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HOŞ 
• 

GELDiN BOYOK ŞEF! 
• 

fstonbulun fnönü devrinde lstanbul bugün ''en şerefli ve kahraman 
evladını heyecan ve tahassürle kucaklıyor TR;;;A;t~~i 10~i~ h~d~;ESI 

Reisicümhurumuz bu sabah halkın samimi ve coşkun 
şereflendiriyorlar ~zahüratr arasında İstanbulu 

• 
lstanbulun • 

sevıncı 
• 

lstanbul, kendisinin bütün ümitlerine hayat 

veren en büyük evladı olduğunu bildiği 
içindir ki, Milli Şefin gelişini, en büyük 

bayramlarından biri olarak tesit etmektedir 

t~ Şef= ın::ÜJı şehrimizi 1 leketi sarıp canlandırdığını bildiği 
\-ıq -:ıecekleri haberini İstanbul içindir ki, İstanbul, onun celip 
~ tolt u hayranı müjdesinden da- endisini de görmesini istiyordu. 
~ S h~yecan ve sevinçle karşı· Milli Şefin yüksek şahsında can
bİtiıı , evınçteki yüksek sıcaklığın Ianan ve en mütekasif bir terkip 
tt;li Ci sebebi, İnönü'nün Devlet halini alan ümitlerimizin kaynak 
tet •lar.ı. şehrimizi ilk defa ziya· sebebi ise şudur: İstanbul, işgalin 
lııı~l!ııekte olmaları ve İstanbul- en feci günlerinde, İnönünü, lnö
ltıı ı.Ul .~endilerinin şahsında yal- niinde, Ebedi Şefimiz o Büyük Ata
l~ f~ bir milli kahramam de- nın dediği gibi, milletin makus ta· 
b~lılıır. t ayni zamanda derin Jiini ilk yenen kahraman olarak 
lttiııı d duydukları yeni Milli Şef- tanımış ve kurtuluşun ilk saadetini 
~ ıı; Can ve ı:önülden selimla- onun kılıcının ışığı içinde görmüş
bııı, d . atını bulmalarıdır. İstan - tür. Bir milletin makôs taliini ye· 
lıısae~a kendisine çok yakin necek kadar enerji yüklü bir kud
ııu, 

1181 
olduğu büyük İnönü- retin devlet şefi olarak ba§Ulda 

tliııde ~ milli timsali olduğu bulunduğunu bilmek, bu memle -
ltı.eltte 11

• ~ı, sabll'8ızlıkla bekle- \ketin mutlaka her gün daha iyiye, 
'at; •i ıd~ BugUıı, işte o milli tim- daha ileriye, daha yükseğe gidece
dbı:... ~~ıııe basmak imkinmı bul- ğine milletçe kimsenin şüphe•İ .:-cq •çınd· 
""dır u ki, bu kadar heyecan- kalmamış olmak demektir. Zira 
lıı~ onun birkaç aydanberi başlıyan 1 

bıı ~'?un eev&isindeki lmJisli· ReisieümJnırluk devri bu emniye-ı 
§.rlıı lı .. c' .. sebebi, bu şehrin Milli tin müjdelerile doludur. Reisicüm
tııı_ \ utlln o Yilksek şeflik evsa- hurluğa seçildikleri gün memle - l 
111.aııoı_ 9Yran olması ve ayni za • ketin içine ve dışına, bütün dün- 1

1 
bit kı.:nu kucağında büyütmüş yaya bitap eden ilk nutuklanndan 
~ildi lıı ~laraı. ta İsmet İnönünü anlaşıldığı gibi, memlekette em
•ııtı. lıii helD§erisi sayarak duy- niyet havası, temiz çalışma, doğru
lt,. ~~ ve aay&ıya gururunu luk ve fazilet içinde bir vatan ve 

.,U" ~ olması sebebidir. (Arkası 3 üncü sayfada) 

~ tıı ~ . İstanbul memleke • A. N. KARACAN 
fıı deıı b~~lik kültür merkezle • 
ili. 0tı.ii•ııı; iti 0lnıak itibarile, İsmet 

ltı "• : ~li.ın ve faziletle yoğnıl
~•l1er ~ kendini teyit etmiş 
~t lı:ı.hıı~; ~r~p eden cevherlere 
1lııde it erı •drak ve takdir bab-
llt u· eııdisine h • b" 
~ o b USUSı ır ŞU• 

ti!~ 1 . •i? sayılabilir. Bu • 
ı.';"'llllt Sındir ki yalnız Reisi -
~I d 

0~ bugün değil, 
•ıt '-llıtın 8İtıııı, 9enelerdenberi, hiç 

~ 1.~lı '&radııuyan bir bağlılık
:"11 ,uı oııu bij .. ,.L b" 
\~ J ...,, ır ~ef ola-
~""' •evnıı • "-" lıb, 11 ~ • ve onu dainıa 

ltı. lte;s;eii ınlt &ıhı beklemiştir. 
1-t de geı:;1'ı;:un tne.ınJeket duhi
\ d11, İstan~ aşlaınaJarı son ay • 
ı~sıı lt\ı,, ulun bu ümidini bil
\ Çİiııktı Vetlendiren bir hadise 
•tııı. onun a k b ~ •tinde, .. Y~ astığı yere, 

t~as;l'etJ .. buyuk dikkat ve 
) •tiııi de gordüğii dertlerin ça-
•t e g··t·· 

) \le • O Urdüğünü bili • 
'ıı lı· lllıar ve f ı.,, it ııı , re ah nuru taşı _ 
''a il eş ale g"b· . 

ı e k . . 1 1 gelıp sıcağı ve 
ıı,,_ •ndısı · d 

~ "'••ııı nı aha Yakından 
ıı. Q ı Ve ayıfı 1 

l>~ •ne ay , n atma,ını istiyor 

tııı~~·~da ~~ın ba~tığı her vatan 
-lt lriiııü " fabrıka bacasının 
>oı'dUdiğı he Uzağı gören bakışının 

~lltııı ha er noktada hir demir
Yat damar \"b' 1 g ı mem -

Nafıa Vekilimizin 
Amerika radyosu

na teşekkürü 
Ankara, 1 (A. A.) - Nafıa 

Vekili Ali Çetinkaya, 1939 
Nevyork dünya sergisi radyo 
direktörü B. John Young'dan 
aşağıdaki telgrafı almıştır: 

Türkiye Cümburiyetinin 
milletlere selamını Amerikan 
balkı ve matbuatı büyük ba -
raret ve şevkle karşılamış • 
)ardır. 

Programınız, Reisicümhur 
hazretleri lnönü'nün cüzide 
mesajlan ve filarmonik or • 

kestra ve mugannilerin tem • 
•illeri radyo muvaffakiyeti -
nin en büyüklerinden biri ola· 
rak kaydolunacaktır. 

Bu pek çok muvaffak neş • 
riyattan dolayı size ve mesai 
arkadaşlarınıza samimi tak • 
dir ve hayranlığımızı DTzede-
rim. 

Bugün yüzbinlerce halkımızın coşkun sevinç tezahürleri arasında 

ş.ehrimize Reisicümhur olarak ilk defa uğurlu ayaklarını basacak olan 

MILL 1 KAHRAMAN INO NÜ 

Ankaradan hareket 
Ankara 1 a. a. - Reisicümhur İsmet 

lnönü bu akşam saat yirmi ikiyi beş 
geçe hususi trenle İstanbula gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Reisicümhur ve refikaları istas
yonda 8. M. Meclisi Reisi Abdul
halik Renda, Başvekil Refik Saydam 
ve Büyük Erkanı Harbiye Reisi Ma
reşal Fevzi Çakmak ile Vekiller, 
Mebuslar, Vekaletler ileri gelenleri 
ve halk tarafından uğurlanmışlardır. 

.... 

bula ilk defa olarak vaki olan bugünkü teşrifleri 
halkımız arasında coşkun bir sevinç ve he
yecan uyandırmıştır. Reisicümhuru karşılamak 

için resmi bir program yapılmamışsa da, onu ta
hassür le bekli yen bütün halk, Milli Şefini en par
lak ve içten tezahüratla göğsüne basmak için ha
zırdır. 

Reisicümhur şehrimizde bulundukları müddet 
zarfında Dolmabahçe sarayında ikamet buyura -
caklarından sarayda lizımgelen hazırlıklar dün 
ikmal edilmiştir. 

* 
Dün kendilerile goruşen gazetecilere Dahili

ye Vekilimiz Faik Öztrak Reisicümhurumuzun 
seyahatleri hakkında şu sözleri söylemiştir : 

•- Reisicünıbur Hazretlerinin istkballeri için 
bir program yoktur. İstanbul balkının kendilerini 
büyük tahassürle beklediğini ve haklarındaki 
hürmet ve muhabbetlerini en coşkun suretle iz· 
har arzusunda bulunduklarını sizden duyduğum 
gibi, temas ettiğim her İstaobulluda da bu arzuyu 

Milli Şefin Devlet Reisi olduktan sonra İstan· görüyorum.• 

DON DEVLETE iNTiKAL ETTi 

Tünel ve Tramvay İdarderi dün
den itibaren de lete ı,?eımiş bulun
maktadır. Bu ır "ut hadise dün 
lilyik olduğu m erreı ve heyecan
la kutlulanmıştır. Tramvay depo -
!arı, Tünel ŞirketinJn merkezi o -
lan Metro hanı ve bütün tramvay
lar bayraklarla ve defne dallarile 
donatılmıştır. Tramvay ve Tüne • 
!in devlet tarafından işletilmesine 
başlanması halk tarafından ve bil
hassa bu şirketlerde çalışan mils -
tahdemin tarafından bir bayram 
gibi karşılanmış ve şirketlerde ça
lışan memurlar ve müstahdemler 
esaretten kurtulmuşçaınna sevin -
mişlerdir. 

Dün sabah ilk tramvay sefere 
çıkmadan evvel, Şişli, Beşiktaş ve 
Aksaray depolarında merasim ya -
pılmış ve bütün işçilere çay ziya -
!etleri verilmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yukanda: Yeni idareye ait ilk muameleleri iınzalıyan Umum .11ıu
dür KADRİ ve Baş müfettiş St~Oıtl Ortada: Abide defterine me
sut hAdisenin hatırası yazılıyor. Aşağıda: Dün bayraklar ve dallarla 
donatılan ilk tramvay sefere çıkarken .. 

Dahiliye Vekilinin beyana ı 
İki gündenberi şeh. imizde bu -1 Faik Öztrak bir aralık knd isini zi 

lunan Dahiliye Vekili Failı: Öztrak. yaret eden gazetecilere kısmı mah
dün öğle yemeğini Vali konağın- susumuzda okunacağı gibi Reısi . 
da ve Vali Llı.tfi Kırdarm misafiri cümhur İsmet lnönü'nün İstanbu
olarak yemiş ve öğleden sonra ev- la teşrifleri hakkında ve gazeteci
vela Parti merkezinde bir müd .- ler}n hükumetin İstanbula yapa • 
det meşgul olduktan sonra beledı- cagı yardım etra fında şunları söy· 
yeye gelmiştir. lemiştir: 

Dahiliye Vekili burada şehir •- İstanbulun in1arı için h -e- s 

planını gözden geçirmiş ve bele - . milyonluk istikraz biı· <·mri \ nki

diye şube müdürler ini hep liir a- dir. Bu, tem in edilm i<.t ir. Hükü • 
'!"ada kabul ederek kendilerile b ir metin yardımı mesel . sine gelince 
müddet görüşmüştür. Vali şube buna samimi olarak calı~ :ıcağı mız 
müdürü arkadaşlarını birer birer tabiidir. İmkan h .ıı ol unca hu 
Vekile takdim etmiştir. yaTdım da ~· apıl:ı ı· , 1 r. 



U.Yt"A ! 

• ......... . 

Musanın Hayatı 
Üçüncü defa eve girdi, çıktığı 
zaman elinde ayni asa vardı 

Din tarihleri ve raviler diyor -ıBunu bırak ve diğerlerinden be -
!ar ki: ğendiğini al ... 

cO sene Şuayb Peygamberin sü- Musa: 
rüsündeki bütün dişi koyunlar i - - Peki.·· 
itiz kuzuladılar ve bu kuzuların Diyerek eve girdi, ~!indeki asayı 
hepsi de erkek kuzu oldu.• karanlık odaya bıraktı. Diğer iisa-

Musa artık Medineyi terketıneğe !ar arasından birini seçerek dışarı 
hazırlanıyordu. çıktı. Fakat elindeki asa yine biraz 

Kızından ve evladı kadar sev - evvel aldığı ve Şuayb Peygambe -
diği Musadan ayrılmak Şuaybe rin emanet dediği asa idL 
çok ağır geldiği için bu sefer de Bıına Musa hayret etti: 
Musaya başka bir teklifte bulun - - Ben bıınu bırakmış başkasını 
du: almıştım. Nasıl oldu da bu tekrar 

- Evlat, dedi, vakıa koyunla - elime geldi. 

nm senin taliine hepsi çift kuzu - Dedi. Üçüncü defa eve girdi. 
ladı. Fakat dikkat etmez misin ki Yine çıktığı zaman elinde ayni a -
onların arasında hiç dişi yok. Şim- sa vardı. 

di ben sana, vadim üzere blütün Bu sefer Şuayb Peygamber ken

Serbest Mebus-! 

luk taliplerİ
1 

Dün ikikişi daha teftiş 
heyetine müracaatla 
namzetliğini koydu 
Serbest mebus olmak istiyen va

tandaşlardan daha iki kişi dün 
teftiş heyetine müracaat etmiş 

!erdir. 

Bunlar fransızca olarak şehri 
mizde çıkmakta olan •İstanbul. 
gazetesi sahibi Lui Togranti ile Ci
hangirli Nikolaki Mavruoğludur. 

Müracaatler arasında doktor N. 
Nurr.an ile eski Evkaf Müdürlerin-
den Rıza Ertun da vardır. 

İsimlerini defterde görmiyen 
birinci seçicilerden itiraz etmi~ o· 
!anların sayısı 180 dir. İtiraz müd -
deti bitmiştir. Mahkemelik ~ler 

çıkması ihtimaline karşı sekiz gün 
daha beklenecek ve 15 Martta 

bu erkek kuzuları verecek o ur - d. k d. 
ı en ıne: müntehibi sani intihabatına baş -

sam sürünün ve hediyemin hiçbir - Belkı· cPır" ,· fa"nı"• nın· sahı·bı' !anacaktır. Rey sandıkları altı gün 
kıymeti olmıyacak .. Onlar asla ço- dediği kimse Musadır. Varsın al- açık kalacak ve 21 Martta reylerin 
ğalmıyacaklar. Gel, bir sene daha 

sın. tasnifine başlanacaktır. 
kal Sana bu sene de sürümün bü- Dedi. İtiraz etmedi. Onları uğur-
tün kuzularını ~ağışlayayım. Ge- !adı. BELEDiYE 
lecek sene gidersın. M Saf .. l · ·· ·· . . .. usa ve ura, on erme suru· 

Bu teklifı mantıkı ve doğru bu- !erini katarak yola revan oldular. Çırıı.gv an Sarayı Otel 
lan Musa, yine Safura'nın da ricası . .. 
üzerine Medayinde kaldı. Rıvayete ~o~e Şuavb Peygam - yapılaml\'Or 

ber Musa gıttikten sonra emanet J 
Şimdi, <ravi) !erin (rivayet) le- İstanbulda turistik oteller ya -

asayı ona verdiğine pişman olmuş-
rini ve mukaddes kitapların da pılması mevzuu bahsoldugu· za-Hemen Musanın peşısıra koşmuş, 

iKDAM 

Haklı deöil m~ ? 

En yeniden en 
e~kiye ! 

Okuyucularımızdan biri bi· 
ze bir mektup yollamış; ba-
kınız ne diyor: 

·Her gün saat 14.15 te Ada 
seferini mutat olarak yeni va
purlardan Suvat ve tl'levin 
yapmalırrı lıiıım gelirken son 
günlerde ayni sefer eski yan
dan çarklı vapurlara yaptı -
rılmaktadır. Mutlaka yeni va· 
purların bu seferi yapmala -
nnı istemek makul olmaz, ida· 
re herhangi bir lüzuma daya
narak bu gemileri o seferden 
çekmiş olabilir. Fakat bunla -
rın yerine konan yandan çark
lı tekneler idarenin en eski, 
iideta burdalaşmış gemileri -
dir. Geçen gün bu yandan 
çarklılardan birine ayni se -
ferde istiap haddinden iki yil· 
ze yakın fazla yolcu alınını~ vel 
bu yüzden vapur Heybelıye 

miişkülfıtla ve ancak bir •aat 
elli dakikada varabilmiştir. 

En yeniden en eski gemiye 
• hem de balık istifi gibi -
doldurulan ve ayazda iki saa
te yakın bir müddet güverte
de seyahate mecbur edilen 
balkın hayal kırıklığını ve 
tehlikeli vaziyetini izaha lü -
zum var mı bilmem? 

Bir nokta daha: Bu külüs-
(ayet) !erini takiben l\lusanın ha- man Çırag" an sarayının bu ;.,,. el -onlara şehir haricinde rastlamış. -.- tür gemi kendini ve muay -
yatını nakle şöyle devam edebili- verişli bulundug"u iddia edilmişti. k 
r' . - Ya Musa .. demiş .. O emanet yen yekfuıu taşıyamaz en 
ız, asa s . . Alakadarlar tarafından bu husus - fazla binen 200 kişinin ağır -
İkinci sene, Şuayb'in sürüsünde- yı ver. ana başka asa getirdim, ta tetkikler yapılmış ve bu bina -

onu al belki bir g·· h "b · ık lığı altında mcvsintin her an 
ki koyunlar yine çift kuzuladılar. · un sa 

1 1 ç ar nın otel halın' e getirilmesine fenni r E t hı tl'k ım· · muhtemel bir sillesine uğrBT, 
Bu seferki kuzuların ise hepsi dişi ge ır. mane e yane ı e ış imkan bulunamamıştır. Belediye 

Bira 
• • 

nıçın 

artıkları 

toplanır 

Kaymakamlık bunu 
yapan bir dükkanı 

üç gün kapattı 
Eminönü kaymakamlığı temizlik 

ve gıda maddeleri üzerinde mü -
cadelesine devam etmektedir. Sir-

Adliye 

Z - Mart ıtSf 

koridorlarında 
24SAAT 

' . . . 
V alde hanı cinayeti 
muhakemesi bitti 

17 yaşındaki katil Cahit, bu suçu maktuliiıı 
tasallutundan kurtulmak için işJediğİ 
anlaşıldığından 1,5 sene hapse mahkum oldll 
Dün Ağırceza mahkemesinde, ı adliyeye verilmiştir. ıJJ 

bundan bir müddet evvel Çakmak- Dün akşam geç vakit Hayks . 
mezeci V. Balcıoğlıınıın müşteri - çılarda Valde hanında ~!enen bir asliye dördüncü ceza mahkeıııe 
!erden artmış olan biraları tekrar cinayetin muhakemesi bitirilmiş sinde muhakeme edilmiş ve bıidill 
bardağa doldurduğu görülmüş ve ve karar bildirilmiştir. şahitlerinin çağırılmaları içil' 

kecide 23 numarada bira satan 

memurlar bir cürmü meşhut yap- Davanın mevzuu şudur: muhakeme başka güne bıraıoıınıt 
mışlardır. Yapılan tetkikat sonun- Arabacı Şükrü adında bir adam, tır. 

da kadehlerin diplerinde müşteri - bir gece Şehzadebaşında sinema - Ko"ylUyU dolanrlıranla.r 
!erden artmış biraların tezgahın dan çıkmış ve Valde hanındaki o -
altında büyük bir kap içinde birik- dasına gelirken yoıda şehreminli mahkOm oldu 
tirildig" i tesbit edilmiştir. Bu artık Cahı·t adında 17 yaşlarında bir ço · ge' 

- Anadoludan şehrimize yenı :.ı 
biraların toplanmasında bir mak - cuğa rastlamıştır. Şükrü Cahidi len Mehmet adında bir köylıın• 
sat olacağı tabii görülmüş ve bu - evvelce bir münasebetle tanıdığı ııı ı· 
nun tekrar müşterilere taze mal için görünce onunla aliıkadar ol - manitacılık suretile 105 lirası·~ 

şıran İsmail ve Mehmet dün M ... 
gibi sunulması il:ıtimali de gözden muş ve onun ~siz olduğıınu, evtle dördüncü ceza mahkemesinde w. 
uzak tutulmamıştır. Bunun üzeri- de kavgalı bulunduğunu öğrenin - şer ay hapse mahkiım edilmişleı' 
ne kaymakamlıkça bu dükkanın ce kendisine iş verebileceğini söy- dir. 
üç gu" n kapatılmasına karar veril- lemış· ıır· Beyazıda kadar devan; • 

· · · Yen·ı b"ır operet kurarkS•· miş ve bu karar dün tatbik mev - eden bu ahbaplık az zamand3 ha -

kiine konmuştur. Kapanmış olan raretlenmiş ve Şükrü, Cahidi oda- d JlandırlCllık mi ? 
1 
dükkana kaymakamlıkça şöyle sına bir çay içmeğe davet etmiş - B' k d 

1 
d !ık ıa.rıJJ' 

bir levha asılmıştır: . 1 ırço o an ırıcı suç . 
·Bu dükkan belediye talimatna- tır. dan dolayı muhtelif mahkemeler, 

İki ahb. ap Valde hanındaki .. oda- de muhakemeleri yapılan ve. 'geı' 
mesinin 595 nci maddesine müzey- 1 ı t b dd t ya ge mış er o urup ır mu e çenlerde mevkuf iken tablı) e 
yel encümen kararına aykırı ola· sohbet etmişlerdir. Şükrü bir ara- dilmiş bulunan Mahmut SaitJI dill' 
rak bira doldurduğu musluğun al- ı k d k kTtl · 

ı o a~ın .. ap.ısm'.. ı 1 ~mış .. ve yine adliyeye verilmiştir. .,. 
tındaki kaptaki artık biraların mec elektrığı sondurmuş, Cahıt, Şuk- Mahmut Saimin bu defal<i sUı 
raya gitmesi için yaptırması icabe- ·· ·· f • t• · ı ııtıl runun ena nıye mı an ayınca da yine dolandırıcılık iddi•5 
den tertibatı yaptırmayıp gerek k d' · "d f t · f k t şük· gJ' en mı mu a aa e mış a a - Buna göre, Mahmul Saim, bir 
kapta gerek tezgahın altında J:.ü - ·· .. ı·· k tı· b. d ld • _,j)r ru guç u uvve ı ır a am 0 ugu zetede yeni bir operet teşkil ""' 
yük bardak ile artık bira biriktir- için genci yere yuvarlamıştır. Ca- ceğini ve artist olmak istiyerı ge ~ 
diğinden üç gün icrayi sanat ve h. b ı t k tulm k .. ıııt ıt u sav et en ur a ıçın kız ve erkeklerin müracaat et · 
ticaretten menedilmiştir. k 1 kt b ğ k k il ırııij aran ı a ıça mı çe ere sa a- !erini bildiren bir ilan neşre 

id
. olmıyayım.. şiddetli bir fırtınaya yakala-
1. bunun üzerine muhtelif turistik ·· ı t d M CE ıy-y R E Musa, iki sene çifter kuzulayan . Musa ise, her nedense. elindeki nırsa yuz erce va an aş ar· M c. LE :> 

_ . - afak t tm oteller yapmağa karar vermiştir. maranın derinliklerine gö _ 

mış ve Şükrüye raslıyan bıçak ve kendisine müracaat edenıerd" 
göğsünde derin bir yara açarak ö- Hüsnü ile telgraf memurJuğO l 
lümüne sebep olmuştur. pan Mehmet Çetin adındai<İ ~ 

sürünün mikdarından çok daha as~yı vermege muv a e e - İstanbulun diğer otellerinin ıslahı mülmekten kolaylıkla kurlu - Deniz nakliye esnafı idare 
fazla bir hayvan sürüsü ile artık mış: . .. . için de tedbirler alınacaktır. h · "ld' 

1 ıkın " h l tı - Ben, demış, uç defa eve gır- labilir mi? Ben sanmıyorum!• eyetı SeÇI 1 
yo a ç a"a azır anmış · • • Em"no.. u e da ·ç· 

B f uhakk k tte Me dim, çıktım. Maksadım bu asayı 1 n m Y nl 1 1" Haldi deAil mi? Geçenlerde aralarında ihtitaf 
u se er m a sure - im k d ğilcli H d f d . 11 

a a e . er e asın a ıse e "de a a eld" ıkt - . . ı· t f d d -dayinden ayrılacaktı. y nı n p r g 1 ç ıgı ıçın po ıs ara ın an agı -
Hareket ve ayrılık günü geldL elime bu geldi. Demek bu .. benim '• ••• • • - • • • • • • • ·~· tılmış olan deniz küçük nakliyat 

kısmetun. vermem Eminönü meydanının tamamen -· Ü ER 
Sürülerini hazırladılar. ·· ·· KUÇ K HABERL esnaf cemiyeti yıllık kongresini 
Yola çıkmak üzere idiler. İhtiyar Şuayb, em:ı.nete hıyanet açılması için yıkılması icap eden • • • • • • • • ~ • , dün Eminönü Halkevinde yapmış 
Evlerinin önünde biribirlerine etmenin sevdasile nihayet Musaya ikinci mıntakanın istimlıik parası . ve yeni .idare heyetini seçmiştir. 

·· 1 b. t klift b ı * Taksım kışlasının arkasına sarmaş dolaş olarak vedalaştılar. §OY e ır e e u unmuş: dün Nafıa Vekaletinden Belediye- .. Geçen sefer büyük gürültülere se-
.. Burada biraz dinlenelim ve tesadüf eden sahaya yapılmış o • 

Yapılan muhakeme neticesinde gençten nakdi kefalet istef11ı; ~ 
hadisenin bu şekilde cereyan etti- Mahmut Saim bunu HüsnüdeP 01 
ği tesbit edilmiş olduğundan Cahit ına para ve Mehmet Çetinden . 
ceza kanununun 18 sene hapis ce- 100 liralık banka teminat mekt: 
zasını müstalzim olan 448 nci bu olarak alrnağa teşebbüs et 
maddesile mahkiım edilmiş, fakat sırada yakalanmıştır. e 
gerek hadisedeki ağır tahrik ve Dün birinci sulh ceza malı~ 
gerek suçlunun yaşının küçüklüğü mesinde sorguya çekilen :ı.ı:aııı: 
dolayısile cezası bir sene altı aya Saim, yeni bir operet kurduğıl 
indirilmiştir. kendisinin de müdürü olaC8ğ,.ıı· Şuayb, yaşlı gozlerle Musayı b kli lim Ö .. .. .lk ık k ye gönderilmiştir. lan yeni apartımanların önünden bep olmuş olan muhalifler dün re-

bağnna ~astıktan '.'°nra ona: . de yehak. nlumar:~a,bul çed:clim~ Birinci adadan 100 bin lira para geçen yolun ıslahına karar veril - ye iştirak etmemişlerdir. 
- Evladım dedi Uzun yola gı- a amı em o d H Cemiyetin sekiz yüz azası dün 

d ks. s ' b İ.ıri ıaz ı ve ona soralım. O :i.sayı kimde kalmıştı. Bu para da birinci ada - miştir. Bu yol Ayazpaşa an ar- reylerini kullanmışlardır. İntiha-
ece ın. ana e ım o ur. .. .. .. .. . . ·ı biyenin arkasına kadar uzanacak-

Evde, kiler vazifesi gören pencere- kalsın derse sozune ve hükmune da eskı Bı Ba Bo mağazası e onıın bat esnasında geçen seferki gibi ka Dün bir rüşvet hadisesi olmuş 
siz ve kıınnlık odada bir köşeye razı olalım. O zaman ben de hiç yanındaki bir iki dükkıirun istim- tır. . rışıklıklar olmaması için zabıtaca ve bir adam memurlara 50 lira 

Memurlara rüşvet teklif 
eden ıtriyatçı 

d alı • ·ı o ı d b. ini deg· ilse hakemin hükmü ile hare- ı·k· f dil kt· * Yapılan teftışler sonunda Fe- tazımgelen tedbirler alınmıştı. Sü- lif d k k ı ay asa ar var. n ar an ır a ıne sar e ece ır. . rüşvet tek · e er en ya a anmış-
1 Is ket ettim diyerek üzüntü içinde . . . nerbahçe ıle Kalamış arasının te- k" ti e · d id a. Sana hatıram o un.. Yenı tahsısatın gelmesınden son . liğ' . . d'lm d'". t b't une e geç n seçun sonun a a- tır. Hadise şudur: 
M iht . k · d · · h kalmam mız ıne ıtına e ı c ıgı es ı re heyeti asli azalıklarına şıınlar ul Ha k usa. ıyar ayınpe erının a · Em. .. .. d 1 Marpuçç arda ıtriyatçı y a-

. . . . . . . ra ınonu mey anının açı ması olunmuş ve Jii.zımgelen ehemrı iye- . tih dilm' 1 d. S 1 d 
tırıl'l hoş etmek ıçın eve gırdi. Ka- Musa, bu teklifı kabul edıyor. . . . . . . . . . . . • ın ap e ış er ır: a on an zarın dükkanında kaçak bira vesa-
anlık d d k .. d lı .. y 1 k tu b ki . ışıne bır kat daha hız verılmıştır. tın verilmesı ıçın atakadarlara teb- Mehmet Ali Felek, Sadık, Yag"ka _ h b r o a a oşeye aya mu - o enanna o rup e eşıyor - . ir bazı maddeler bulunduğu a er 

teaddit asalardan birini, çatal baş- !ar. lıgat yapılmıştır. panından Mustafa Kulaber, Ka • alınmış ve dükkanda bir araştır -
lı bir asayı alarak dışarı çıktı. Bir müddet sonra karşılarına bir ÜNiVERSiTE * Belediye vezaifi sıhhiyesinin sunpaşadan Şükrü, Tophaneden ma yapılmak istenmiştir. F'akat 
Şuayb, bu asayı görünce tanı - cPiri fani. çıkıyor. Hemen onu ya- daha esaslı bir şekilde yapılması i- Mustafa, Azapkapıdan Remzi. Haygazar gümrük muhafaza me • 

dı. Bu asil, bundan çok yıllar öncel kalıyor, meseleyi anlatıyorlar ve O ·\•er.>ile talebesinin çin bir proje hazırlanmıştır. Bu Yedekler şunlardır: Fenerden murlarını dükkanına sokmamış ve 
bir cPiri fani. tarafından kendi - hakem olmasını rica ediyorlar. ziyafeti proje 939 bütçesine sıhhat işleri! Mustafa, Eyüpten Halit, salondan üstelik te hakarette bulunmuştur. 
sine getirilmiş ve: cPiri fiini. diyor ki: için konacak olan tahsisata esas o- Mehmet, Han önünden İsmail, Be - Bunun üzerine memurlar bir cür-

- Bıınıın sahibi vardır. Gelecek, - Aranızda ihtilaf mevzuu olan Sömestr tatilinde Berline kadar lacaktır. 1 şiktaştan Mehmet, motörcü Hayri mü meşhud zaptı tutmuşlar ve 
senden alacaktır. O ııelinciye ka - o asayı yere bırakın. İkinizden han l:ıir Avrupa turnesi yapmış olan * Dükkan, fırın, han ve otelle- Taşkend . kendisini de yakalıyarak karakola 

dar sende kaısın... gisi onu yerden kaldırabilirse asa üniversite talebeleri yarın akşam rin temizlığine daha sıkı surette Eka ili yet mektebi mual- götürmek istemişlerdir. 
Diye emanet edilmiş olan iisa i- onun olsun. Parkotelde Üniversite Rektörü şe- riayet olunması vilayetçe bütün ı. Haykazar, karakola giderlerken 

di Bunu Musa da Şuayb de kabul f' b. k ki d. B belediye şubelerine tamim olun - :imleri ı;Ugün toplanacaklar yolda memurlara kendisini bı -' re ıne ır yeme verf'ce er ır. u 
Şuayb, işte bunu düşündü: ediyor. muştur. Ecnebi ve ekalliyet orta mektep rakrnaları ve yapılan zabtı yırt-

Ev'Adun d · • ziyafet esnasında talebe Avrupanın .. • 
- "' • edi, o aldığın aııa, Asayı Musa yere koyuyor. Yaşı . . * Dükkanlara asılan cBurada ve lise müdürleri bugün Sen Be- maları için elli lira rüşvet teklif 

emanet bir uadır. Sahibi gelip itibarile ilk kaldıracak olan da muhtelif merkezlerınde yaptıkları pul satılır• levhalarının pula tabi nua lisesinde bir toplantı yaparak etmiştir. 

maksadının dolandırıcılık olfl! P 

ğını, gençlerden istediği paf
8 

f)' 

kayıt ve tescil muameleleri ıÇL'.' 
ruri masraf olduğunu söylef11İ\-fl 

Hakim, Mehmut Saimin g~ 
mevkuf olarak muhakemesirıe 
rar verm~tir. 

-----o-----
MAARiF 

Yatılı talebe meselesi ~ 
Yatılı liselerin adedi kaP~ 

muayyen olduğundan geçerı 1~. 
ihtiyaca rağmen yeni yatılı ııı 1ı 
tepler ihdas edilememişti. ";~. 
fazla leyli talebe geldiğinden ,, 

darpaşa lisesine bağlı olarak l' J' 
bataşta ve Ere;ıköy lisesille b 

1 
• 

Çamlıca liselerinde birer şube Jif 
çılmıştı. Kabataş ve ÇaınlıcB 1 • 

!erinin de yatılı talebe kab0
1 ~i).11 

meleri için kanuna yapılan e\ı • 
Maarif Müdürlüğüne tebliğ "" benden alıncıya kadar bana hıra- Şuayb'dır. tetkikler hakkında Rektöre izahatıolmadığı dün belediyece aliıkadar- maarif şurasına gönderilecek olan Bu ikinci suç ta bir zabıt vara -

kılmıştır. Odada başka balar var. (.4.rkası var) vereceklerdir. !ara bildirilmiştir. raporu hazırlıyacaklardır. kasile tesbit ediierek Haykazar miştir. A 

==================================================================================================================================="="~( 
f~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'••••••••••I\ 1 se açamaz, hem istersen çengelini sın da ince sesini yandaki locadan 1 esmer ve gürbüz çocuğun değil, o-1 vulile kalın borusunun sesleri dış 1 bizi beklerlerdi. Bir kere. Y~,( 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

tak... saklamıya çalışarak: muzları çökük, cılız ve kendisin -;kapıya kadar uzanan orkestranınjzanını bile geçirdik. Şimdi 5 j.t'' 
Filhakika kapının içerisinde bir - Ben asıl yarın nasıl terliyece- den geçmiş haremağasının bile ahengi bunlara karışurak ortalığı da herkes uykuya dalmıştır. bl 

çengel vardı. Bir ağa olduğu anla- ğimizi düşünerek terlemiye başla- gözleri parladı. Sarışın ve bem - bir çığlık sarıyordu. sabah, Hesap verirken g~e 
şılan zayıf, uzun boylu adam loca.ldım. Maskenin altından belli ol - beyaz güzel kadın yanındakileri Müjgan dominosıınu iliştirerek geç kaldığımızı söyliyecegıı· 
nın gerisinde, öteki gencin arkası- mıyor amma kalfacığım da pek ra-1 bir kere dah3 ve birden güzelliği- locadan sarktı, Nihat ayağa kal - Nihat ilave etti: dO~ <' 
na saklanarak karşıkilerin gözün_ hat değil galiba... nin şaşaası altına almıştı. Nihat, kıp hayret ve endişe içinde parte- - Onun da sebebini bul iJI ~ 
den kayboldu ve kapının çengelini Genç adam kadına döndü, o - dayanamadı, süzülerek: ri ve locaları süzdü. Sait ağa ye - ben size dişçiniz Cevdet :se~ el 

Yazan : M. lhaan Tefrika No. : 2 iliştirerek bütün başını kapıyan muzuna doğru eğilerek: - Müjgan, ne güzelsin, dedi. rinden kunıldanamadığı için: tecliğimizi söylemesini tetJI ıı ~ 

S d 
h · · d 

1 
. . • .. koca maskeyi ve elindeki eldiven- - Sen biraz yüzünü aç, ferahlar- Sana canımı veririm. - Ne var, ne oldu? tim. Cevdet bey benim yaJ.ıı~ ol 

on erece eyecan ıçın e odu- sınız; başımıza neler gelecegınıl . ult d d. . . • t d "il dı Beni ÇO ,; 
ğu, beyaz Piyeret elbisesinin göğ- hiç birimiz bilmeyiz. Amma size lerı çıkardı ve geniş bir nefes aldı; sın s anım.... e 1

• •• Haremagası yarı cıddı, yarı a - Diye ikisinin birden ete!tlerini am eg ,.' amc~ .. r. en çıkıl''~· 
.. .. . . k Ik dan belli l l ' H. bu soğuk havada, tiyatroya girer Kadın domınonun altından su - !ay: ~kti ve Müjgiina daha çok soku ·ıver, kat ıyyen sozumd n' 

sunun ınıp a masın o u- ne o ur. ıç... . .. 1 .. 1 . . d k. kt O d ki 1 zaflla ...ı 
d . gırmez, ter içine kalmıştı. zu en goz erını yanın a ı gence - Sen canını vermişsin kaç pa- .farak: ca ır. na sor u ar do!>'. 

yor u. Dedı ve etrafına bakındı. Loca - çevirdi· • . . • . . . vet Müjgan bana akşama ir<'~ 
Kısa boylu genç birden maskesi- n n k k dıkt b. Bu, orta yaşlı, kupkuru bir ha - . · ra eder. Bızım yarın canımız kur- - Kalfacıgım, gıdelım, haydı, ' . . . . . k n lı ..,, 

ı apısı apan an sonra ır • . . İ . Ah 1 k k orum Ni t im k· ı geldı dışlerını temızler e ıı'" 
ni çıkardı: tarafı d "t k. t f da.ki remagası ıdı. rı dudakları beyaz - • o maz or uy - u az ı... kaçalım... ltt k 8 ı.Jı-

uvara. o e ı ara ı yan hat Ya bir tanı"an olursa' Ö bayıldı uğraştık ayı ı ' •I 
- Ne yapayım, kabahat bende locaya müliısık olan bu ku··çük· yer- dişlerini gizliyemediği halde gö - ··· , ... Nihat serzenişle: Diye yalvarmıya başladı. teki - ' k d' b ınJdı, Bı ,ı,fo' 

· · · · . .. . ·· ·· · lı . ·· B d · k' t ' H . .. gece yarısına a ar a~- 5 .. mi' Sız ıstedınız! Amma dedıgım de onları ancak karşıki locadan zunun akındaki sarı klar kal".' goz - ura a senı un anır. em - Aman Sait ağa, sen de daima !er meseleyı anlamışlardı .. Gulerek Ben de ihtiyaten alakoyduJil• 
gibı acele etmeyiniz, eğleneceksi- görebilirlerdi. kapakları altında pek az bellı olu- arkanı yandakı locaya dayarsın böyle kara kara düşünürsün. İşte yerlerine oturdular ve Saıt ağaya d d. d' k 
niz. Henüz heyecan içindesiniz, B 

11
. k. ·· t·· d k. k f yordu. seni, ne karşıdan ne yandan gören hepsine çare bulduk öyle geldik. olanı anlattılar. Müjgan Sait ağa- 1 er~e ım.. ıy.ece '.

1
d.. .,J 

e ı ı us un e ı ıya etten ve ı k B k b. t "b t ' . Saıt ağa kanı değı ı. '?. 
kim bilir kaç senedir şehirde ilk .. .. d k' k d k k lın Mendilile terini silerken genç 0 aca · 8 • ır ecru e e · ·· Hem biraz mütevekkil ol yahu• nın kıvırcık saçlarını okşıyarak ı - 1,,; de ,, 

. . • . . • yuzun e ı mas e en ço sı ı ış- .. . . . . · · ·· • . o- ı ı · hi • :Se ,.. •lı 
gecenızdır, degıl mı? t M k . . k a g . kadın ateşli dudaklarını büktü Kadın tecrube ettı, bıraz eğıldı; Aşağıda bir kıyamet koptu sar- lave ettı: - ın er er mı ç 5 •·"' '" . ı. as esını çı ar n enç. , . . . . • t diş · c d t Beye aoP" 
Kadın yınc cevap vermedi. Mas- • . . İ .. 1.. d . bıraz gerı çekildi, locanın kenarla- hoşluk ve neş'e son dereceyi bul - - Ağacığım artık olan oldu. an çı ev e . 1 rdir· 

. . - Agafendı dedı. stersen sen gu uyor u. k . . ..k . ' b- b ·1e göndermış e 
l<esının altından çıkan bu genç ve ' . rı endısıne mu emme! sıper ol - muştu. Bir çift sarhoş danseder - S.'n hep saraya nasıl döneceğiz? ır ara a ı 

.. b'· .. bakı d de biraz açıl Burada kim görecek• - Zavallı Saıt ağa başına ne - d ğu 1 ·· .. d d M .. · • verdi: ;' gur uz yuze yor u. ·. . . ·. ., ' . u nu an ayınca yuzun en o - ken yere yuvarlanmış, etrafında - B kadınefendiye, baş ağaya ne uıgan cevap edeC .J 
Zayd ve uzun boylu adam mü_ILocanın gerısıne çekil, maskem !er geldı. Sıkıntıdan mı terledın minosunu çıkardı. kiler ayakları takılarak onların üs- dıyeceğiz? diye korkuyorsun. Bu - Biz daha muayenehıı.tı ıciJI" 

temadi bu telaş ve endişe içinde o- çıkar, lazım olunca yıne takarsın. böyle? Sanki bu küçük loca, en kuvvet- tüne düşmüşlerdi. Düşenler acı •· saatten sonra dönmekle, iki, üç ni çıktık, o zamana kadaf I 
na: - Ya kapıyı açarlarsa? Haremağası hayretle tevekkül li ışıkla birden aydınlanmıştı. Genç cı feryat ederken ötekiler neş'e saat sonra dönmek arasında fark gelmemişti. psı ,ti 

-----=-"'"'-'""'"""-"'""'..,..""'""'~"'!'~t-=dH.,.a""'ır~~ka....,.ı'L'.ı..'vLlur~m'!'a~d~a!!n"--!!kt!im~-L!a~r~ass>.ııJ.!n~d!!a:...• ~e~n~di;~ ile kınlık ara- İstanbullunun, Niha e · bu içinde kahkahalar koparıyor ve da var mı? Akşam ezanı okunmadan (M 
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Hariciye Vekili
mizin uğradı klan 

elim bir zıya 

Bükreş mektubu 

Bükreşte hayat ve umran 
Beyoğlunda bir 
kız öldürüldü 

Hariciye Vekil imiz M A D R 1 T 
bu sabah geliyorlar CEPHELERiNDE 
IJ_ii.n akşam Savarona galı";da S O K O N ! · 

F. R. ATAY Cinayetin ~ebebi ölen 
kızın kati1le evlenBükreş'e birkşç ilk hatıra ile şaata elverişli arsaların dahi bele-

Aııkara, 1 (A. A.) - bağlıyun: tik gördüğüm yabancı diyelere istimlak hakkını veren mek istememesidir 
Hariciye Vekili Şükrü şehir odur; ilk defa tayyareye o • kanun sürat1e5ıkarılmak gerektir. Dün Beyoğlunda f\?Ci bir cina • 
Saracoğlu'nuo validesi rada bindim; ilk şapkamı orada Istiyenlere muşterek apartmanlar yet işlenmiş, genç bir kl7. tabanca 
dün akşam vefat etmiş giydim. ve büyük binalar vücude getirmek ile öldürülm.üştür. 
ve cenazesi bugün me • Balkan harbinden sonra Osman- hakkını ve-en kanunlar da bizde 

Hadise şudur· 
rasimle kaldırılarak Ce- lı Dahiliye Nazırı Talat Beyle be- yoktur. Fakat bütün bunlar şehir Dün saat on iki sıralarında Bey-
beci mezarlığında ebedi raber cTanin> gazetesi mullabiri imarlarının temellerini teşkil eder. oğlunda Hüseyin ağa mahallesi bır dine ve bir suvare verdıler istirahatgiihına tevdi e • olarak Bükreş'e gitmiştim. Şehir Biz ise nekadar şehrimiz ve kasa- Kapan sokağında 

20 
numaralı ev· 

Avila, l (A.A.) - Havas muha • dilmiştir. ve halk üzerimde bir şıklık ve za • bamız varsa, h~psini. yeniden imar den iki el tabanca atıJdJğı ve ar • 
Atina, ı (A.A.) _ Atina ajansı Gazeteler, Vekil Saracoğluna ! 8 

biri bildiriyor: . Büyük Millet Meclisi riflik tesiri bırakmıştı. Biri Bal • etmek zaruretind7yız. Aklımıza kasından bir kadın çığlığı yüksel-
bildiriyor: pılan hassaten hararetli kabul ı!P Madrid cephelerinde mutlak b~ Reisi Abdülhalik Rcnda, kanlarda biri cenup Amerikasında gelen her şey halla Balkan .şeh1.r • diğı duyulmuştur. 

'!'ürk.iye H . . V k'li B Sa yeniden tebarüz eden Türk • Yu- sükün hüküm sürmektedır. Bır Başvekil Refik Saydam iki şehir Paris taklidi olarak ku - ]erinde nice senelerdenben du • Sokaktan geçenler durarak hii • racoğıu d" arS ıcıye e 
1 

d. ö: ... an sıkl münasebetlerini, barış a- tek silah sesi dahi ışitilmemiştir. ile Vekiller tabutu takip l 1 
. un avarona yatın a g·ı h 'd h lk Cu rulmuştu: Bükreş ve Buenos Ay- şünülmüş, tedbirleri bu unmlllj - disenın sebeplerini öğrenmek is. ~ ıizeri l{raJ İkinci George'u se _ nili olan Balkan antantın': ~ e';: Tayyarelere, Madrı d ~ ın~tik ~ 

1 

edenler arasında idi. res! Fakat 1913 te Bükreş henüz, tur. terlerken evin kapısı açılmış ve e-
ıtılaınış ve akşam üzeri de Baş- miyetini bir kere daha kay e me enca yolu ile. şarka ~~ru gı tm çk Reisicümhur İsmet bugünkü Ankara'dan büyükçe, bir Bükreşte çok dikkate çarpan hu- lin1!e tabancasile bir adam sokağa ~eku a. M:etaksas ile hükumet a. tedirler. daha fazla mıkbrda . ıc~~t e y·e İnönü'yü cenaze mera • kasaba idi. 25 sene içinde en.'.konu susıyetlerden biri de, hayat ş~~ • fırlamıştır. 

~llSıııı kabul ederek şereflerine bir * ~e olduğunu :~~r;~Kte ;Bre ;~ J siminde Hususi Kalem bir garp şehri olmuştur. Bukreş, kidir. Her yer doludur; neşe ıçın- Tabancalı adam kendisine vak • 
• ~~e Verıniştir Dineyi bir suvare Dün Savarona yatile Pireden ha tayyarelerın ı ır ıgıne .. 'd l Müdürleri Süreyya An • beledi umranı ile ve hayatı ile hiç dedir. Bunu temin eden sebepler - la 

1 

yakalamak nivetini gö;• rl'n ...,.. · ·ı· · dah'l' d hareket mahsus e • Ş"k ·· d b' h ş P J 
• 

1

P etmiştir Yat bu sabah B Sa- reket etmış· olan Hariciye Vekı ı- hır ı ın e .,,. __ k k' t 1 deriman ve yaver u ru şüphesiz Balakanların en Avrupa- en ıri ev ayatı masrafı ile dış !eri de tabancasile tehdit ederek •ac ~ı · · .. d ı tır """' se ız saa · Öz k "d" h f k h Og u ile maiyetindeki zevatı mfa Şükrü Saracoğlu'nun bugun rece e aza ınış ·1. 1 . t aiı a er temsil etme te ı ı- Jı şehridir. Bilhassa son senelerde ayat masra ı arasında i nlsbetin yürümüş ve sok•ğı dönerek göz • aıııu la · na ıst erın ar n · J d Y ks b" h · b.. ı • r it olduğu halde İstanbula ha. öğleden evvel şehrimize muvasa · tenberı nasyo 'kd .1 Jer. belediyenin yeni sistemleştırme az o ması ır. o a ır şe ır oy e den kaybolmuştur. 
' et etrniştir. tına intizar edilmektedir. geçen erkek ve kadın mı kr~ı, ~ e- Ayrıca mebuslar, Di · pianının tatbiki çok iyi neticeler kalabalık ve harEkete ancak sey · Hadise polise haber verilmiş. ge-

Cianonun 
ri karakollarında gavşe 1 aş vanı Temyiz ve Divanı vermı'ştir. Şehrin bir kenarındaki yah aklnlariyle kavuşabilır. Bük - hk'k 

d' lcr. f.1Lıncırl r e\·e girerek ta ı a-gösterdiğine delalet etmekte ır. Muhasebat reis ve azala- Zafertakın'dan genis. ormanlığa reş ise bir turizm merkez. değil • h ti ı ta başlamışlardır. a a Arkada, Madride giden bütün yo - rile Harı'cı"ye, Adli~e ve doö-ru baktıg·ınızda, Paris'in artık dir. d Sey 
J b" Memurlar evde, Gülızar a ında !arda yiyecek ve mübrem ihtiyaç Malı'ye Veka"\etleri er - bır· taklı'dın' de deg"il, fakat bizzat i- Yeni Rumen mimarlarının son 

bir kadının kızı olan Sabahat. ı;<;~. maddeler; dolu kamyonlar bekle • ka"nı, bankalar ve dig"er çın' de oldug·unuzu hissedersiniz. senelerdeki eserlerde muvaffak ol-ı• ----------------- sünden ikı ku,şunla vuru; •ak t ı ıd ki mektedir. Taarruz hazırlıkları nor mu"essesat dı·rektörlcri Burası daha bı'rkaç S<'no evveline dukları iddia edilemez.Bizim bir ta a 1 V d ı arı M ' kanlar içinde yere serılmi~ ve ôl -Yan arın arŞOVa a a mal surette devam etmektedir. a ve müteveffanın aile ef- k;dar bataklıktı. Setler ve kanal - kını yapılarımız şüphesiz daha iyi- mü şbulmuşlardır. 
neticeler amafih herkes, Madride girilmek J radı ile dostları cenaze !arla sular tanzim edilmiş, irili u · diri er. Bu da gösteriyor ki, bilhas- Derhal katilin aranmasına ve 

v e A I m a n I a r kın ordunun yeni hücumlar yap - , de ha= bulunuyorlar . faklı birkaç göl vücude getirilmiş- sa gelecek zamanlar manzarası ta- takibine başlanmış. dıgcr taraftan r:ıağa mecbur kalmıyacağmı ümit j dı. tir. Bu göllerin büyüğünde yalnız mamen yeniden vücude getiril • hadise müddeiumumiliğe haber 
l\.o:lrt §Ova, ı (A.A.) •• Saat 21.:10 da seyahati neticel~ini m~vzuu bah· eylemektedir. Cenaze saat tam 11.30 kürek değil, yelken sporları da mekte olan şehirlerde, yerli ya • v~rilmiştir. 
lu . ve Kontes Ciano Viyana yo- seden Journal diyor kı. . da Hacıbayram camiin - yapılabiliyor. hancı l:.akmıyarak, bilhassa büyük Şimdiye kadar yapılan tahkikat-
< Ue llornaya dönmek üzere Kra- Varşova'da dün sabah yemden M uso ı ı· n ·ı n ·ı n den kaldırılarak mera - Şehirde yeni Kral sarayı, Ru . binaları birinci sınıf san'atllilara tan anlaşıldığına göre, katil Or • 0

"ideıı h~ket etmiştir. vukubulan Alman aleyhtarı . nü • sime iştirak edenlerin men mimarisinin güzel bir eseri - emanet etmek, milli mimarları kil hangazili Recep adın~a hır adam-
h l>olonya İta! .. .. !eri mayişler Berlin'de çok fena bır te· ihtiram elleri üzerinde dir. Şimdi sarayın etrafı yıkılmak- çük binalardan başlatarak yetiş • dır. Bundan bir müddet evvel 

d~da n~şre~ı:n re~:r;ı~;:liğ. sir yapmıştır. Hus~iyle ki n~~. F aş ., s t 1 e r e Ulus meydanını, Ban - ta, (sade bu yıkılış bizim meşhur tirmek, ihtiyaç ve zaruretin ce - maktul Sabahat ve ailesile tanı~an 
eZciiın4? d il" iti' yişçiler arasında yuzlerce de su • kalar caddesini takiben Yenicami ikayesinin galiba bir iki birlerini demagojinin kolay man · Recep bunlar için muhtelif suret _ 

1•-' en ıyor · Hariciye Vekaleti önüne mislidir), bir geniş meydan -park tığına tercih etmek liizım geliyor. ı ı 1200 ı· k d L •·o"",'Ya liariciye Nazın Kont Ci- bay vardJ. • o ı k t ı f ı 1 h er e ıra a ar ır p'l,ra sar • 
'"" U ih · d k d trnek lazım 1 r e 1 1 kadar getirilmiş ve ta • hazırlanmaktadır. Eski Bükreş'in Bükreşte birkaç gün ka an er- fetmiş ve Sabah~tle evlenmek ta-"h e Polonya Hariciye Nazırı Şu c etı e ay e • ğ d • 
b ' .,eck b" · ·· .. ı d dır ki Kont ıano nun r "' a" .., c· ' Va şovada but burada cenaze ara • ana caddesi Kale Viktorya'dan iba- kesin takdirle karşılaşaca ı iger lehinde bulunmuştur. 
ııı"~- ' ır ıerı goruşıne er e ı d B lin · b k ulmuştur tt' K nd' ba<ına bizim Beyog· bir hususiyet, güzide bolluğudur. Fakat Sabahat ve alc·sı bu ta -l• -....ıuştur. İki Nazır, iki mem- elde ettiği netice er en er sı • Roma. 1 (A.A.) _ B. Mussolini, asına on · re ı. e ı , • 
-~et .. ~ Merasimde hazır bu - lun'dan daha güzel, daha canlı ve Bütün ileri kadrolara tam bir garp be lr&.sındaki karşılıklı münase- yas! mehaiili hiç te memnun go • bugün faşist partisinin yeni mer • 

8 tlerde hüküm süren dostluk ve zükmiyor. MezkCır mehafilde bu kezi idare heyetini kabul etmiş ve lunmakta olan zevat Ha- daha garpli olan bu cadde şimdi, •üniversite seviyesi hakimdir. Ya-
at•L if' riciyeden itibaren ceoa- tazı yerleri genişletmesine ve bancı lisanlarla irticali ve bilhassa 1 ...... at ziJını"yetı' mu" şahede etm1'ş· hususta beyan olundug· una göre, kendilerine aşağıdaki direkt' 1 ver· · d 1 t ki .. li R 
~d zeyi otomobillerle Cebe- yeni binalarla süslenmesine rağ - içı o u nu u ar soy yen oman-~\! ır: ltaıya ve Polonyanın siya- İtalyan Hariciye Nazırı İtalyan • miştir: .. ciye kadar takip etmiş • men, Bükreş'te ikinci derece kal- yalılar sayılır gibi değildirler. 

ltıııı erııı1n esas hedeflerini, niza - Alman blokunun elçiliğini tam bir cFaşizm aleyhtarı dunya tema. ler ve tedfini müteakip mıştır. Son senelerin eseri olan Harpten evvel her manasile Av-
llıekt "e adaletin tesisi teşkil eyle· \iürüsti ile ifa etmiş ve fakat İta!· yülleri taraftarları tarafın~an. t~. · mezarı başında son ra- Regina Karo! caddesinin iki tara • rupaya kavuşmak için Tunayı bir 
~edil-, yanın Akdeniz hakkındaki meta· taliter devletler hakkında ilen su- simei ihtiramı ifa eyle- Iında on dört katlıya kadar bir sü- hayli aşmak Hizımdı: Şimdi bu Av-

?iazır iki 1 k t 
0

libatı Roma - Berlin mihverini ha- rülen muhtemel çember altına al- d' ru·· bı'nalar yu-kselmı'ştır' . 300 oda rupa İstanbuldan denizyolu ile dııJt· , mem e e arasın- 1• 1 k İt 1 n mü mişler ır. 
ı llıü rekete getirecek bir ihtilaf doğur- ma P an ara arşı a yanı . . - • • • ve 300 banyolu Ambasadör oteli a- on ilci saattir. 

ta>..,_ §terek menfaatlere ve ka- duğu takdır' de Polonyanın Fransa dafaasını temin maksadıle gıttik - Ha- K d' . 1 . . . . k"t" t fi 
"""" d ·İKDAl\f•, Sayın çılmak üzeredir. Her odada radyo en ı ış erının ıyı o u ara arı 

' 

8

Yanan dostane işbirliği ile olan ittifaklnı hükümsüz addet- çe daha büyük as~e.:ı hazırlanma riciye Vekilimize, uğra- tesisatına kadar, en son konfor tamamen kendilerine ait: Fakat 

lebi kabul etmemiş ve bunda israr 
etmişlerdir. Bu kat'i :·ed karşısın -
da çılgına dönen Rec~p evvelki ge
ce sabaha kadar içmiş ve dün öğ
le vakti e\·e gelmişi ır. 

Evde Sabahate yap!ıf,'1 son tekli
fi 'de yine redl<' karşılanınca ta • 
bancasını çekmiş ve kızın üzerine 
iki el ateş etmic.:t ir 

<lır. ettirmeyi kararlaştırmışlar- mesini temin eyliyememiştir. !tal- ve gittikçe daha buyuk ıçtımaı a · dıkları acı kayıptan do- şartları temin edilmiş olan bu 
0 

- Romanyalıların birçok cihetlerde-

l> . yanın, Fransız • Polonya ittifakl • dalet.. layı en samimi teessür . telde banyolu oda 220 leye veri - ki ileri ve metotlu cehtlerini hay-~e ~rııı, 1 (A.A.) - İtalya Harici- na karşı yaptığı hücum tamamile M --d~---. - et ıerini, en derin teselli • lecektir ki bizim paramızla resmi ranlıkla görmeli ve ders almalı · PoJonyadakİ--
azırı Kont Ciano'nun Varşova Akim kalmıştır. an· ar ı;lr zıyar yetlerini beyan eder ve rayiç üstünden 2 lira, kara borsa yız. 

l Paris, l (A.A.) - İngiliz donan· merhumeye Allahtan rayici üstünden bir buçuk liradan nümayı"şler 

Katil aranmaktodır. Dün gece 
hüviyeti malüm olmadığı cihetle 
gece bulunamamışsa da bugün ya
kalanacağı muhakkak g· idıı 

h • ı F • ı • t • d masına mensup 'bazı gemiler Mart rahmet diler. daha az tutuyor. Bundan başka es-e t ış er 1 ıs ın esdoencuekntdıra.Korsikaa-dasınıziyarete- ' "' kiAtinaPalashakikatenBalkanla Tramvay ve Tünel Varşova, 1 (A.A.) - Rt>Sınen 
rın en kibar ve zarif oteli halıne tebliğ edilmiştir; Polonya hu<fı -

" azi ye ti gerginleştirdi Deni zba nkta 13ğved ilen servi S 1 er ==~::;:'.:: . .:;:~::''.~~~ ida r.ıenstii kdauı· "e Dtetvı· '~t 8 s~eJki~ız. :lie~:r.dın~ :d:e~~~~~::~~;.?h:nı·r~~an~ l - 1 aslı nokta var: Biri, bizim beledi, serb<'st .- aı 
k:;drada yapılan ~ünkü m üza- ve a ç 1 ~ta k a '· a ·" m e ~ u r a r r::::::::~:~:: .. :::.!;~":,:.::::.. Şi~;'d~' ;,~~d~"''"' ~:·:~~.;,~ ·:::;, 0 ;:;:,'.; ·~_; 
... elerden de netıce çıkmadı Yusuf Zıya Erzının yenı kadro ~:~:~~~kp~!~e:!:i~ivek::ha~:~~::~ t Sıabahın bleş 9b0u0çkuğdunda depoda ::~~~~:~~~avu~ua~·~=lm~o~:~:k~~~ 
"-Ud" .. _ op anmış o an a ar ışçıye ve- p .. ~ Us, 1 (A.A.) _ Tethişçiler yük bir kısmı kapalıdır. Ateş son· , d , _ , f • hlrci sanatkarların kontrolu ku • rilmiş olan çay zıyafrtınde ustaba- dıseler muvacehesınde olonva hu lic~·llıdan Yapılan suikastler ne. dürme saati ilan edilmiştir. m ür.osebetl le Ve r 1 Q 1 mQ U mat rulmak lazımdır. Hemen hemen şılardan Lutfi bir hit~be irat etmiş kumetinin prensip itibarile itt.haz ı." Sıtıde h AA) K düsten 

1 

· ı d B"k 't b' de etmı< olduğu hatlı hareket tasrih ·iiıı p· .. asıl olan gerginlik bil . Londra, 1 ( . . - ~ . . Denizbank teşkilatında ya •. olan seıvıslerden açıkta kalanla - aynı sene er e; u reş eve _ır ve bu şirketlerin devlete intikalin- • 
"i'"d Uıstın'e yayılrmştır. Tel-A- bildirildiğine göre, Yahudı .millı ıl tensikat ve şehrimize rın sayısı yüze baliğ olmaktadır. Ankara ve İstanbul'da yapt~gı:rıız den bütün işçilerin duyduğu son _ edilmiştir. 
~ı e toplanan Yahudi sendika • konseyi, Filistinde Yahudilerı. e - p an. 1 Alman murahhasları Bunların içinde servis şefleri Ulvi, eserlere bakınca, sadece ihtısas suz sevinci haykırmıştır. Bunu Bu mektuplar, PoJıınya hükume 
"' llıeeJj · · ı· k hakimıyet gelmış 0 

an ş ·k N'h d A k b.. ı t k'J d'l ~mek yüzün - tinin vaziyette sükun tcsisıne ve ••erilt sı, Fransız, lngiliz ve A- kalliyet ha ıne oyan .. hakkında dün kendisini ziyaret e - Eşref efı ' ı at var ır. çı ta uro arı eş ı e ı m. müteakip işçiler deponun kapısı ö- . . . . . 
hit ıı.,, atı arneıe liderlerine hitaben hukukunu haiz bir hükumet tesısı d t ·ıere Denizbank Umum kalan müşavirler de Cemil, Şükrü den, kaybettiğimiz zamana ~e elde nünde bir kurban kesmişler ve bu- vazıyetın tenvırıı:ıe medar olabı • 
'iııııı.ıdYanııarne neşrederek cMilli hakkındaki tasavvurlarında devam r:,~d~:~e ;~ısuf Ziya Erzin şu be • ve emekli deniz binbaşısı Rahmi- ettiğimiz hazin netıcelere ınsanın nun etini _civardaki ilk mekteple. focek olan. noktaı pazarlarını bıl • 
lııtaç ~ ocağının mahvolmasın1> edildiği takdirde, İngilizlerle he_r anatta bulunmuştur: dir. Yapı ve binalar servisi memur canı yanıyor. Çankaya caddesının rin fakir talebelerine dağıtmışlar_ dırmektedır. Bundan başka bu lı:arş 1 decek olan İngiliz pldnına türlü teşriki mesaiye. nihayet verı- Y •- Alman heyetil~ müzakere . !arından sekiz kişi de açıkta kal . b.çak katlar manzarasını 1913 dır. mektuplar . Danzıg pollteknık 
lia~Brdırn istemiştir. leceğini bildiren hır beyanname 1 e devam olunmaktadır. Bunun mıştır. Hazirana kadar da daha Bukreş kasa~ası?ın -bakayasında Saat 6 da ilk seferi yapacak olan mekt~~.ın.dekıukPkolonyalı t lehe 

h., •da va · · · · · t · t' er .. bile bulmak ımkans1zaır. Hele şeh- . gençlıgının h u ve mtnafıınır. s"aıa et zıyet eıddıyetını mu- neşre mış ır. İ ']' için Denizbank erkanından mu· birçok memurların vazifelerine ... k . k l"b .... 
1 

. 145 numaralı Şışli - Tünel arabası "e . surette hima es1 . t . iııag0ı..nıektedir. Araplar burada Dün Londrada yapılan. ngıt ız. • teşekkil muhtelif bir heyet kurul- peyderpey nihayet verilecektir. r':"'ızın erkpıç 
1 

u. ude sub:lu e',1
1
•. e:ı- deponun kapısına kadar bizzat U- mut ssfırtal ler de b yl malı:etmdıne ıtıı. 1 ~., Yakın ağ t bb" t y ah udi görüşmelerin'n bır ne ıce 1 1 t kı Rumen oy erın en ı e sı ınıp ma u ep u unm a ır. 

'l erdi? a eşe us e • • . muştur Bu heyet Alman ar a e • Banka tekaüt kanununa göre a- . mum Müdür Kadri ve Baş Müfet· o-----. Arap d"kk" ı b" vermediği bildirilmektedır. · . k "rül gidıyor! . S" . D . . --
u an arının u- masa geçmış ve neva ısı go en çığa çıkarılmış olan bu memurlara . . . . tış urun evrımer tarafından ı-

• . 1 hk. İkinci nokta beledıyelerımızın 1 d. 
1 3

9
1 
E d • d 1 . gemilerde şartname er a amının tazminat verilmesi Iazımsa da dün .. . ' . dare e ılerek çıkarı mış ve e n y e n l e n t h ı • . · ilm · ·· mutemadiyen başkalarının ezıyet- Ş"k .. t 

1
. S 1 tamamen yerme getır esı uze • kimseye biiyle bir tazminat veril- . .. . • k 'numaralı vatman u ruye es ım an U Un Sevınc rinde müzakerelere başlanmıştır. . . . . sız ve kulfetsız karına ve azancı- edilmiştir. kab"ıneye arınıyor 

.. .. . t k"• memıştır. Bunun ıçın lazımgelen na masraf edip pek az iş başar • ( 
Görülen !uzum uzerıne eş Ud. ' 1 Bes·kıas Vf Aksarayda "•taııd Baş tarafı ı inci sayfada) yakat ve ahlakı hakim kılma dev· d 1.. d'len şubeler şunlar- formaliteye bu hafta içinde teves- makta olmalarıdır. Eğer Bükreştekil ,ı , Londra, 

1 
(A.A.) _ Havas: Ey-

ıı~ll 'Y~ık ııhlakı, İsmet İnönü • ri olacaktır. tırmz a agve 
1 

sül olunacağı zannolunmalı:tadır. imar yalnız bir masraf meselesi · Beşiktaş deposu önünde de Şişli- Jıil intihabatından evvel Eden'in ~'11 it ek devlet idaresinde ha- Böyle temellere dayan'."' ~~~I ru;: _ İstihbarat ve propaganda Bu t~.nsikat neticesin~e Deniz • olsaydı, belediye bun~ altından deki ıı:ıeras'."'in ayni y~pılmış ve iş nezaretine getirileceği muhafa • '•it• iy";t•kteristikler olarak mut • bir idareyi bu memleketın butun . . bank butçesınden 300 hın !ıra ta· kalkamazdı. Fakat şehır yeni ara- 250 işçıye hır çay zıyafetı verilmiş- zakar mahfellerde söylenmektedir. ltaıtnıy 
1 

seınerelerini vermekte geç tarihinde görmcdi.~ini 5'.'y~emekte se~ısı. Mali organizasyon servisi. sıgruf edilmektedir. ziyi istimlak ederek imar sahası tir. Ku~banlar kesildık_ten sonra O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

i .lle"1:~:k~ar~ı~. hata var ınıdır? Böyle __ bır ıd~~d.e, 3 - Bakım servisi. Hasan Hayrinin mektubu içine almakla, ve yollarını yaptık- ilk sefe~ı .!a~acak olan 245 numa- Fuadin arabası çıkmıştır. B.radr. 
Çıııde . arıcı idaresinde vakar başta İstanbul olmak uzere, buton 4 _ Fen servisine bağlı bazı , tan sonra satarak, hem masrafları- ralı Emınonu • Bebek arabasını us- kurbanlar kesilmiş ve anı7le t.:rı • •ıı•rşi SUih, dahili idaresinde ne milletin o Büyük Şefin emrinde Bun~an epeyce zaman evvel İz. nı çıkarmakta, hem imar serma • tabaşı Refik kapıya kadar çıkarmış birini kutlulamıştır. Bunu mütea-

''11ıı1·,,'etııe .. cebir, fakat vatandaşa olduguo" u söylcmeğe lüzum var bürolar. k .. · ı 1• mır korfezınde batmı~ olan İnebo-j yesini arttırmaktadır. Şehirci Prost ve 1913 numaralı vatman Ziyaya kip Umum Müdür Kadri ve Sürlıri , 5 _ Ban a muşavır er ... . . 
llıe iını.• •çın de huzur ile çalışabi- mıdır? .. .. . Bu suretle açıkta kalmış olan lu .. vap~.~. d_a~asında Denızbank'ın 1 !stanbulda imar masraI:a:.ının, be- teslım etmiştir. Devrimerin iştirakile bir çay ziya-
r•tle anlarını vermek ve bu su- işte Türkiyenin buyuk ırfan ve 1 h kları Denizbak ka- mudaiiiligını uzerıne alan eskı Ba· Jediye ile, umran yuzunden ve Aksaray deposunun iki kapısın- feti verilmiştir. İlk sefere çıkan isı· ' "atand ' B"yük' memur arın a R · · H H · D · b I ull 1 tl t ı(ade aşı bu imkanlardan medeniyet merkezi olan ve _u • daki ahkama göre verilecektir. ro eısı asan aFı enız anlı: son derece ma.lcu us er e nas da da ayrı ayrı merasim yapılmış- va man ve biletçiler müşterek ce-~e ta 11d ettirerek yüksek bir kudret milli şeflerine sevgi ve b_aghlıgı n~ğvedilen memuriyetkı in va. Müdürlüğüne bir mektup yazmış hiç ~oktan k~ana~lar arasında ve tır. Burada arabalar pırıl pırıl te- vap vererek Cümhuriyet memuru 
~ siy8 ı~an scviyc,inc geçirmek daima çok içten ve çok samuoi du- . . d'" servislere tevzi edil- ve avukatlık ücreti olarak verile - taksım edılebılecegını raporların - mizlenmiş ve tramvaya çelenkler olmak haysiyetine erdikleri için 
.. setın a t • af zifelerı ıger d .. t · f U il · d .. baht · 1 l 1 "laıu k ~a vosıflarıdır. yan •tanbul, dünya cogr yasının . . cek olan 12.000 liralık vekalet üc- a gos ermış ır. su erı sa e su • asılmıştır. Bu çelenkler üzerind ·' iyar olduklarını .Oy emiş er • ~Tu v:. devrı Türkiyenin kurtu- bu göz bebeği şehir, bugün tahas- mıştır. . Denizbank hesabına retinin birinci taksiti olan 60000 ratle İstanbulda tatbika başlamak Nafıa Vekaletinin ilk harfleri o!ıı.n dir. 

de ınkıJap d in • · ı· · ı· · Almanyaya d "il d'" h' 1 · · d k ö 'd 1 · b" "k ~ti 0 
k evri idi. önii sürle karşılıyacagı mıl ı tımsa ınıo . . . önderilmiş olan tale- liraY1 bankaya iade edeceğini fa • eg , ıger şe ır enmıze e teş - (N. V.) remzini taşıyan ırmızı ğleden sonra ı arc erın uyu 0 

İ•k ttrtulu<u sulh ·ı t ık" k d' · · b"'t" b .. 'ti · ba tahsıl ıçın g ·ı t k laz" m gelı' be k d ı-ı 1 s" le · b ı memurlarına Parkotel"e ve To • q ıla 1 ., ı e a ı ım, en ısının u un u umı erme - belerin geri çağmlacağı hakkında.- kat buna mukabil yapmış olduğu mı eme ı r. yaz or e a ara us nmış u u- u tıı•k " p arı daha ilcrlere go'"tur" • t ve m·ş en bu"y"k cvla"dı oldu b K y · · t "be · d rdu Sol kapıdan ı'lk • katlıyanda avrı ayrı birer çay zi-lıı e dah ya r 
1 

u · ki haberler asılsızdır. Böyle ır hizmet karşılığı olarak bu gibi da- eza enıcamı ecru sın en nuyo . serer~ J ı. •lı i.· . a derinlerde kökleştir- ğunu bildiği içindir ki onun gelişi- ilm 1 aldJgırn" ız ilk ders olan, yeni bir çıkan Edirnekapı arabası vatman yafeti verilmiş ve hep birlikte iıbi-Gl•J ,ın ıcabed . . şey m~vzuubahs değildir . valarda ver esi mutad o an üc- 'd'l k 

1 

k 
• a t erse ycnı ınkıla"p ni en büyiik bayramlarından biri k I 1 verilme • dd ve yenı· meydan açıldığı va- Mehmedin idaresinde har~ket et- deye gı ı ere çe en konmuş ve lıı ars;n Ve 1 . • Açıkta a an ar re. ti. v. ekale. tin. kendisine ca e 
1• "e . nıem eketı bilhassa olarak tes'it etmektedir. t kit onların etrafında yapılacak in- miştir. Sağ kapıdan da vatman fıbide defteri de imza edilmiştir. ınıar devri ve idarede Ji. A. N. KARACAN Öğrendiğimize ııör~ lfığvedilmiş lanı ıstemış ır. 



SATFAC 

HİZMETÇİNİN TALİİ Tefrika Numara•ı : 2 Ali Naci KARACAN Adlarına klüpler kurulan yıldızlar 
Çeviren : Faik BERCMEN 

Küçük, loş odanın ortasında bir 
beşik, ve beşiğin içinde cılız, sıs • 
ka bir çocuk varclı. Bu ufacık et 
parçası durmadan ağlıyor, zırlı

yordu. 

hatlıyacaktı". Fakat nerede? 
Kınuldamak, hareket etınek bi· 

raz olsun başındaki ağrıyı dağıtı • 
yordu. Fakat oturarak iş görmeğe 
gelince, berbattL Çünkü oturur o
turmaz hemen gözleri kapanıveri
yordu. 

BUENOS - AiRES'E CIKiS Ölümünden seneler geçtiği halde 
Rudolf Valentino hôlô nasıl yaşıyor 

Beşiğin yanıbaşında on dört, on 
beş yaşında soluk yüzlü bir kızca· 
ğız oturmuş, boyuna beşiği salla • 
makla meşguldü. Hem beşiği sallı· 
yor, ve hem de titrek, ince sesile 
ninni söylemeğe uğraşıyordu. 

Buenos-Aires, Avrupada gördüğü her güzel şeyi 
parça parça ithal etmiş ve onu serveti ve ile 

Böylece akşam oldu. Bayanın 

çatlak sesi yine ortalığı çınlatmıya daha mükemmel hale koyarak Arjantinleştirmiştir 

Ninni! .. Uyusun .. Ninni!" 
Ne kızcağızın söylediği ninni, 

ne de beşiğin sallanması lçindeld 
yumurcağı susturmuyordu. Gece 
iyice ilerlemişti. Masanın üstünde· 
ki lambadan dağılan hafif bir ışık 
tavanda kocaman bir karaltı yapı· 
yordu. Köşedeki ipte asılı duran 
pantalon ve gömleğin gölgeleri de 
korkunç tirer hayalet gibi duvar
larda geziniyordu. 

Bu ı,orkunç gölgeleri görmem2k 
ıçin kızcağız gözlerini yumuyordu. 
Fakat bütün gayretine rağrn~n 

b.,yni karıncalanıyor ve kafası git
bide ağırlaşıyordu. 

• Alı, ne kadar uyumak istiyor· 
du! .. Mütemadiyen gece ilerliyor
du. Boğulası piç, susmak bilmiyor· 

başlıyordu: Buenos • Aires'ten aldığıın ilk 
- Misafirler gelecejt, sofrayı ha· intıba, mesela Rio de J aneiro'da 

zırla, haydi. haydL hila duruyor- , olduğu gibi insana mesafeleri ölç
sun!.. ftüren ve uzaklık mefhumunu kes· 

- Bakkala git te meze, votka al. J •kinleştiren ekzotik bir şehir intı-
Akşama eğlence var evde" baı olmadL Eğer Cenubi Amerika-
Eğlence, gece geç vakte kadar nın bu bize en uzak şehrine, hiç 1 

sürmil§tü. Kaldır, koy, götür, ge- ~e nadir olmıyan güneşli bir son -
tir derken kızacağız da bir nefescik bahar günü çıkmak zevkine erer
can bile kalmamıştı. Misafir dağ;. seniz, havanın tatlılığına ve se -
lınca bu sefer ortalığı toplamak manın mavi, ideal güzelliğine hay
derdi çıktL Her şey bitti, artık ya- ran olursunuz. Asıl palmiyelerin 
tacaktı.. topraktan fışkırdığını ve ilk ge -

Lakin yatağa girl!C'!?ğl zaman ba- zintinizi yapmağa çıktığınız Pa -
yan gfüüktü: lermo bahçelerini dolduran büyük 

- Beşiğin başına geç bakayım.. Eucalyptus ağaçlarile bambular -
çocuk ağlıyor. dan, Ruryerayı hatırlatan yu -

du. 

Boğulacı piç! Yine cırlak cırlak muşak bir iklime vardığınızı an • 
bağırmakta.. beşiği sallamalı ve 0 • llarsımz. Hayatın bol ve mes'ut ak· 
nu uyutmalı; başka çare yok.. !tığı b~ zaman. ve mekan iç~~e 
Lambanın titrek ışığı tavanda, 'ıyaşadıgımzı . sıze. duy~:ı:_ıak ıçın 

.. • yine kocaman bir karaltı hasıl et- burada sankı tabıat, bulun mev -
Başı duşecek kadar agırlaşıyor- . t te 1 d 1 cudile seferber olmu• gibidir 

mış. p ası ı uran çamaşır arm ' · 
clu. Nihayet daldı ve uyudu:. Bu gölgesi korkunç birer hayalet gibi Vapurun yanaştığı rıhtımdan 
k~~a~~ uykusu arasında şu ruyayı duvarlarda geziniyor. şehrin merkezine kadar her ta -
gordu. Babası hasta.. eve doktor ı Kı . ft h. k" 1 l • ı· . h ah zın beynı karıncalanıyor göz ra a a ım o an can ı ve neş e ı 
gelıyor ve babasını ast aneye ' . . . . . .. .. kapakları kurşun levhalar gibi :ı- atmosferden şaşırabılırsınız. Son-
kaldırmalarını evdekilere soylu· ı - d A · · k b"· ·· · . k ld ak gırlaşıyordu. Başı neredeyse düşe· ra an rıantıne çı an utun yem 
yor. Halbuki babalarını .. a ırac cekti!. yolcuları çarptığım gördüğüm bu 
paraları yok. Kız, efendısıne koşup 1 N 1 • hayre'ten ben de kendimi kurla • 
yalvarıyor. Efendi arabasını gön- e yapma ı. Çaresiz beşik sal· . . 

' ramadım. Buenos - Aıres demlen 
deriyor. Kız ondan sonra babasını !anacak. Yorgunluktan kısılmış se-
yoklamıya başladı. Fakat bir gür. >ile ninni söylemeğe uğraştı. Fakat 
eve döndüğü vakit görüyor ki e • rrafile, sesi çıkmıyordu. Ah, uyu. 
fendisi, onun y:rine başka bir hiz- ı nak! Bu, ne tatlı bir şeydi. 
metçı almış. Aglamıya ve yalvar- •Niçin ben uyuyamıyorum? diye 
mıya koyuluyor.. d'" ·· d"" B · k sk k b "lı uşun u_ enı ı ıvra ag yan. 

Rüya buraya gelince kızın omu- u kt 1 k b. k 1 yuma an a ı oyan ır uvve 
zunu ağır bir el sarstı. Hemen uy-

var,, bir kuvvet!• Evet, onun uyu-
kusundan sıçradı. Karşısında, iri • 
gövdesile efendi duruyordu. Ku • mas_ın~ man_i ~l~ bir .v~rlık vardı. 
car~, , ela yumurcağı almıştı. Bfr- -Bu ıfrıt nedır. Gözlermı kapadı ve 
den · rledi: yine düşünceye daldı. Uzun uzun 

- ~enı domı.:zun kızı seni! Ö-
lüm , .•. ı-usuna mı yattın? Çocuk 
çat!ıyacakl.L 

düşündü. 

Nihayet birden sıçradı.. odanın i
çinde zıplamıya başladı. 

Çocuğu tekrar beşiğe koydular. Bulmuştu. Oh, bulmuştu! Şimdi 
Kız, yine beşiği sallıyor. Lamba- mışıl mışıl uyuyabilecekti artık!.. 

nın tavandaki kocaman karaltısı .. 
ıpte asılı pantalon ve gömleğin 

gölgeleri korkunç bir hayalet gibi 
duvarlarda eezinmekteler. 
Kız gözlerini yine yumdu; ve 

~ı beşiğin kenarına düştü. 

Az sonra, efendi tekrar oraya 
girmişti Bu sefer kızın kulağını 

bir karış uzatacakmış gibi çekti. 
Sabah neredeyse olacaktı; kah

rolası p'ç kurusu bir türlü uyumak 
bilmiyor ... 
Şafak attığı zaman evin bayarıı 

odaya girip: 
- Haydi bakalınL. kalk, sema. 

veri y:ık! dedi 

Onu, tatlı uykusundan alıkoyan, 

onu bitirip bir yığın et haline geti
ren sebebi ke5fetmişti. 

Gözlerinin içi sevinçle parladı. \ 
Ba!!ıran beşiğe yavaş yavaş yak -

!aştı. Ve parmaklarını olanca kuv

vetile beşiğe daldırdı. Birkaç da. 

kika sonra beşikt= bir daha ses 
çıkmadı. 

Oooh, rahatlamıştı! Boğulası piç 
kurusu! Bir daha bağırnuyacak -
sın ya ... 

Yere çöktü; uzun, tatlı bir uyku
ya daldı; ve ölü gibi hareketsiz u
yuiu ... 

Semaver yandı. Kızın bası da. 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
semaverle beraber sanki tutuşu- ' 
yordu. 

- Çabuk .. kapının önünü, mer
divenleri süpür; belki şimdi misa
fir gelir. 

- Hiıli\ bulaşıkları yıkamadın 
mı sersem? Haydi çabuk, çarşıya 
da gideceksin daha .. yine mi tem. 
beUiğe başladın? 

Hangisini yapmalıydı? Bu bir 
sürü buyruk karşısında büsbütün 
şaşırıyor, eli ayağı tutmaz oluyor
du. Üstelik, ~ındaki bu ağrı! He
le o ai;rı ... Biraz uyusa ne kadar ra-

Fartinin te~tkkürU 1 
C. H. P. İstanbur İlyönkulul Baş

kanlığından: 

Halkevleri menfaatine olmak ü
zere 25 Şubat 939 tarihinde Pera
palasta tertip edilmiş olan baloya 
şehrimizin mali ve ticari müesse-

1 

selerile sayın halkımızın naklen 
muavenet ve hediye vermek ve ba
loya iştLrak suretile göstermiş ol -
duğu samimi alaka ve müzaheret • 
ten dolayı Parti namına teşekkür 
olunur. 

BU AKŞAM 

I PEK 
Sinemasında 

Amerikanın Meşhur Dedikodusu 

en etlenceli kavgaları 

NEFİS ele MUSİKİ - ORkESTRA 

VE CAZUNTLARI A~ASINOA HARİMUL.l.DE 

E il LEN C EL İ, HE Ş EL i 

-

RADYO MUHAREBESİ 
Fran•ızca Sözlü • Orijinal Şarkılı ı-e Büyi lı 
Mizan•enli Şaheser. BAŞ R OL LE R DE : 

SIMONE SiMON ve Radyo Kralı BEN BERNIE 
Ayrıca : Foks DOnya HavadlsJırl GazetesJ ve Amerl• 
kadan Hususi surette ıettrllen Tamamlle RenkU Kaaın 
Tuv.ıet - Eşya - Şapka • kürk ve Manto Modellorl. 

Dikkat : Numaralı koltuklar erkenden aldınlması rica olunur. T. 44289 

ve otuz seneden beri dünyanın bir\ tere, şimal merkezi, cenubi Ame • 
ucunda kendi kendine sükün için· rika ve ta Japonya !imanlarından 
de yetişip inkişaf eden bu muaz - buraya mamul eşya getiren ve 
zam şehir, bu koskoca meçhul ö - hayvan derisi, buğday, soğutul -
nünde hakikaten şaşakaldım. muş ve dondurulmuş et ve kebra-
Geniş ve temiz rıhtımları ve sa- ço gibi ham maddeler götürmek i

yısız vapurlarile, ağızlarına kadar çin kaynaşan vapurlarla dolu ve 
mal dolu antrepoları ve hububat J bu vap~rlar arka arkaya üç dc•t 
siloları ve umumi manzaralarile, saf teşkıl ederek mal alıp verme[> 
her hangi bir Alman limanından, için sıra bekliyordu_ 
mesela· şimali Avrupanın en iş • Memurun terbiyesi, gümrük 
!ek ve 'meşhur Hamburg'undan bi- salonlarının genişliğ.~ ve işi kolay
le belki daha canlı olan Buenos -, !aştırma esasına gore kurulmuş 
Aires limanı, büyüye büyüye ken- şekilleri, sizi alıp şehrin merkez 
dine kafi gelmemiş ve şimdi biri-ı yollarından dolaştıra dolaştıra o· 
birini takip eden havuzlar ve cet- teli~:~e getiren otomobillerin ..::' - , 
ve! mustatilleri halinde şehrin i-ı zellıgı, tıcaret sokaklarının ve ı., 
çine girmiştir. üç, dört sıra üzerine le o dar, faka~ Parıs mağaza'.ar'.n· 
dizilmiş vapurlar, Avrupa, İngil _ dan bıle, belkı daha zengın vıt~·;.,-

lerle Florida caddesinin hareket -
!iliği, c25 de Mayo• Bartolome 
Mitre, Reconquesta gibi civar so
kaklarda kaynaşan kalabalıkların 
insana bir şehre değil, fakat daha RUDOLF VALANTINO ve TINO ROSSI f 

çok bir mahşere düştüğü hissini Bir müddetten beri yıldızlar na- tarafır.dan yazılmış şiirler .. "8~ 
vermesi, iş ve ticaret evleri, kapı· mına klüpler tesis etmek adeta mo- Bu klüp Tino Rossi'nin bütuıı ıtfl 
!arına isimleri beyaz porselen harf- da haline gelmiştir. Evvelce bu ce- !eri, sevinçleri, yani hayatılederi' 
!erle yazılı sıra sıra bankalar, bir- miyetler daha ziyade Amerika'da guldür. Artistin kederile ]<e '°U~ 
denbire, sanki on bin mil aşarak tesis ediliyordu. Şimdi Fransa - nir, sevinçleri ile sevinir . .l{W; 
kongular ve acayip insanlar diyarı da da adet olmıya başlıyor ve bir- azalan ayda bir kere arala~~ 
Arjantine değil de, birdenbire san-içok klüpler meydana geliyor. Bun- toplantılar yaparlar, dans j'd& 
ki tam Londranın, Nevyorkun gö- !arın başlıcalarından biri de Tino şarkı cöyler ve Tino F~sS ~ıf 
beğine düştüğünüz zehabını uyan- Rossi klübüdür. Bu klüp şu şekilde bahsederler, Şimdi artistıeriJl 0 ~' dırabilir. Bu suretledir ki Buenos • teessüs etmiştir: ranlan yani, klübün azaları 60 
Aires, parça parça, bütün Avrupa· 1935 te küçük, sevimli bir aparlı dar tahmin edili~or. . ıev'~ 
ııın en güzel taraflarını model ola- manda Madam Privat bir gün raci- Rudolf Valentına sınema 8 1~· 
rak kabul etmiş ve gördüğü, be- yosunda bir şarkı dinledi. Bu se; de ölümünden sonra bile uıı~, 
ğendiği, sevd:ği ~er gü~e.ı şeyi, he- iizerinde garip bir tesir. uyandır~ı. mıyan yeg~ı:ıe artisttir. Af!l~~l 
men ithal ederek kendısıne malet- Ve o kadar hoşlandı kı, bu sesın da bu artıstın namına kur ··pd~ 
miş ve hatta ;ervet ve zevki ile sahibini öğrenince derhal etrafın· birçok klüpler varclır. öiürııu.ı/ 
onu daha mükemmel hale koyarak dakilere Tino Rossi hakkında pro- seneler geçmesine rağmen h9~ r 
Arjantinleştirmiş bir şehirdir. paganda yapmıya başladı. Ondan lan ona sadık kalmakta de~·r ~ 

Buenos • Aires bugün her ken- ıl arkadaşlarına bahsetti. Zaten ken- ~iyorlar; ı:er sen~ ruhmıa ~:eı!if 
d · · b · d d kfl · di t dıkla lısede ayın tertıp edilrııe .. ~ disini ziyaret eden yolcuyu hayran ısı ır yer e a ı 0 1 • anı • rw 

b k ·· 11 ... · b .. f. t k rı çoktu. Ve kırk kadar kişi kendi Hayranı olan kadınlar, onuııd l' 
ıra an guze ıgının u un eva • k . . . T" R . il. d nun istirahati için dualar e e .ıı· 

kuk sırrı şuradadır ki bu memle • endılerını ıno ossıst an e e- . ~1~ 
k 1n A 

•
1 

rek b(;yl€Ce aralarında klüplerini Mub.:ıkkak kı, bu kadınlar r i 
et ya ız vrupanın mamu eş • d k dil · · 1 bet ,,, - · .. .. • .. kurmuş oldular. Zamanla Tino nn a en erını onun a ~.~ 

yasını degıl, -fakat orada gordugu ., . . görerek Rudolf tarafından ,.. ~ 
b - d""' b"T" , t· f'k" Rossı nın havranları gıttikçe art· , b~ ve eııen ıgı u un san a ve ı ır • • diklerin· d · ·· k teselli ~r 

şekillerini de büyük bir zevk ile mıya başladı. 1937 de resmı bir şe- ı ıış':'1:ere d~a ~ 
. . . . kilde cemiyet teşkil edildi. Altı ay. makta ve eı.kisınden çok ııe" 
ıktıbas etmekte ve bu iktıba.\lı ti t· k uh bb'? .t· .. .. . danberi bu cemiyet Tino Rossi'den rare e ar ıste arşı m a Jll r 
mumkun kılan ve bazan .h~rık~lll- bahseden bir küçük mecmua da nı mL;:hafaza etmekte de"8 

de kalıplara sokan maddi ımkan • neşretmektedir. Bu mecmuayı da mekteclirler. ~~ 
!ara da hiçbir memlekette görüle • Madam Privat idare etmektedir. :Ben-Hur kahramanı ııaıııoPaııı' 
memiş derecelerile malik bulun • Mecmuanın ismi Tino'dur. Bu mec- varo'n.::1 da eski şöhreti ~a~ 
maktadır. muarun sayfalarında Tino Rossiye sına ragmen nanuna tesıs jj~~ 

(Arkası var) ait "azılar resimler ve hayranları olan klüpler hiıla mevcuttıır· V' 
-----------------·---·------- !ardan bir tanesi Londradadı!ge~• 

ğeri Pariste'dir. Ve birç0~ ııııoıl 
luzlarla genç adamlar ıara 

Buenos • Aires şehrinin muhtelif sokak ve caddelerinden 
bazılarınm umumi görünüşü 

tesis edilin· t" ·' ış ır. lı~ ~ 
Jaque Catelain'e gelince e~~ 

tistin nar.ıına kurulan ceıııi1 or ·ne de beş senedenberi faaliyetı ,oıP 
vam etmektedir. Bu cemiyetle~ 
biri İngilterededir ve 600 e 1ı1',~ 
azası vardır. Öbürleri ıse J!O ed' 
ya'da, Yunanistan'da ve is'llçt ?' 
dir. Rn cemiyetlerin her seP~ 
ris'•e delegeleri gelir ve ar g1iıl' 
nezdinde büyük toplantı yaPaJ'ııl' 

Mal\!elh Chantal'in bB1'0ı!J>f· 
kenGilerini _gizli tut~,ucıa ı;iPd'. 
Genç kadın, her film çe"if yısP 
kendilerini gizli tutan bU )lB pi ı' 
!arından muvaffakiyet teıııePıaJıil' 
den bir kat alır. Fakat bU <le 8ı· 

\ iyi dostlarını artist hiç taııı:; ;J~ 
Yazımızı bitirirken şunu "ıvl" .• Je ~ ·p 

ve etmek lıhımdır ki, b~Y e gııl,' 
ler tesis etmek kendile~18rı if 

' eğlenceler arayan ve yap . şıııı~ 
1 ten hisselerine düşecek b~are, ~1 
payı uman bir takım boş, 8. ıır 
sanlarclır, işidir ve buıılııf9 1ıM~ 
tarafından hiç te o kadııf dir· 'fi' 
bir aliika gösteriJmeıneklC i iÇ~ 
bil ··ııreııer .. 1' bu klüplerdeıı şo . ıe JıO 
fayda uman yıldız !ar hıÇ 

1 düşünmüyorlar. 



Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: Sami Karayel No. 2 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ . 
Hafız, karşısındakinin meşhur 
~ehlivan Deli Murat olduğunu 
Oğrenince e ğ il d i ve elini öptü 

Şii~·Çingene Zülkarneyin, İkitelll - Vay canına! ... 
__ ~~ . . . Deli Murat; Hafızın bağırmasına 

<Ilı:• nlar ıyı pehlivanlar mı - cevap verdi: 
_:_"E - Gördün mü?... Ben sana de-

lal'ırı<i vet; zamanın baş pehlivan • medim mi? İşte ustalık burada .•. 
İ!dır.. Güreş bitmişti. Hafız, ihtiyarın 

azlık { · amrn · ; neden bu kadar eski pehlivanlardan biri olduğunu 
Yanı •r seyirci karşısında güreş anlamıştı. Ondan sordu: 

~ YorJar• 
- İdd · .. .. - Siz de pehlivan mıydınız? 
ıı:, .. _ ıaJı güreş te ondan... Eh' B. _,., h - .... ır parça ... 

güre ' em konuşuyor, hem de 
İk~e bakıyordu. - İsminiz nedir? ... 

biri~; Pehlivan da iri gövdelerile - Murat! ... 
lard ı.rlerıni zor'fayıp hırpalıyor • Hafız düşündü. O, Teklrdağında 

l, İk·ı . iken meşhur pehlivanlardan Deli 
Uva~~Uı ~ü~rü çok usta bir peh - Murat isminde , birisini işitmişti. 
nel'ıı · Lakın, Çingene Zülkar • Acaba bu mudur? diye duraladı 
daındı dedikleri de yaman bir a • ve sordu: 

İk:it~l!' - Ağam. affedersiniz. Deli Mu-
tıy0tdu: ı arada şöyle bir nara a - rat mı? 

- B: . - Evet ... 
ZUlk aydı Çingene be!.. Cevabını alınca eğildi, ihtiyarın 

llıartan arneyn de; hiç istifini boz- elini öptü. Şaka değil, k'arşısında
beıo çırpınarak hasmına muka· ki adam, Sultan Azizın huzurunda 

e'i;vordu . 
..... B:aydj k:. k b 

1 
güreş yapm,ış meşhur Pomak Deli 

%k .. . oçe e.... Murat idi. 
di, Buru, Ikitelli denilen köydetı - Hafız; Sultan Azizin baş pehli -
ritıni \'sebeple İkitelli lakabı ve - vanlarından meşhur Aliçolar, Ka -

t ş l. 
!\iten· ragözler, Arnavut oğlular gibi, De-

bir !\" ı, alaturka rakısta mühim li Muudın da menkıbelerini din. 
ka,-.oçek oyunu olduğu için Zül-

"•Yn h !emişti. 
ka,,

1 
asmının Çingene sözüne " tak 'b. Hafızın bu karşılaşma çok hoşu-

lan<Jırı 1 ıni Köçek olarak nam - na gitti. Ve ihtiyar pehlivana can
lt Yordu 

alız· .' dan bir emniyetle bağlandı. 
ltııştı. ~ Yaglanıp güreş yapma - V . ttl 
ı ~ak t T e .. rıca e : 
ariJe k a ' ekirdağında akran- - Ustam; bana da öğret bu gü
lıepl arakucak güreşirdi. Bu se-
. e P•hli reşi.. 

sıııı bı'l· Van oyunlarının ekseri-ıy d [Arkası var] 
"" or u. _ ------------~ 
0ır 

lına aı"dıralık İkitelli, Çingeneyi al-
D • Sarmaladı. 
-.IJı•a.;r. 

Ye tıı · sonra, hasmına kuvvetle 
r" ahirane bir künde taktı. 
>-lng 

llttştı <;nenin ayakları havalan -
~ere · \' alnız parmaklarının uçları 
l'tYapışık duruyordu. 
a d ··1 ~enil· egı ; Çingene yüzde yüz 

1Yordu 
ltafız . 
_ li dayanamadı. İhtiyara: 

b ah• 1şt .d. ·u •di " e gı ıyor .. yeru yor .. 
~lrla · beli Murat ciddi bir ta -

..... blnukabele etti: 
leıı :Yo~r bakalım ... Daha giden ge

Çocuğum 

<lı :Y;ı;müyor ~~sıın? .. Havalan-! 
4te, g· arı, elleri yerden kesildi. 1 

'!' ıdıyor ... 
aın b 

lağı gide u sı:ada havalanıp sırta • 
llıe 0 ,,u n Çıngene bir topuk elle -
ili:_ , tıu ·ı 
'."'llıüşt" ı e hasmını sırtaşağı dü-
llıtünd u. Kendisi de I"akibinin 

~~k el:e!alınış.:ı .. Alaturkada to -
a~aıan e ınuhım bir oyundur. 

l0pu6u ırken hasmının dış taraftan 
b· ~ nu ç k 1t ın e mek ve bu suretle 

t> anıve1· .. 
b· "'fız· ç· a vucude getirmiştir. 
lrdetıb~ ıngene yenilecek derken 

~e ISeldiı:~ .İkitellinin sırtüstü ye-
oe gını .... Ye,,an gorunce şaşırdı. Ve 
~n bağırdı: 

' 

Ankara istasyonundan çıktıktan sonra Büyük Millet Meclisine giden cadde 

Tramvay Şirketi dünden itibaren tarihe karıştL Yukarıdaki re
simlerde abideye çelenk konduğu'nu, müdürlerin dün sabah yeni 
idare namına ilk muameleleri imz atadıklarını ve depodan ilk çıkacak 
arabanın önünde kurban kesildiğini görüyoruz. 

-:tiıiS 

···~ .. ' f., , ... ,.., : 
'!~: . .. 
.ı 
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A.NKARADAKI GUZ EL SERG1 DINAl! .NIN iKi CEP HEDEN GÖRUNUŞU 

- Nasıl ileri 11ittim? 'den beri onl'.'1'ı. görm~~im, amma, Genç kadının tavırları ne dargın, _ Evde, ilaçla uyutulmuş iki içtiniz, elinizle alnııuzı sıktınız• 
- Ona, adeta ilanı aşk ettiniz? yanlarında ımışım gıbı, bu işin ne de istihfafkfırdı: k d ld ' a '.n o uğunu unutmıyordum. Ayılmak istiyorum, dediniz. Has· 
_ Ne diyorsunuz? böyle olduğ.u_na, olacağına kalıbımı - Lakırdı arasında benimle, çok B h k b S t k ah e ı~enın .. uy usunu, sızışını, biraz ta mısınz? diye sordum. Garibi şu 
Feride kahkahadan kırılıyordu: asarını. ızı, ar ı r at bırakır- ci.ddi konuşmak istediğinizi söylü- gayrı tabu bulmuştum. Ferdane • idi. 
- Öyle diller döktünüz ki ilam !ar. yordunuz. Ferdane, sizin iltifatları nin had h' r d"k"ld" - .. .. .. D .. e ıne ı aç o u ugunu go .. urd_ u_, hala inanmıyormuş gibi 

_ 
40 

_ aşktan başka bir şey denemezdi. Yor~Lın bir gö~s geçirişile: ~ızın da tesiri ile olacak, cıvıtma- runce, son tereddüdüm de kırıldı; gozlerını açmıştı: 
%~tir llıilddet Kendimi müdafaa edeceğimi -F Indşallhah! .~~~ım. gda blaşlNıyordu.ikl Arkadaşınız, iki iman ettim. Siz de sarhoş olmuş - .. - Garibi. şu idl Hep, siz söy • 

...._ ıııı.: düşündüm, içimi r mi değili~, a~asıra buluşup, be • hissetmişti, elile mani oldu: erı e, . ep onune bakarak ko • ~m a arkot e, onu sızdırıver - tunuz. Ben, nisbeten a:ıı;ıktıın. Ar- luyordunuz. Fakat, si::e söylenen • 
•- Söyu raberce eglemyoruz. B b'l k t b'l . k nuşuyordu. dı. kadaşınız da giderse evde yalnız ı · d' "'it vecekler' . . - unu ı ere e, ı mıyere • erı ınlemiyordunuz; hatta, sor • 
~ ru Old- k ımın tamamile 1 Feride, başını sallıyordu: ls k . . t - Vaziyeti, az çok anlar gibi o- Gayrıihtiyarl: kalmış sayılırdım. Ne yapardım• d k.l '<le . u larına . , _ I te yapmış o anız. ço ıyı yap ınız, . . • u arınızın cevaplarını bile ... 

...._ ~~or musunuz? ıı.anacagınızı 1 - Anlıyorum. Bu da hissolıınu- emin olunuz. lu~orum. :rkadaş~nız, kınım he - - Onu da ha! Arkadaşınıza: Bir yere gidemezsi- Boynumu bükerek güldüm: 
• adediyoruın. · yor. Duraklıyarak bakıyordum. Genç sa ına ça şıyordu · Demişim. Feride, dişlerini gıcır- niz; dedim. Eğer evinizi bilseydim - Tuhaf şey! 

•r~adZek.;. M:ahir, beni . - Ferdaneye o gece neden yüz kadın, gülmüyordu; sesinde, giz- - Ben de bıınu kat'iyet!e söy - dattı: sizi, alır evinize götürürdüm. Fa ~ Feride, elile ~enemi okşar gibi 
ttı.;8 aşım ... Daha ye m,d ço~ esL kı ·verdim? O, Behice gibi değil, iç - !emeğe lüzum görmediği bir hınç liyemem. Bana kullandığı ağız, - Çok korkunç bir arkadaşınız kat 

0 
saatte vapur da yoktu. Size tuttu: 

di · 01mak rın e soy e - o k di h b B d e ·n· 'd' · ' Yeırirıı. için, arkadaşınımış! kiye dayanıklı, sızmıyor. raya vardı: ' en esa ına .. · u a, onun sır- var! vı ıze gı ınız, diyemiyordum. - Tuhaf değil, Beyciğim!. 
\te li' arkadaşımın zorile gitmiştim. Çok _ Onları, biribirine düşürdü • rı... Derhal tavrını değiştirfü; yüzü, ~aşkına dönmüştüm. Arkadaşınız, Genç kadının; çenemi okşıyarak: 

~e ge~;;de_ye, Zeki Mahirin köş- sıkıldım. Nihayet, siz geldiniz, göz- nüz. Behice ile Ferdane, tekrar te- Genç kadın ,başını ağır ağır kal- adeta, memnun bir parıltı içinde i- ısrarım karşısında, gitmekten vaz- - Beyciğim! 
~ "r Şeyi 0~ı, kendini tanıtışını !erim aydınlandı, içim ferahladı. ker, on para etmezler. Amma, bir- dırdı, yüzüme baktı: di: geçti. Biraz yatayım, dedi. Deyişi, o kadar hoşuma gitmişti 
~kat bunu u~ gibi anlatacaktım'. - Teşekkür ederim. leştiler mi, korkuludurlar. Ferda - - Onun sırrı mı? Mademki bir - Hayatta, böyleleri de lazım. Genç kadın. benim, dikkatle ki yüzünü ellerim arasına aldım, 
~' sırrını dogru bulmadım. Çün- - Hakikati söylüyvrum. Eğer ne ile Behice, o geceden sonra, bir cSır. mış, nedir? diye sormıyaca- O, kadehe ilaç damlattığını ben, dinleyişime bakıyor. gülümsüyor· ken.dime doğru çekerek öpmek ıs-

ahire d saklayacağımı, Zeki Ferdanenin yüzüne gülmiyecek o- arada yaşıyamazlardı. Düşündü - ğını. Günün birinde, u da anlaşılır. görmedim sandı. Yine de öyle san- du: tedını. Feridenin gözleri parlayı • 
~nç k e, ben, vadetmiştim. lursam, bir aksilik çıkarır, ağZlmın ğüm gibi de çıktı; aralan açıldı. f'.,;mdi, konuşacağımız şeylerin en; sın ... Ferdane sızınca çirkin kah- - Biliyorum, siz, hiçbir şeyin vermişti. Korktum; onun, duygu -

b· ...._ J\rk adın, sordu: tadını kaçırırdı. Bugün değilse, yarın, biribirlerin- mühimmine geliyorum. Siz, Fer- kahalar attı ve zavallıyı sırtlıya _ farkında değildiniz. Arkadaşınızın !arı, düşünceleri, daha asap, di • 

11ın;Yor adaş•nız olduğunu, siz Genç 'kadın, sinsi sinsi güldü: den ayrılırlar. Bu, ikisi için de bir danenin yüzünü, gözünü, çenesini rak odadan çıkardı. Biraz sonra, o- sözüne pek inanamıyordum. Çok mağ içinde uyanırken sezişinden 
!ı; O ka~~~un~~? - Biraz ileriye gittiğinizin de ziyandır. Artık, o geceden sonra, okşadıktan sonra, bana yaklaşıyor; daya girdi: Ben, gidiyorum, hoşça -leğişik bir adam. Yatmak bahane- korktum. 
hi[ '.· senele d es 

1 
mektep arkada- farkında mısınız? sizi benimsemek için, Ferdane de beni iltifatlara boğuyordıınuz. kalın, dedi. Ben, buna mani oldum. ,ile savuşur, diye korktum. Şap _ Genç kadın, incitmiyen bir kah· 

dıııı.. Zek~ : sonra, güç tanıya- Kulaklarım. birden alev alev kendisinde bir hak gö!'ecektir O za Cevap vermeden onu dinliyor • - Neden mani oldunuz? kasını, paltosunu aldım. Yalnız kaha ile başını yaklaştırmıştı: 
ahırle, fazla sami,- yandı: man kıvamet kopacaktır. O gece dum. Feride, saflığıma acıyordu: ~aldığınız zaman, bir kadeh ı-akı [Arkası var} 



SAYFA 6 

DİLBE ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINJ 

Ya.zoan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası : 2 

- BiRiNCi KISIM -

Cevat, mektubu okumıya başladı ve bitirinciye 
kadar, belki, 

Halil ağanın ağzı sulanarak, söz 
söyleyiiş hoşuma gitmişti: 

-Zengin falan mı 
- Orasını Allah bilir, beyim. İn-

sanın namusu ile parası belli ol
ınaz amma ... 
Zarfın üzerinde, daktilografla 

yazılmış ismim vardı: Muharrir 
Rüçhan Nesrin beyefendi .. 

- Namuslu bir kadın mı bu? 
Halil ağa, elini göğsüne koydu 

ve candan bir tasdikle cevap ver

di: 
- Dedim ya_ belli olmaz, amma 

bunun namusuna diyecek yok, be
yimi Hem de müslüman kadın .. 
Anladım; sakanın tavsifine göre 

sevgilim, çarşaflı kadınlardan biri 
idi. Zarfı yırttım; içindeki, çizgili 
kAğıdı çıkardım. Okudukça gül
düm .. güldüm. Bitirince sakaya 
baktım: 

- Doğru tahmin etmişsin, Halil 
ağa! bu kadın, bana gönül vermiş. 

Saka, anlayışının metholunma
sından duyduğu b:lr gururla cid • 
dlleşmişti : 

- Hayırlı bir kısmettir inşallah! 
dedi ve sonra ilave etti: Cevap yaz. 
ınıyacak mısın beyim? 

Cebimden çıkardığım çil bir yir
mi beşliği sakanın eline tutuştur
dum: 

- Cevaba ne lüzum var! Tenha 
bir zamanda, şöyle sapa bir yerde 
buluşur. görürüz. 

Halil ağa teltışlandı: 
- Ne söylüyorsun beyim? O, ka

pıdan dışarı ayak atmıyan bir ha
nımdır. Erkeğe saçının telini gös-

elli defa kahkakalarla sarsıldı 

ASPAZYA, aleni muhabere 
PERİKLES 

' . ,, . 

duvanna ismini yazarken 
geçiyordu. 

termez.. vardalık ederiz. - Anlaınıyacak ne var? Daktilo, 
- Ya .. demek, koyu sofu bir ev Cevat, sakanın arkasından baktı bir iki katiplik aracılığından sonra, 

kadını ... Pek8.la ya sen nasıl gör· ve sordu: kendi hesabına harekete başlıya. 
dün? l - Halil ağa ile bir alışverişin mi cak; umacı da ortada kaynıyacak. 

Halil ağa, gururlu bir tebessüm- ·var Rüçhan!.. Benim aklıma başka bir şey gel-
le yüzüme bakarak cevap verdi: Dedim ve elimdeki mektubu u- di. Saka .. sevgili namzedimi .bıl -

- Biz, her evle akrabayız, be- zattım. !ık bıllık etli .. kara kara gözlü> di-
yim. Bizden kaçan olmaz ki.. Cevat, mektubu okuınıya başla- ye methetmişti. Daktilo da onu 

- İyi amma, görmediğim, bil- dı ve bitirinceye kadar, beliti, elli takdim ederken ctombalak bir es
mediğim kadına ne diye cevap ya- defa, kahkahalarla sarsıldı. Omuı mer güzeli. diyor. Ne olursa ol -
zabilirim? gülüşleri beni de sardığı için, dere -sun, bana, pek de kaçırılacak bir 

Saka, bilgiç bir eda ile Cıe"lap içi, dakikalarca, kahkahalarımızın parça gibi görünmüyor. Cevad'a 
verdi: akislerile çalkandı. fikrimi söyledim. 

- Methini dudum; ben de seni Arkadaşım, mektubu verirken: - Haklısın! dedi. 
beğendim, dersin.. olur biter. Za. - Çok enteresan bir şey! dedl Senelerden beri dul yaşıyan genç 
ten görmeden beğenilecek bir ka- İsteF.,en orijinal de diyebilirsin. güzel bir kadın.. Bir rahibe gibi 
dındır vallahiJ - Öyle .. dedim. İşin yoksa, ka- hararetini içinde saklıyarak, yal . 

Bu adamın saf mantığına gül- fes arkasında gölge seyret!.. nız senin hulyana sarılmış, yalnız 
düm. Tam bu anda omuzumda bir - Daktiloya ne dersin? senin visaline mütehassir ... Bir kı-
tazyik duydum; arkadaşım Cevat - Yaman bir şey .. haşarı, oynak Vllcımla bir anda parlıyacak, bir 
yanımda duruyordu. Saka, biraz bir şeye benziyor. anda ateş alacak bir ihtir:ıs .. Hayır, 
şaşırarak Cevad'ı selamladı, sonra Cevat, ciddi bir sesle fikrimi ta- hayır .. ihmal olunacak, vazgeçile. 
bugün bu kadarla bırakalım der mamladı : cek bir şey olamaz. 
gibi yüzüme baktı ve: - Kurnaz da .. bana kalırsa .. öte- __:_ Bir taşla iki kuş ... Yalnız iyi 

- .Cana izin, beyim! dedi. kilerine çaldıracak , o, parsayı top- idare l:izım .. yoksa ikisinden ol-
- Güle güle Halil ağa! lıyacak. mak ta var. 
Dedim; sonra gözümü kırparak Arkadaşımın düşüncesini müla· - Ne münasebet! .. Daktilo, şirn-

ilave ettim: yine görüşürüz. yim buldum; maceranın gülünç · diden gönüllü ... Belli ki, o da seni 
Saka, memnun, gitti lüğü içinde, hoşa giden bir zeka O· tanıyor. O, elde bir .. bence böyle .. 
Cevat.. benim çok eski.. çok sa- yunu da yer alıyordu. yeni kızlardan .. onunla mektuplaş

mimi bir arkadaşımdır. Mahalle - Bu şekle göre yalnız gülüne- mıya lüzum da yok; sokakta, bir 
çocukluğundan başlıyan arkadaş • cek bir şey l:arşısında değilim. Be- karşılaşma. ötekine dair küçük fa. 
lığımız .. yaşımızla beraber büyü •. nim için, bir de daktilo meselesi kat ustalıklı bir mübahase .. ahpap-
müş, derinleşmişti Semtte bizi, var. lığı tesine yetişir. 
herkes, biribiriınizin gölgesi bilir; - Bence, bu i§te daktilo, esas - Ötekisi .. biraz zorca Cevat! .. 
her şeyde, o kadar, yekdiğerimizin rolü oynıyacak; öteki, zamanı ge • Bir defa, daktilo ile komşu .. evin 
tamamıyız. Beraber gezer, beraoor lince, ortadan silinip çekilecek. önünden geçmek bir tehlike .. son. 
eğleniriz; birlikte içer, birlikte ho- - Anlamadım. ra, Hacı nine gibi c~daloz bir aA..ı ı 

lKDAM 

Y dızların mesafesi gibi 
Harp bütçeleri milyarlarla 

ölçülüyor. İngilterenin büt~e
si artık yıldızların mesafesi 
gibi bir şey oldu; yarın öbür 
gün trilyona çıkacak. 

Onun yanında Fransa da 
müthiş bir yarışta ve ön saf· 
tadır. Bu sene yalnız kara or· 
dusuna 18 milyar 305 milyon 

1 

frank, deniz kuvvetlerine 8 
1 milyar 71 milyon frank ve ha

va bütçesile beraber Fransa -
nın harp bütçesi 37 milyar 
919 milyona çıkarılmıştır. 

Bu yarış böylece nereye va
racak ve milletler dişlerinden 
tırnaklarından artırarak bu 
parayı ne zamana kadar vere
cekler? 

Silahların tahdidi 11\kırdısı 

hiçbir devlet recülünün dilinde 
ciddi bir makes bulamadığı • 
na, hatta çoktandır bahsi bile 
edilmediğine göre bu müdde
ti •yeni bir harbin galibi de 
mağlubu da bitap bir halde 
yere sereceği güne kadar• di
ye tayin etmek hiç te yanlış 
değildir. 

Uzun boylu Kral 
Uzun boylu adam çoktur. 

Fakat bunların şöhret kaza • 
nanı ancak en uzun boylusu • 
dur ki, yer yüzünde boy reko
ru kazanan bir Araptır. 

Fakat sayılı krallar içinde 
bir tanesi krallığından başka 
bir de boyile şöhret kazan • 
ınıştır ki, bu Danimarka kra • 
lıdır. 

Bu kral saraylarında, köşk· 
)erinde tabü kendine göre kar
yolaları dalına emrine hazır 

buluyor. Fakat daima seyahat 
ettiği için gittiği yerlerıle,he
le otellerde büyük bir müşkül 
ortaya çıkmaktadır. Krala 
karyola bulmak. 

Her karyola 2 metrodur. Bo

yu 2 metre olan için 2.5 met • 
reye yakın karyola Hlzım. Ge
çende Kan şehrine giden kra
la otelde bu boyda karyula 
bulunamadığı için acele ve bir 
iki saat içinde bir karyola yap
tırılmış. Fakat aksiliğe bakın 
ki karyola 3 metre uzunlu • 
ğunda yapıldığı için kral ora
da rahat edememiş. Herkes 
ten uzun olmanın günahL 

Etin neresinden 
Biz kasaba sadece •bir kilo 

et!> deriz. Ecnebiler, sığırın, 

koyunun mutlaka neresinden 
istediklerini tayin ederler. 
Hayvanın her tarafı ayrı bir 
yemeğe yarar. Fakat bunu 
bilmek te ayrı bir hünerdir ve 
hundan dolayıdır ki, Fransa
da etin ncvi~rini tayin için 
bir kurs açılmış. Genç kızları\ 
yenecek hayvanların neresin
den ne yemek yapılabilece • 
ğini öğretiyor. 

hocası var. Gel.. şu mektubu, bir 
defa, daha dikkatli okuyalım! Ve 
plfuııınızı ona göre çizelim!.. 

Bir kenara çekildik. Bu defa, hiç 
gülmeden, haritaları önüne eğil. 
miş iki erkanıharp ciddiyetile 
mektubu, zarfından başlıyarak ni
hayetine kadar dikkatle okuduk. 

(ATkası vaT) 

2 - Mart JY) 

POILü 
Bir cinayeti, son sistem bir tetkik 
u s u 1 i 1 e n a s ı I keşfe d i y o r la r 

Cürüm yerinde tetkikat Cilrüm filetlerinin tetkiki 

Marsilya teknik polis laboratuva ne eöre kan lekeleri muhtelif şe
rı direktörü doktor Jorj Beru, killer arzederler. Kan, tamam.ile 
• Fenni polis. isminde bir kitap ufki bir yere düşerse, kan lekesi 
neşretmiştir. Bu mütehassıs zat, kürrevi bir şekil alır. Kan yüksek
kitabında, polis mesleğinde, son ten düşmüş, kürrevi nüvenin etra
zamanlarda husule gelen terakki- ! fında 3erpintiler bulunur. Kanm 
yatı ve son sistem çalışma usulleri- ı düştüğü yer, kurutma kağıdı yah ut 
ni uzuı; uzun izah etmiştir. toprak gibi mesamatlı birşey ise, 

Biz, bu kitabın, herkesin meraklı ı1 kürred kanın etrafı oymalı bir şe
okuyacağı bir s~ini buraya kil alır. Kanın aktığı uzuv hareket 
naklediyoruz. halinde bulunuyorsa, kan lekesi, 

KAN İZİ hareketin azlığına ·ve çokluğuna 
göre uzunlaşış ve en uzun mihver 

Bir cinayet yeri~de, kan ~i , en de daima hareket istikametinde 
ehemmiyetli bir cınayet alameti- bulunur. Serpintiler de yine bu ci
dir. Bundan dolayı, polisin en ev- hettedir. Bu suretle kan zayi ede. 
vel düşüneceği şey, kan izini ara- nin gittiği istikamet tayin olunur. 
maktır. Bu ~· h~ vaki.! kolaylık- Duvara mailen sıçrıyan kan 
la muvaffakıyetı temın etmı>•; damlaları da etrafında serpintiler 
çünkü koyu renkt":ki bu kan izled, 0ıı,;ak üzer~ uzunca şekildedir. 
ekserıya, bulundugu yerın rengıle Bunda da en uzun mihver ve ser
karışır. Bundan başka, eğ:r cina- pintiler i;ti.kameti gösterir. 
yet ~e~ y~:"da ışlenmemışse, kanı Kan lekeleri, caninin hareket 
rcngını degıştırmış olur ve hazan tarzını gösterir. Bu kan lekelerinin 
renk değişikliği o kadar fazla olur, zeminde yahut ·maktulün etrafın. 
ki, bulunduğu yerin renginder. daki manzarası, bunun bir darbe
fark olunmaz. de mi vurulduğunu, yahut yere 

Baz::-zı da, .kan izle~ .. fark ~- düştükten sonra kendini müdafaa 
mez, ı.;zerlerınde yurunur ve boy-ıettiğini ve tekrar kalkmıya çalıştı
k ce kaybolur. Yahut yerlerinden ğını da gösterir. 
kaldırılmış veya silinmiş olabilir. Kan lekeleri bulununca, bunla· 
Baz~ ~a, caniler, Adliyeyi ~.aş:ırt- nn insan kanı olup olmadığım, bu
mak ıçm, sahte kan ızlerı \7Ucude nun maktule v~!ı uL maznuna ait 
getirirler. bulunup bulu~madığını tayin et. 
BİR DAMLA KANDA, BÜTÜN 1 mek ehemmiyetlidiF. 

BİR FACİA SAKLIDIR Doktor Beru, bu husWl<8 hlrçok 
Bir adamın hareket halinde ol -

duğuna, hareketsiz bulunduğuna 

ve üzerine dii§tüğü yerin vaziyeti-

"" usuller ileri sürmektedir. ııo 
!erin bir kısmı kimyevidir: 
kan zerresi, azami on dakik30~ . 
şil bir leke olur. Bir damla ııı;; 
tahlil edilen kandan az bir ~:rıı 
ilB.ve edilince mayi, iyice go usı 
bilen küçüıt siyah kristaller Jı 
getirir. i~ 
Diğer usuller fiziktir. J{a~ 

den bir kısım ayrılır ve bun .. ı' 
• afıSI pertavsız arasından fotogr. aJı ç 

nır. Bu suretle hasıl olan sıY .
1 

t . tn'' gilerden kanın hususiye ı '· 
lunur. 

• r0d 
Bu usuller~--- başka, dog . y 

doğruya mikroskop mua~eııe~P 
pılır. Kan lekesi bir mayıde 
dikten sonra, kanın hususi e 
gösteren kırmızı kürrecik~ 
nır. p 

Nihayet, biyolojik usul geıı:;,ı.ıı 
rada, koyun, ada tavşanı ve tıf 

birer yardımcıdırlar. Bir ad~ 
şanına insan seromu aşılall ~ 
sonra, hayvandan biraz kaıl ~ 
Bu alınan kandan serorn çıJı 

;ıl 
· Birisinin, bir cürüm işler ışlemez, parrnııl'j)< 

vasıtasile sabıkalı olup olmadığını tctk 
Nevyorkta, her cürüm işliyenin bir dCl8yası VP.rdır. 

Bu resim, bu dosyaların muhafaza edildiği 
bir daireyi gösteriyor eden bir mütehassıs ,,,,, 

b 
t •.. ,, 

ve ona şüpheli kandan 1 ~D'' 

1 

hıçkıra ağlıyorum. Hayır, ha - şey belli etmemeliyim ye Hacerin 
1 

fını gülüşüp şakalaşarak yeni bir kadar ('.iizel bu gece!. İbrahim Lut- k~rılır. Eğer kan, İll~0ıb'r.· 
il 1 k . t . d d' nk" h k b k l fi karısının peşın' den hiç aynlını· ise derhal bulanır Ve tübUJl yır, zava ı o ma ıs emıyorum, e ıği gibi bugü u areketiıni de grup sarar en en yavaşça a a- ı 

merhamet istemiyorum .. Bunun i· tevil etmenin yolunu bulmalıyım.· balıktan sıyrıldım. Biraz hava al- yor. Ba'an dönüp biribirlerine ba- de yumaklar husule geJir· 11 ~rc'i 1: 
çin şimdiye kadar derdimi kimse- Amma nasıl? Şimdi bunu düşün<:- mak için terasa çıktım. Terasta bi- kıyar ve gülüyorlar. Onları böyle Koyun karımın kırmız• ııııı" 
ye açmadım. Hacere bile birşey cek hallın yok. Yalnız bilmesin, ribirlerine sokulmuş mehtabı sey- mes'ut g3rmek, beni sevindiriyor len yahut kobay seromu JıU 
söylemeyişim bu acınmak korku- kendini nasıl bir çılgın :;ibi sevdi- reden bir çiftten başka kimse yok- Kırık, üzgün kalbimle uzaktan sa- makla da bu iş görülebilif· ıııııı''' 

38 - sundandı. Ne doğru düşünmüşüm ğimi bilmesin istiyorum. Çünkii tu. Onlar da benim geldiğıni.i gö- adetlerine iştirak ediyorum. Cinayet yerinde, yahut aP ı· 
Onun senin teklifini kabul ederek ı Sana kwşı bu hislerle hareket e- meğerse. öğrenirse 0 da bana Hacer gibi acı- rünce biraz sonra içeriye girdiler. Handanla beraber gördüğüm nun elbisesi üzerinde bııi";ıaıııı; 

her kadına oynamıya alıştığı sahte derek dost görünüp kendine büs- Hacer Akif Cemal için de ,Al. yabilir .• zavallı kızcagı· z meg"erse Yalnız kaldım. Parmaklıklara da- nın kime ait olduğunu r.r ~·· 
gündenberi Akif Cemal ile karşı- keyfiyeti ayrı bir mesele<»:::~&.~ Aşık rolünü bırakıp dost olması bi- !bütün cezbetıniye çalışırken öbür lçak. diyor .. Haklı mı? Beliti .. O- beni ne kadar seviyormuş, elde et- yanarak başımı semaya kaldırdım. 
1 

d y M ·diye ko··yu··n :;or r 
··sı · te af b k k d 1 1 kis' aşma ım. arın ecı • kanın, birine ait olmadlğı .• ...:ıı le bunu go erı~or za n. ~.ı suret- tar. tan. da aş a a ın ar a es ı ~unla dost olduktan sonra da için , mek için boşuna yoruluyonnu- Ay bulutların arasından nazlı bir 1 . . . İb . u P'". p 

l daha ıyl Sokulacaaını anla gıbı munasebette bulunmak her ı ıçın ba l"- ·ı l d • d 1 ed k dı .... 1 .... il .... ·· go" terı'p de Lcnı bckliyecektır. rahim bilirse de, ona ait olduğul' ..;;oe ~ e sana b • • .• • • ~a gene ""ayı o ma ıgını şum> diye belki e a ay er .. Bu- a n suzu uşu e yuzunu s . .. • .. . bUıs-
dı. halde onu temıze çıkaracak guzel hıssetmıyor muydum? Gözleri göz- na meydan vermiyeceğim. Akii gösterip kaçıyor. Yıldızlar cam kı- LU!fi onu dugune davet etmış, me olarak iddia etmek, . 

Bir zaman gelecekti ki, ortadan hareketler değildir ve bence böy- !erime iliştiği zaman yüzü değişi- Cemal layık olınadığı bu derin aşkı rıkları gibi oraya buraya serpil- daha gelmedi, saat on bir, erken, dar mümkün olamaınıŞtırta ,;>', 
dostluk kalkıverecek ve sen hemen le bir erkek alçaktır. veriyordu. cGece bahçede •Şimdi- hiçbir zaman öğrenemiyecek... . mişler. Hafif bir rüzgar var. İçeri- bundan sonra da gelebilir. Gelme- Doktor Beru, bu husus uıııJı\ 

H bulan yanlıslıkları uzUll ~• sif'' onun avucuna düşecektin... ac_cr s~stu. Hizmetçi gelıniş, I ye kad~r hiç bir erkeğ.e karşı ala - Zavallı babacığım sana nekadar de müzik başladı. Biribirine karı- sin istiyorum. Görmemek istiyo- • ıı•~• t'' 
Boğuk bir sede bağırdım: ~em. ege. çagırıyordu. Hacere yemi!" ka duymadın mı?. dıye sorarken hak veriyorum. Sen de bir zaman- şan kadın ve erkek sesleri terasa anlatmakta ve tahta kur .,,,ı pe. 

_ • a1n rum onu. Ah bu içimdeki melfuı ve pire pisliklerinin de 8';rllc~1' - Hayır_ ge lrı'."'Y. ec.e. gimi .• Y ız kalmak is- gözlerinin parlayışı nedendi? cHa- !ar benim çektiğim bu müthiş izt•· kadar geliyor. Döndüm, terasa açı- ı e..,· 
' d - ı d s k d 1 fısıltı:• Yalan söyleme Ferda, eli- celeri verdiklerine ;şare / Hacer: ,e ıgımı soy c ım. es çı arma ı , yır• dediğim zaman niçin yüzü a- raplarla mücadele ettin değil mi? lan camlı kapıdan içerisini seyre-

- Dur, dedi, telaş etme ... Yani ka]kl'.: l(a~ıya do.ğru yürürken sabi bir mana aldı, dudağını ısırdı? Ve nihayet mağlup oldun. Ölümü- diyorum. Ne kadar kalabalık! Ka- yor. Sen onu bekliyorsun.> İçeri- dir. _ :::/" 
bu onun dü.:ıfincesi idi, demek isti- dondu, yu~e .. en.dışe ile bakarak: Aman Allahım, ne çapraşık bir ne kaza diyorlar. Ben şimdi, bu dınlar, şık ve muhteşem tuvaletle- deki dans başladı. Hacer kocasının 8 k - n'r~8~ 
yorum. Şunu bil ki, o sana kar~ - Fazla duşunup kendini üzme gönül derdine düştüm. Nefret et- kazaya senin nasıl bile bile yürü- ri içinde bir kat daha güzel görü- göğsüne başını yaslamış, dönüyor UCU ye pe1 'r , 
tam samimi bir dost hissi taşımı- Ferda! dedi. mek istediğim bir adamı seviyo- düğünü daha iyi anlıyorum. Fakat nüyorlur, erkeklerin bu renk, koku ve onları başka çiftler takip ediyor zeh'.r.enen.eede otr~ 
yordu. Muhakkak ki, seni de öbür- Odamda yalnız kalınca derin bir rum. Kalpsiz bir kadın avcısına ben 8, in gibi olmıyacağım baba ... 8.leminde gö:leri kamaşmış gibi Bir aralık Yusufu 3örüyorum. Bir Bakırköyde KartaHeP Veb1''· ,ı 
leri gibi elde edebilmek ic;in ic;in- nefes aldım. Hacer nihayet Akif karşı duyduğum bu derin aşk, feci Ölmek, mag"lfıp olmak demektir. hepsinin yüzü gülüyor. Bir köşede arkadaşile konuşuyor. Fakat göz- ran Münevver, Sabrı. ıırıJ1° • 

a· lıkpaı ı' de gizli bir arzu vardı ve o sen on- Cemali sevd~ğimi anlamış bulu- bir hastalık gibi gittikçe üzerimde- Habuki ben yaşamak ve mağlup akrabadan yaşlı hanımlarla halam !erindeki dalgınlıktan karşısında- rahim ve Zeliha ·, nil'deP ıf 
dan kendini çekip, daima lakayit nuyor. Onun şu sözü kulağımda: ki şiddetini arttırıyor. Hele onu ne etmek istiyorum. oturuyor. Gözleri şefkatle Hacerin kini dinlemediği de belli. Düşün- aldıkları sucuk ve P-Y Jdıfı!J1l 
bir tavır takındıkça büsbütün alev- - Zavallı yavrucuğum. kıskanıyorum, yarabbim, ne kıska- üzerinrle! Hacer parlak siyah saç- celi bir hali var. hirlenerek hastaneye ııa 
leniyordu. Sedire kapandım, hıçkıra nıyorı'.Ill. Fakat hayır ona hiçbir İbrahim Lütfi ile Hacerin etra- lan, ışıklı büyük siyah gözle.:ile ne [Arkası var] !ardır. 
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Hekimler (Burun kanamasını) 
nasıl keserler? 

10 - Eczaneden yaptıraca· 
iınız on gram suya 1 - 2 gram 
(Antipirin) karıştırılmış ila · 
°" Pamuk veya gazbezi ısla • 
tıp btuun içine koyunuz. 
ll - İhtiyarların burun ka

Uamalarında ihtiyata riaye · 
ten batına soluk su koyunuz. 

12 - Alt çenenin orta kıs • 
lrıuıdan kemiğe doğru sıkış -
bruuı. 
• 

13 
- Bir bardak teıni2 su • 

~ • l • Z kahve kaşığı tuz eri • 
tek burnunuza çekiniz. 
14 - Bir bardak soğuk su • 

h b' b ll'az sirke kdrıştırarak 
IU'ıttınuza çekiniz. 

l~s - 10 eram (jelatin) i 
~ 111'11.ın suda erittirerek ec· 
l . •den alınız. Burnunuzun 
çıne aptest alır gibi çekiniz. 

16 
- A.rasıra tekrarlıyan 

~afif gelen burun kanama
n a karşı şu ilaçları ecza • 
lıaeden Yaptırınız ve günde bir 
. ç defa burnunuza enfiye 

tibi kullanınız. 
l lll'aın Tanen 
o.so s t' An . . ı an ıgram tıpır n 
10 
l g\'anı toz şeker. 

• 
7 
-. Eczaneden biraz (fer•on,. 

I' ın) mabli'ılü aldırınız, 
._:ınıııt Yllınaklarını ıslattık • 
~ soııra burun içine tıkayı -
)'en:• burnunuzun yumuşak 
~en iki parmağınızla bas-

arasıra kan gelirse, doktora 
gidinciye kadar bu merhemi 
eczaneden yaptırınız. Günde 
birkaç defa burnunuzun içine 
temiz bir kahve kaşığının sa
pı ile koyunuz. Burun kanı 

gelınez olur. 
ı.s gram Ekstre flüid did • 

-------" PARA BORSASI 
ANKARA 

1 • 3. 939 

1 S'l'ERJ.JN 
100 DOLA& 

ICAP·'"IŞ 

5.93 
126.40 

3.35 

İKDAll 

Sanatkarane Bebekler yapan 
bir Türk kadını, Zehra Müfit 

Amerikada, Japonyada ve Viyanada şöhret kazanmış 
olan bu eliş leri san' a tim iz i tamim etmeliyi 7 

• 

SAYFA 1 

POLiS 

Birihirlerini yaralarlı!ar 
Feriköyünde oturan Kanber ile 

Kamil bir alacak meselesındcn bi
ribirlerile kavgaya tutuşmuşlar 

neticede Kanber eline geçirdiği 

bir demirle Kamili kasığından, Ka 
mil de Kanberi taşla başından ya· 
ralamıştır. Kavgacılar yakalana • 
rak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

ı<arşıhklı da)ak 
İstiklal caddesinde Akarsu so -

kağında oturan Firdes ile kiracısı 
Güzide elektrik meselesinden kav-
ga ederek biribirlerini dövdükle • 
rinden adliyeye verilmişlerdir. 

Ekırek parasını alıp ~açtı 
Feriköyde Cıva sokağında 48 nu

maralı Andonun fırınında çalışan 
Hüseyin Camcı adındaki amele 
topladığı ekmek parasından 70 li . 

1 

rayı alıp kaçmış ise de yakalan -
mıştır. 

·Bir çocuğa tramvay çarptı 

1 
Lalelide Tayyare. apartımanının 

dördüncü dairesinde oturan 7 yaş
l 1arında Tuğyan Veznecilerden geç 

1 
mekte iken 2848 numaralı Harbi • 

1 ye • Fatih tramvayının sadmesine 
maruz kalarak başından yaralan· 
mış, suçlu vatman yakalanmıştır . 

alsam, müsaade ede.- misin? 

Yüzü derhal solm'.lştu: 

- Yoo!.. Buna kat'iyen razı ol. 
marn. Günahtır kızım .. dedi. Yal-
vardım, yakardım. cSevaptır, sana 
okurum. dedim. Binbir müşkülat
la ikna ettim. Yarım saat sonra 
resmi yapmıştım... Fakat zavallı 

ihtiyar ağacın altında uyuyakal • 
mıştı. Ona, yaptığım resmi göster
mek istiyordum. Uykusundan u. 
yandırmak istemediğim için bun • 
dan vazgeçtim. l:h,yor mu.,ınuz 

bizim köylümüz çok uyanıktır. 

Kendisine iyi bir şey yapıldığını 
anlattıktan sonra derhal kabul e. 
der. Bir başka yerde de bir mcvlevı 
kadına tesadüf ettim. Çok zekı bir 
şeydi. Okumayı yazmayı !:endi 
kendisine öğrenmiş, gayet güzel 
kı?mençe de çalıyordu. Öyle sanı
yorum ki Anadolıınun bırçok yer

le. Ben bunları kah yağlı boya ile !erinde işlenmemiş birçok istidat 
kah başka şeylere boyayarak ben- lar vardır. 

•- Tanınmış kimselerin bebek-
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tutlmaca/i' R A ov ö"'" Bu Hakikati Herke.s Bilmeli nııııı = 
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DilNKt) BULMACAMIZIN 
HALLİ 

Dalga U:runluğu Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan = ı 
1939 m. 1aa Kctı. 120 ıtw. ~ ve derman haplarile sigortalayınız. 

1 2 8 1 ri d 7 8 9 1') 11 T. A. Q. 19•74 m. 15195 Kco. 20 ıtw. 5 BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz = 
K A P 1 A 1 __ _ ,,_,_, a1 bir devadır. e • 

1 i .ATcş-ı \K. T. A. P. 31,70 m. H5G Kes. 20 Kw. = 

1 

F .-S- E I)A M _E \ T • Ç T;u..,.y• Radyodifüzyon Post arı ==ıı BİOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek her = 
-A K • sıT S.-A N • _ç_ı~ Türkiye Radyosu Ankara Badyoau = türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı = 

1 

R A. y. K ı ı N • D A l L Perşembe yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devas1<' • ·. ~ 
-ER_E_N li K ·~,-fı~ç:\ E Saat 12.30 Program. == BİOGENİNE; kullananlar knt'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden = 
1 A:_ M l J~· iÇ_ A l_!!_IA. Saat 12,35 Türk müziği: Pt es müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her ~ 
E M 1 L. S • K i 11 R Ai . Saat 13 Mem!eıu:~ saat ay~ a- §\i mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, w.zle, enfloenza, ~ 
K A -N. H AH İIN O ı T Jans ve meteoroloJı haberlerı. § sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam ~ 
-1 N • ::Ş: ARA ıp il N ı A Saat 13,10 - 14 Müzik (Kanşık = birer, sekiz yaşından üstün ~uklar ya~ sab~, ~m birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta ~ 
N. H A cıTVıATı• .K ~ogram - Pl)- - - olanların kurtulması ıçm de bu mikdar bir nusli arttırılmalıdır. Her eczaned~ bulunur. ~ 

YA PIT 
1

A ' sfAIF il ~::: :::~ :=7~. müziği - \iuu111HllWDlllliUIUUUUllllDUlllUIUORllBllllllHllftlllOllllDlllllillllllllllllllllllUlillffilffilllUUIUlıillUllllllllUUlllUIUllUUllBllUllllllHUllllffilllllllllDlllllDlllUllUHIUllJlliW 
BUG'ONKfi BULMA.CAMIZ Pl.). 

t 2 8 ı r; 8 7 8 9 10 11 Saat 19 Konuşma (Ziraat saati). , -'·-------------ı .'-o -ı--:-:.:-, he:;: _19~~=ca:~i)~ ç~r=~ iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
-. 1- 1--.--, Jar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 1.----------------ı--ı-.-·· -.- 1 Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi Cinsi 

• 
ili ____ Tokay, Okuyanlar: Tahsin Kara -

.__,_____ __I _ kuş, Safiye Tokay. -------

Miktarı Muhammen B. %7.5 Muv. T. Eksiltme 
Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saaıi 

! 1 1 • Pirinç etiket 
.ı--.___ __.:_ -.- _ Saat 20 Ajans, meteoroloji ha - İçki satış kasası • 31700 adel 400 30 Açık eksiltme 14 

8700 435 Kapalı zar! 
1-1--ı-'-· __ I berleri, ziraat borsası (fiat) . Filit 

_ 1111_ ı_._ Saat 20.15 Türk müziği. Çalan - Sinek kağıdı 

2900 • 14.30 
4000 Kg. 2800 210 Açık eks. 15 

l __ ._L 1-~-·· lar: Vecihe, Refik Fersan, Fahire ·H r- 1 1 Fersan. Cevdet Çağla. Okuyanlar: 
- 1-\-.- -,-j \. S~.~ Hoşses, R.adiie. 1 - ......... -

SOLDAN SAÔA: 
Gulızar peşrevı. 2 - Nuri Halil -
Hüseyni şaı;kı: Gez dolaş. 4 - Ze-

l - Fiyaka - Sabuğun arkadaşı. ki Arif Dilküşaveran şarkı: Ka -
2 - Kıymetli taş. ranlık ufuktan. 5 - Cevdet Çağla 
3 - Sayı - Hırstiyanlann hocası - Taksim. 6 - ••••••.•. - Rast şarkı. 

- Bir hece. 7 - .......... - Rast Şarkı: Çalıma 
4 - Vücuttaki siya leke - Tavla- bak efede. 8 - Şemseddin Ziya -

daki kemikler - Çekmekten KürdilihlcazkAr şarkı: Güvenme 
emir. hüsnüne bu çağın geçer. 9 - Sa -

5 _ Edebin cemi - Satın alınan dettin Kaynak - Kürdilihicazkar 
Erkek. şarkı: Bir gün yaşadık. 10 - Os -

6 - Dikey - Yağlı ağaç. man Nihat - Nihavent şarkı: Fat-
7 - Ümit - Çok anlayışlı. ma. 

8 - İngilizce evet - Bir nevi iç- Saat 21 Memleket saat aarı. 
ki - İlk mekteplilerin şapka

Saat 21 Konuşma. 
sı. 

9 _ İki harf yanyana _ Sevin _ .saat 21.15 Esham, tahvil~t. kam-
mekten emir _ Bir hece. bıyo - nukut borsası (fiat). 

10 - Zek~. Saat 21.30 Müzik (Keman solo -
11 - Derde aranan şey - Bir ka- Sedat Ediz, pianoda: Cemal Reşit) 

za merkezi. L. Van Beetoven - İlki:ıahar sonatı. 
ı. 

YUKARIDAN AŞAÔI: Saat 21.50 Müzik (Melodiler -
1 - Bir teshin vasıtası - Gece Pi.) · 

hepimizin girdiği yer. S t 22 M" ik (K" ük' k tr 
2 p · anlık. aa uz uç or es a 

3 = T~: değil _ Manevi ahlak _ - ~:f Ne.ci~ ~şkm). 1 - Siede - Bö 

B. ta. cegm duğünu. 2 - Ganglberger -
ır DO 

4 B . . kask t H . t' Efsaneler ormanında. 3 _ Franz - ır nevı e - ırıs ıyan- . . 
!arın ibadet ettikleri §EY - Doelle - Parısm Madlen sokağında 
B 4 - Recktenwald - Groenland sü-

5 Haş. ı..~. y d hafif iti. 5 - Frederiksen - Eve gel yav-
-1 ay~.., - ara an rum. 7 - Brahms - Macar dansı 

er . 
. K d No. 5-6. 

6 - Külhanbeyi - uyu an su 
çeken vasıta. Saat 23 Müzik (Cazbant - Pl). 

7 - Başkası - Orta mektepten Saat 23,45 - 24 Son ajans haber-
büyük mektep. !eri ve yarınki program. 

8 - Siz değil - Oğlıın değil - Az 
yaşlı. Tiyatrolar : 

9 - Vücuttaki şişkinlik - Yağlı' 
Ekmek - Bir hece. 

10 - Saadetin aksi. 
11 - Erkek keçi - Bir 

yaptığı iplik. 
b&eğin 

İKDAM 
l.bone Şartları 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Ririncl Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahilelcr 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

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

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek b
tiycnler gerek doğrudan doğ
ruya ııazetemiz idar~hanesi

ne veya İlanat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 

TİYATROSU 
TEPEBAŞI 

KOMEDi KISMI 
2/3/939 Perşembe günü akşamı 

saat 20 - 30 da BİR MUHASİP 
ARANIYOR 4 perde .... 

E .SadlTek 
Bu gece 

Şehzadehaıı 

(TURAN) 
tiyatrosul)da 

İNSAN MABUT 

3 devre 1 tablo 

*** 
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 
PİPİÇA 

Macar Baleti 
Yakında 

Aşk Borsası 

M. Yesari 

Yeni ne,riyat 

Yeni adam 
Bir sene müddetle kapatılmış 

r.tı•••••••••• .. olan • Yeni Adam• mecmuası 
9 Martta İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
tarafından tekrar neşredilecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
(l\!fll3H NVl\!:>IO"I) 

DAHİLİYE MÜTEHA$SISI 
Dıvanyolu 104 

Muayenehane saatleri. Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Umumi NeşıVatı İdare Eden Yazı 
İtleri Müdürü: M. R..sim ÖZGEN 
Sahip ve Mildilnl: Ali Naci KARACAN 
Basıldılı Yer: Son Te!ııraf Basımevl 

150000 adet 1500 112 50 • • 15.30 
iyi cins 
Fillt tulumbası 146 • 146 10 95 • • 16 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245 18 37 • • 16.15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II -Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiıjtir. 
ID-Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva

zım ve Mübayaat şubesindeki Alını Komisyonunda yapdacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta ev
vel nümune verilmek J.azımdır. 

iV -Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V-Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 

edilen gün ve saatte komisyona gelıneleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyeıılerln 

de mühürlü tekili mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuz veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13.30 a kadar mez-
kür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. -.1102. 

~ .................... ~, 

f MAKASOAR 1
1
1 

ısELAMll 

1 Büyük itina lıe 1 
1 

Seçilen Kupon I 
Kumaşlarını 

1 Elb~:"';·adp·~~~a 1 
ı karar vermeyınız İ 
ı ... ~:.::.:.::.::. .. , 

Mardin Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Mardin Nafıa dairesi için satın alınacak olan (1000) lira 

muhammen bedelli en iyi cins bezden mamul dördü mühendis ve 

sekizi amele çadırı olmak üzere cem'an on iki çadır açık eksiltme

ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6 Mart 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 te 
Mardin hükiımet konağı içindeki daimi encümen odasında yapıla

caktır. 

3 - Mühendis çadırı 2. 60 X3.25 X 2.50 Xl.60 eb'adında olacak 

ve amele çadırı da 3 metre irtifaında ve 4 metre kutrunda ve 

kapı ile 21 dilimi ve 6.S. direkli ve mahruti bulunacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 

5 - Bu husus hakkında daha fazla maliımat almak ve bez nil: 

munesi ile şartnamesini görmek isteyenlerin Mardin Nafıa dairesi-

ne müracaatları ilan olunur• (1233) 

Diş DQktoru diyor ki : 
Kısa bir müddet •RADYOLİN• 
kullandıktan sonra dişleriniz 

inci gibi parladıktan başka 

mikropların kamilen mahvol
duğıınu; zararlı salya ve ifra
zatın kesildiğini, diş etlerin -
deki iltihapların durduğunu 

ve nihayet ağzınızda latif bir 
rayiha başladığını duyacak -
SIDl2. 

Gayet 
Gayet 
Gag et 

temiz 
sıhhi 

ucuz 
Her gün sabah, öğle ve alrşa.m 
yemeklerden sonra dişlerinizi 

Emlôk ve Eytam Bankası İlônları 
Hesap No. Gayrimenkul mahalli 

1168 Haydarpaşa eski Altuni

zade yeni Hasanpaşa ma

hallesi Nişantaşı caddesi 

eski 29 - 43 yeni 94 nu -

maralı. 

Nev'i 

Blr köşk 

fl;ı 
Bankamıza ipotekli olup Üsküdar İcra memurluğunca yuJc

9 f 
numarası yazılı dosya ile 17/3/939 Cuma günü açık arttırınB iJt ,, 
tılacak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse Bankaca bil; 
rimenkul üzerine mevzuatı dahilnde para ikraz edebilir~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük PiyangosLI 

EBŞINCI KEŞi DE 

11 - Mart - 19 3 9 <' a d ı r • 

Büyük ikramiye 50.UOO Liradır, 
Bundan 15,ooo . 

B k 12 ooo Lıralık 
aş a 10:000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrahk lki Adet Mükifal Vardır• 1 

Bu tertipten bir biıet alaralc iıtiraıc etmeyi ibııı\ 
• b h . rll' etmeyınız. Siz de piyanıonun uıes ut vo a tıyı 

arasına girmiş olursunuz. 

----· - - - "'P~~ 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlı01 

Kilo 

600 
250 
250 
500 
500 
50 

T. Fiyatı 
Kuruş 

75 
110 
40 
95 
25 

105 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

146,25 

Ceviz içi 
Çam bstığı 
Kuş üzümü 
Fındık içi ıl' 111 

Kuru incir (sarıd 
Baden. içi 

~ 

Galatasaray Lisesinin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı 0~ 1 
ru yemişleri açık eksiltmeye konmuştur .. Bu hususta gere 
rum yukarıya yazılmıştır. .!<13ı el 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi saat 14.30 da Beyoğlu !stı31<tır : 
desi No. 349 da Liseler Alım Satım Komısyonunda yapıJac '""~ 

İstekliler ilk teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret Odası eıe 
sile birlikte belli gün ve saatte ıözü geçen Komisyona gelıtl ı,,ıs< ~ 

Temina~ar Okul İdaresinden alacakları müzekkere il~ de' 
Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Ve şartnameyi görmek içıll 
kul İdaresine baş vurmaları. .1188• ,__.,,, 

ııı"' 
1 L AN 1 _ İstan~ul Beşinci İcra ırıe c#_ 

1 gundan. cııl 
İbrahim Ziya Konkurdato Bir borçtan dolayı mal> ~ı . 

Komiserliğinden: paraya çevrilmesine 1<arsrıııııl" 
istanbulda Taşkasapta Mensucat 21 adet 85 lira değerirıde_.,et~ı .. 

fabrikası sahibi İbrahim Ziyanın İs- ev eşyası açık artırma syaı'~· 
tanbul İcra Tetkik merciinden ta- 3/939 tarihine raslıyarı .ııı~r>, 
lep ettiği konkurdato mühleti mu- günü saat 16 da Beyoğlll ııı ~Jl i 
vafık görülerek kendisine k~nkur- sokak 46 No. lu apartımBllıııı~ 
dato akli için i.ki ay muhlet ıtasma . k t d tıl ktıl'· /\ A$ . . . cı a ın a sa aca -Je ~- .. 
ve benim komıser tayınıme 22 Şu- f 1 . k - mal>•1 ıı1' 
bat 939 tarihinde karar verilmiş - · tıyeiln erın tmt ez hurzır bliııııı 

erensaae a ~ 

tir. ilan olunur. b', 
İcra ve İflas kanununun 292 nci ~~-~-~· ~~-~,.~~~ııı' 

maddesi hükmüne tevfikan ala - "! ·dettir_ ~ 
caklıların bugu"nden itibaren yirmi leri ve alacaklarırıı k•Y fl'ilJ 

!< rdat0 .,, 
gün zarfında vesaikile birlikte her alacaklılar•n kon u ıf!11l 
gün saat dörtten altıya kadar İs - resine iştırake hakları 

0 

tanbulda Bahçekapıda Ata Refik ilan olunur. 
KorııiSer ,.~ 

J{erı•ıı 
Avukat Yusuf 

hanında 26 No. lu yazıhaneye mü
racaatle alacaklarını kaydettirme-


