezz~t 
üzerine 16 Ma),S tarihlı Rus - Çe- 've bunları yetiştirmek üzere Evi- dağlar canım dağlar. 8 - S . Kay· lara v 
koslovak muahedesi '? Mayıs ta • mizde haftada üç gece Tarih, Coğ- nak ·Hüseyni şarkı: Ayrılık yıldö- YUKARID 
rihli Fransız • Rus muahedesine rafya, Yurtbilgisi, Matematık, nümü. 9 - Erzurum mayası - Yav-
tabi kılınmıştır. B. Br•nnet son se- Tabiat1>ilgi.si dersleri verilecek - ru kurban humar gözlüm. 10 Tür-

tir. kü • Sarı kordelam. 
nelerde bir çok d<:>falar. bilhassa 2 Saat 21 Memleket saat ayarı. 
İlkteşı-in 1936 da B. Litvinofun biz Her iki kursa yazılmak ve şart· 
den, icabında Çekı·slovakya'ya 

yardım edip etmiyeccğimizi sor -

mu<: ye Mosko,·a Genel Kurma -
yile a~keri temaslara davet etmiş 

olduğunu da saklı) or Bu itibarla Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 

!arını öğrenmek istiyeıılerin iki - Saat 21 Konuşma. 
şer vesika fotoğrafı ile Ev Büro - Saat 21.15 Esham, tah\'ilnt. kam 
suna müracaatleri. biyo - nukut borsası (fiat). 

• • • Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 
Eminönü Halkevinden: Saat 21.30 Tems'l (Tayyare pi'-
31 Mart 939 Cuma akşamı saat yangosu . komedi). Yazan: Kemal 

snsi, 
2 - Arat 

bir k 
3 - Okla 

nış d 
kısım 

4 - Hece. 1 
ta. 1 

5 - Murab 
6 - Diken) 

esasen FTansız, Çekoslovakya, Ro
men ,.e İngilizlerin a\·rı tarzlarda 

ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 

(20.30) da Evimızin Cağaloğlwı- Tözen. 
daki salonunda Güzel San'atlar A· Saat 22 Müzik (Küçük orkestra 7 - Hece, 
kad€misi prof~örlerinden Ahmet • Şef: Necip Aşkın.) 1 - Freire • anlatn' 

tefsir <'tm·ş oldukları Rusyanın eser kalmıyacaktı. Hamdi Tanpınar tarafından (Şair Ay _ Ay _ Ay • (Sere~ade). 2 - 8 _İsim. 1 

ha.rekct tarzı iizerindt· söz söyle - 12\ 1 ~ af ) n ~ Baki) hakkında bir müsahabe ya- Hruby Viyana operetınden pot - 9 _ Bir m 
mıye hakkımız yoktur. Unutmı • l .- :I..! \ ~ 1 .. 1 ~ pılacak ve Baki divanından şiir- puri. 3 _ Micheli - Memleket h as- sema. 
yalım ki İngiliz dıs bakanlığının Nl ~••!bl•ıl.r.1•••••• ler okunacaktır. reti. 4 - Ganglberger - Benim kü- ıo _Bir y 
Rusya ile işbirlığini ilan eden Bütün ıztıı-apları dindırir, baş ve Bu toplantı için davetiye yok - çük Teddi ayım. (Saksofon parça- benzi) 
meşhur tC'bligı Kont Of Waı r'ın diş ağnlaril ıle ü~ütınekten mü • tur. Herkese açıktır. sı). 5 - Kutsch - İspanyol kap • 11 - Buğd 
Sovvct Dış Bakanıylc vaptı 1 gö· tevellit ağrı, sızı ve saııcılara karşı ---oo risi. 6 - Cari Rydahl - Melodi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ı üsmedcn sonra bi7.zat Lord Hali- bilhassa müessirdir. Askere davet 7 - Lchaı - Eva operetinin vals- Yeni 
faks'ın elivle vazılmıst 1 . Kadıköy verli v.e yabancı as - ları. 

Ha ır E' lul sonunda Fransız .,.r!lfi • {e'lf H ., kerlik şubesınden: Saat 23.45 - 24 Son ajans haber- s 
siyasetinin yıkı ma ııvl n 2 günden A 'jlA t 'L U ' 1 - 938 Teşrin celbinde bedel leri ve yarınki progr m. 
b · · 1- .. ··1 veren erlerle 939 Nısan celbinde 

Degerli \'t 

subesinde kayıtlı bedel etlerinin Said Faık hi 
:nezkur gün saat 9 da şubeye gel- tında toplad 
__ ı_; ;ır.n olunur. Kitapevi t~ 

c. şumu unu o çmekte olduğu J Mı"deyı· bozmaz. kalbı" , bedel verecek ~rl<?r talim için 
muz Alman fetih lerinden ne İn . 

b ·· b ki · 1 I /Nisan/939 da kıtada bulunmak 
• ı . ·. ~ . ve o re en .A.A&..L•~-· ~- <ll\ ,,.,. __ 4 ,l\fll\ ..'il • • •• 
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GRiP -NEZLE -KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAŞ • DIŞ 
Ye bUtun •Arıları derhal keser. Aldanmayınız. Re§bet gören herşeyln taklidi ve benzeri varıdr. G R 1P1 N yerine başka bir marka verirlerse şlddelle reddediniz. 

KAN. KUVVET, İŞTİHA 
U R U B U 

Umum doktorların mutteflkan takdlr ve muyonıarca vatandaşa 
ttimaUa tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Da
:lma kwı tazeleyip çoğaltır. TaUı bir iştiha temin eder. Her zaman 
gençlik, dinçlik, zeka ve ha!ıza kudretini yükseltir. Sinirleri adale
leri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halslzliği, fena düşünceleri gi
derir. Vücut makinesine lazım o}an bütün enerji ve kabiliyeti ver 
rerek insanı daimaazim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem
belliğinden ileri gelen muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ade
mi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından 
ayıran başlıca bassa, 

Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve !Ik kulla
nanlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, 
zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelen tehlikeli hastalık
ların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 

Sıhhat VekBletinin resmi müsaadesini haizdir. 

lstanbul Kız Oğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan : 
Okulumuzda 2032 lira 15 kuruş keşLf bedeli karşılığında yapı

lacak tamiratın 23/3/939 gününde yapılan eksiltmesinde istekli 

çıkmadığından ihalesi 3/4/939 Pazartesi günü saat 15 te Beyoğlun

da İstiklil caddesinde İstanbul Liseler Muhasebeciliğınde toplanan 

komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat (153) liradır. 

Eksiltme, Bayındırlık işleri. genel hususi ve fenni şartnameleri 

proje, keşif hulasasile buna ait diğer evrak okuldan görülebılir. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehli
yet ve 939 yılına ait Ticaret Odası ves.ikaları ile komisyona müra -
caatleri. (2064) 

TASHİH 

24/3/939 tarihli nüshamızda Üs
küdar icra memurluğunun Mihala 

borçlu Yorgi evlatları lstavri ve 

Eftımye ve Fan.nın haczedilen 

Kadıköyünde Osmanağa mahalfe

sinde Kuşdıli mcv kiinde 42, H 

yeni 132, 134, 136, 138, 14 sayılı vıı 

tamamına üç ehli vukuf tarafın

dan (9000) lira kıymet tak<lir edıl

miş iken sehven (900) lira yazıl

mıştır. Tashih o:un.ur. 

Adalar Sulh mahkemesinden: 

938/27 

Büyükadada Çınar caddesmde 
10 No. da sakın iken elyevm ika -
mctgiihları meçhul Marik~, Aris
tefanı, Evdokya, Hristo ve Yor -
giye. 

24/2/932 tarihinde vefalık malı
kt mcce terekesıne el kon•nu' v -
lan Oloı,;piyanın Büyilkadada Çı
na, caddesinde 10 No. lı hanede 
tahrir ve tesbıt olunan 119 lira 95 
kııruş kıymt;indekı eşyanın ken
di malı olduğundan teslim hak -
kınıla bahı;ıvan Pctronun aley -
hinıze açtığı davanın gıyaben 1a
pı!an duru,ması netıczsınde: Mtid
dabih 119 !ıra 95 kurı:y kıymetin

dtkı e~yd!J n davacın.n malı ol -

Tiyatrolar : 

TEPEBAŞI 

Dram kısm1 
29/3/939 Çarşam -

ba günü akşamı 
Sd3! 20 - 30 da 
Korkunç Gece 

3 perde 

-oo---

KOMEDi KISMI 
29/3/939 Çarşamba gündüz saat 

14 te ÇOCUK TİYATROSU 
Akşam. saat 20 - 30 da 

BiR MUHASİP ARANIYOR 
3 perde 

HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 

(ÇnTdaş) opereti", 

Müzik: Meşhur 
Kalman 

Macar baleti 

duğu sabit olduğundan davacıya 

teslimine karar verilmiştir. İşbu 

ilanın neşri tarihinin ertesı gü -
nünden muteber olmak üzere on 
beş gün zarfında temyizi dava et
mc<lıgıniz takdirde hüküm kat'i -
yet kesbedeceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ili\n olunur. 

1 iKDAM 1 

Ahone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

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

Rfrind Sahife 
lkiııci Sahife 
İç ınhifeler 

Th'K SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruı 
Z50 kuruı 
50 kuruı 
80 kunq 

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

DiKKAT ----
Gazetemize ilin vermek ls

tiyenler cerek dofrudan dot
ruya pzetemiz ldar.,hanesl
ne veya tli.nat tlrketlerine 
müraraat edebilirler. , ______ , 
Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Ha•tahaneai cildiye 

zühreuiye mutaha61ı•ı 
Pazardan maada hergiln 3 den 
sonra baatalannı kabul eder. 

Adreı : Babıali Cadaesi Cata
latlu gokuıu köşeboıı No. 43 

Tcl~fon : 23899 

APARTIMAN DÖŞEYECEKLERE 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
vesair her nevi ve şık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
A•rl Mobilya Majiazası ı Ahm•t Feyzi 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

inhisarlar Umum MüdürlüQünden 1 
I - 27 /2/939 tarihinde ihale edilmiyen 250.000 metre düz beyaz 

kanaviçe yeniden pazarlık ıısulil e eksiltmeye konmuştur. 

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

III - Pazarlık 30/3/939 tarihine raslıyan Pcr~embe günü saat 

14 te Kabataşta Levazım şubesi Müdürlüğündeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına -
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saıatte mez -

kı'.ır komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

Ma a tar Selômi 
Bahçekapıda HASAN depoıu OstOndeki yanan terzihanesini 

OROZGIBAK karşısında göz!Okçil Artaryanın Ozerindeki ASMA 
KATA nakletmiş oldutunu ıayın müşterilerine arzeder. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK!\~ HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

~ 
. ""'"' •"""""'" ....... ,,. '"' .... ,.,. 

Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA

MCAN - Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı Yer: Son Telgraf BaaımevL 

. ... .. .. ... .. .. 

O Kadar Kolay 
Her akşam bu şekilde 
bir kaç dakika içinde 
yapacağınız ufak bir 
masaj size gençliğinizi 

kazandıracaktır. 

KREM PERTEV'in 
Yarım asırlık şöhreti 

beyhude değildir. 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri 
Umum MUdUrlUğünden 

1 - Muhammen bedeli •195• yüz doksan beş lira •50> elli kuruş 
konan .170. adet memur ve müstahdemin şapkalarının kumaş

ları idare tarafından verilmek ve diğer harçları müteahhide 

ait olmak üzere diktirilmesi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11/Nisan/1939 Salı günü saat •15• te idarenin Tünel 

başında Metro han binasının beşinci katında toplanacak ko -

misyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak için Jsteklilrin «14• on dört lira •67• altmış 

yedi kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bu iş hakkıııda izahat almak isıiyenlerin İdarenin Levazım 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Bartın Hattı Birinci Postattı 
İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hattı birinci postaları 4 Niıandan itibaren ıalı günleri 

saat 18 de kalkacak ve Cuma günü ıaat 10 da lstanbula 

dön~ceklerdir. 

Türk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
ALTINCI KEŞiDE 

11 • Nisan - 1939 dadır. 

BUyUk ikramiye 200 .000 Liradır. 

Bun~an k ~~:=Liralık 
aş a 201000 ikramiyelerle 15,000 

10,000 

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

Dikkat ı Bilet alan herlı.eı 7 Niaan 939 günll akşamına kadar 

biletini de§'iştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ibmal 
etmeyiniz. Siz dı piyanıonuıı mes'ul ve babtiyarlıır ı 

arasına ııirmiı oh:rsunuı. 


