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POLONYA SINIRINDA ALMAN TAHŞİDATI 
İngiliz -Fransız ittifakı ·ı Milli Selim ize 1 Berlinde hazırlıklar var 

dünya için muteberdir. ıazi~"~:ra;J~ranı Lehistanda Almanya aleyhine 
Dün Parise gelen İngiliz askeri heyetile son ve 
müşterek askeri tedbirler hakkında kararlar 
verildi, Majino istihkamları tetkik edildi! 

F'ranaız Erkanı Harbiye Reisi General Gamelin 

Milli birliği masun 
ve mahfuz tutalım 

Hükumette ve halkta milli birliğe ait vazife 
şuur ve idrakinin en yüksek tecellisi ancak 
yekdiğerin bütün salahiyet ve mesuliyetlerine 
ve bütün hak ve hürriyetlerine tam bir ricıyettir 

Yazan: A. N. Karacan 
Böyle olunca toprağımızı, cemi· ı 

yetimizi, topraiunızın ve cemiye- ı 
timizin maddi ve manevi bütün 
varlıklarını, servetlerini !nasıl ti

tiz bir itina ve hassasiyetle masun 
tutmağa çalışıyorsak, belki hepsi· 
nin başında, milli birliğimizi ma

sun ve mahfuz tutmağı, hepimh, 
bir memleket vazifesi olarak ken-1 
diınize milli ideal edinmek mec
buriyetindeyiz. Çünkü nasıl her p 
yi milli birliğimizle kazandıysak, 
yine her şeyi, ancak milli birliği

nıizle muhafaza " " ' · kvlye edebi
liriz. 

Ebedi Şef de, Milli Şef de, inkı· 
libın başındanberi her vesilede bi
ze milli birliğin yüksek lüzum ve 
.iliemmiyetini telkin ettiler. Ata· 
türk, bütün hayatında, zaferi 

Dıilli birlikle kazandıinruzı ve 
'l'ürkiyeyi milli birliğin kurtardı
iını söyler ve kendisini bir fani 
insan, fakat milli bir mefhum ad
dederdi. İsmet İnönü, bütün siya
li hayatında, milli birli!in üzerine 
titremiş ve milli birliği sağlam te

Dıellere dayamak için realist bir 
llörüşle milletin bütün safları ve 
tabakaları arasında bir nevi sey-

' ;\'.ar ve içtimai adalet ve miisavat .. 
. a.h~gf teminini gaye dinmiştir. 

Dikkat edilirse görülür ki, son in
tihabat münasebetile dahi Milli 
Şefin bilhassa ehemmi)Let verdiği, 
lntihabatta ittifak kadar ve belki 
daha ziyade bu ittifakın tezahür 
ettirdiği milli birlik keyfiyeti ol
Dıuştur. Demek, milli birliğin lü
.zuın ve ehemmiyeti, hele bizim gi
bi çok çalışmağa, çok yaratmağa 
Dıuhtaç memleketlerde, izahına 
llsla ihtiyaç duyulmıyacak derece 
•ziıu bir zarurettir. 

• 

Yine Milli Şefiın\z, Üniversite 
balkomından bütün memlekete 
hitap eden &on nutkunda, Halk 
Fırkasından bahsederke Partiyi 
bir fırka değil, lakat büyük bir 
siyasi aile olarak tarif etmişlerdi. 

Halk Partisi için hakikaten bun
dan güzel bir sıfat da bulunamaz. 
Zira bu teşkilat herhangi bir mu
halif fikir ve cereyau ile veya böy
le bir cereyanı temsil iddiasında 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

A. N. KARACAN 

Londra, 29 (A.A.) - Hük(ur.e
tin, tecavüzlere nihayet verilmesi 
hakkında halihazırda cereyan eden 
müzakerelerin netices' ni ve l"ran· 
5IZ • İngiliz ittifakının bütün dün
ya meselelenne teşmil eiildiğıni 
Nisan başlangıcında Avam Kama
rasında beyan edebilecek bir vazi· 
yette bulunacağı parlamento me
hafilinde söylenmektedir. 

Avam Kamarasında Dlcni müza
kereler ağlebi ihtimal ? Nisanda 
cereyan edecek ise de İngiltere Hü 
kı'.\metinin, Beck, Londra'ya gel
meden evvel de Polonya ile bir i
tılat akdedildiğini bildirmesi iht!
mali vard1f. 

Öğrenildiğine göre İngiltere Hü
kfirrıeti, askeri garantileri yalnız 
Polonya ve Romanya'ya teşmil ct
meği değil, 19~6 tarihli tı,giliz • 
Frans12 asker i ittifaklarını iki merr. 
le!oetin düınyanm her tarafından 

menfaatlerini koruyacak bir şekil 

de tevsi etm~ği de derpi§ eylemek 
tedir. 

lngllter e mecbur i 
ask erl ik yapmıyor 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter 
ajansı, sulh zamanında askeri mü
kellefiyetin ihdas edilmiyecğini 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Değe rli gazetecimiz 
Feridun Osman " . 1 K O A M ,, da ... 

Türk gazeteciliğinin büyük 
kıymetlerinden hiri olan ar
kadaşımız Feridun Osmaııın 

bugünden itibaren gazetemiz 
tahrir ailesine intisap etmiş 

olduğunu İkdam okuyucula
rına bildirmekle hususi bir 
zevk ve memnuniyet duyu
yoruz. 

Feridun Osman 1928 yılın

danberi Cürnhuriyet refiki
ınizde yorulmak bilmez me
saisi ve kendisine has intiza
mile çalışmış Vi! son dört yıl - . 

• 

zarfında Cürnhurıyetin yazı 

işleri müdürlüğünü muvaffa. 
· kıy.etle başarmış bir arkada
şımızdır. 

(Arkası 3 üncü say jada.) 

~g~;fü~E nümayişler gittikçe artmaktadır 
bul etmiştir. Bu takrirde An· 
karanın meb'usluğunu kabul 
etmiş olan Milli Şef lsm~t İnö 
nüne şükran ve tazim du~·gu 
Jarının arzı rica edilmektedir. 
Dört aza bu hissiyata tercü -
m3n olarak hararetli hitabe-

) lcr irat etmişlerdir. 

Londra hükumeti ı 
Polonyayı 

garanti ediyor 
.1 ( ilrkası 3 üncii sayfada/ 
-·----- ----- iııı Ber!in, 29 (A.A.) - Reuter a-

Slovakya harbi 

Cnk siddetli 
boğuşmalar 

bitmedi 

Slovak Derılet Reiıi Tiu 

jansı muhabirinden . Bertin ile 
Polonya hududu arasında normal 
olmıyan bir takım askeri harekat 
icra edilmekte olduğu haber ve
rilmektedir. 

Polo nyada nümayişler 
Bromberg, 29 (A.A.) -D. N. B.: 

Gazetelerin ve garp Polonyalıları 
birliğinin tahrikiitından mütevel
lit Alman aleyhtarı nümayişler de 
vam etmektedir. Colmar bölgesin
de Küçük Margonin şehrinde gece 
leyin Almanlara ait bütün evlerin 

Polonya kıtaalı yü.rüyiiı halincl• 

Bütün 
• 

ispanya dün 
camları kırılmıştır. İşlerinden dö- F k 
nen iki Alman da PoJoyalıların te- ran oya 
cavüzüne uğramış ve bunlar bı - ~ teslim oldu 
çakla ağır surette yaralanmışlar
dır. 

Diğer birçok mahallerde de mü
masil hadisler olmaktadır. 

Danzig civarında da hA· 
diseler oluyormuş 

Halk her 
içinde 

yerde büyük sevinç 
orduları karş?lıycr 

Donanma da bugün teslim edilecek 
Paris, 29 (Hususi) - Cümlıuri • ı mukavemete maruz kalına" an hü

yetçi İspanya hükı'.unetinin elinde kı'.\met merkezini tamarr.!le iş;;al 
--------------- kalan yerler de bug·irı teslim ol - etmişlerdir. 

Hatayda tören muş ve bütün İspanya Franko hü- Şehrin teslim olquğu ilan ~ı!ilir 
kı'.\metinin . eline geçmiştir. Valans edilmez h er tarafa Frankist bay. 

V arşova, 29 (A.A.) - Danzig 
Nazi partisinin organı olan Danzi

(Arkası 3 üncıi sayfada) 

1 
U 1 

1 
radyosu saat 12.30 d_a şehrin Ge - rakları çekilmiştir. 

ag a ayinin l~:ral F~koya _teslım olduğunu. Frankist kıt'alı:rı taşıyan birkıtç 
ılan etmış ve mıll! marşı çalınış • kamyon öğleden evvel M.odrid ·e 
tır. Biraz sonra Frankist ordu şeh· girmiş ve şehir halkı tarcfından 

t 
• ı ı ı ı re girmiştir. Murice şehri sabah- faşist usulile selfunlanmıştır. 

e S 1 S 1 Un U leyin Almeria ve Kartajen Valansı Franko kuvvetlerinin kısmı külli
müteakip teslim olmuşlardır. H_er si General Espinoza de Los Mon • 
tarafın General Frankoya tabı • teiro'nun kumandasında saat 12.30 

k 
yeti saat 1.30 da tamamlanmıştır. da üç muhtelif istikametten şeh· 

U t 1 U 1 a n d 1 
Bütün şehirlere akışmakta olan re girmiştir. 

1 

kltaat sonsuz sevinç t~_zahüratile Öğleden sonra Frankist kıt'alar, 
karşılaşıyor. Cenup Cumhuriyet şehre yığılmağa başlamı~tır. Cüm· 

j orduları Franko emrine gircliğini huriyetçiler in büyük bir kısmı ev 
Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu Jilan etmiştir. velki gece siperlerini terketmişti. 

ajansının hususi muhabiri bildiri- Madridin işgali Askerlerin bir kısmı tufeklerine 
Macaristan ve Slovakyadan dün yor: Madrid , 29 (A.A.) - Frankistler ( hka.sı 3 üncü sayja.d4) 

gelen haberler iki memleket hu - Kırk sekizinci takviyeli dağ a
dudunda kanlı çarpışmalar devam !ayının kurul~unun YJldönümü o· 
etmekte olduğunu bildırmektedir. lan 26 Mart günü parlak askeri ı 
Peştenin v:erdiği havadisler şu merasim yapılmıştır. Merasime, 

1

. 
merkezdedir: spor sahasında İstiklal marşı ile 

Sz&lanchuta dvarmda Macar başlanmıştltt'. Kahraman askerle· 
IDt'aları Slovakların taarruzunu l'imiz Alay Komutanı Kurmay Al· 
geri püskürtmüşll!rclir. bay Şükrü Kanatlı tarafından tef· 

Slovak kuvvetleri, huduct >J ıeca tiş edilmi§tir. Teftiştan sonra Ko-
vüzde devam etmektedir. mutan askerlerimize ve davetlilere 

Doğru yazı yazmak 
İskolon'da, dün başlayan çarpış hjtaben bir nutuk söyliyerek kah- 1 Doğrn yazı yumak, fikrini nde ve düzgün ifade etmek ıiındiye 

ma bugün nihay~tlenmemiştir. ramanlıkla dolu olan alayın tarih- kadar bizim me~teplerin iın~anlarında aranmamış. o~acak ki, ede· 
Slovak topçusu, bugün öğle üzed çesini anlatmış bu arada alayın 5 hiyııttan başka bır mesleie intısap edenler arasında ıkı satır mektu
bu mıntakayı bombardıman etmiş 1Temmuzda Hatay'a ne suretle gir- bu doğru düzgün yazanlar ancak edebiyat heveslileridir. Halbuki 
tir. Macar topçusu, b1•na mukabe- diğini izah etmiş ve coşkun bir şe· okumak ve yazmak öğrenen herkes doğrn yazı yaımasını bilmelidir 
le eylemiş ve Slovak topçusunu kilde alkışlanmıştır . Bundan sonra Biı kravatımızı doğru iliklemeğe muhtaç olduğumuz kadar olsm. 
susturmuştur. Halayda bulunan yedek sübaylar doiru yazmaya mecbur olduğumnzu takdir etmiyoruz. 

Bu sabah saat 4.30 da, Slovak . askerler imize tanıttırılmıştıı-. Ye· Geçen gün arkadaşlarımızdan birinde okuduk: Bu beş on satır 
!ar Bunkos mıntakasında hudut dek sübaylar adına Hatayda bulu· !ık bir ilandı ve belediye nizamına mugayh- hareket eden bir (1rwm 
karakoluna hücum etmişlerse de nan Kazım Nami Duru bir hitabe· muvakkaten kapatıldığını haber veriyordu. Bu resmi ilônı.n üç cüın
geri püskürtülmüştür. Saat 6.50 de· de bulunmuş, Kırıkhan Meb'usu lesinde ve beş on satın içinde !iç cümle batası ' 'e beş on imlô yanlışı 
Slovak topçusu, Bunkosu bombar- Hikmet Sura! Mehmetçik adlı bir vardı. 
dımana başlamıştır. İki ev yıkıl - şiirini okumuştur. Buradan ordu- Bu münasebetle aklımıza geldi: Yeni haremde memurlar içinde 
mıştır. Macar topçusunun muka • evine gidilmiş orduevinin önünde bir yabancı dil bilenler bir derece terfi edecekler. Türkçesi kıt olan-
belesi üzerine, saat 7.15 te sükı'.\n şanlı alayımızın geçit resmi tema- 1 d h. Jmazsa bir derece tenzil edilınesi haklı olmaz mı? --· . . . ..... . arına ıço 
fade olunmuştur . ~a ed!lmıştır. Yıgıt Mehmetçık!erin. 

(Arkası 3 üı>cü sayjada) (Arkası 3 üncü sayfada/ · 
KEMALiST 



SAYP.&: 1 

Musanın Hayalı 
Beni İsrail kavmi, altının toprak 
olduğunu görünce Musaya olan 
imanlarını kuvvetlendirdiler 

Ziicaci yeciler 
dün toplandı 
Tüccarlar arasında 
münakaşalar oldu 

İKDAM 

Haklı değil mi ? 

Hapisanenin kendi 
kendine yıkılmasını 
nıçın bekleme 1 i 7 
Dün bu sütunda hapishane 

binasındaki çöküntüden ve 
yıkılma tehlikesinden bahset
miştik. Bu münasebetle i.tan 
bul müddeiumumlliğinden şu 

Zücaciye tüccarları dün Ticaret ı 

Odasında toplanmışlardır. Toplan-ı 
tıya İktısat Vekaleti Sanayii Tet
kik Heyeti Reisi Şevket Süreyya 

Musanın Şapdenizi kenarına gi-,demetinden bir parça alarak koy- Reis!°k t . t · tezkereyi aldık: 
ki d S d f oldu ı e mış ır. 

derken peşinden kuyumcu cKa - nuna sa a ı. onra eme 1 
- • •. •. cGazetenizin 29/3/939 gün 

tak . t · d b. t ihi ğu gı·bı erim;• altın içine attı. Üç dort saat kadar suren toplan- 'k' . run• un ıp e mesı e ır ar . ..., . .. ve 74 sayılı nüshasının ı ıncı 
mukadderattır. Çünkü adı efsane Bir anda altın ... toprak oluver- tıda hararet!ı munak•şalar olmuş sahifesinin 4 üncü sütununda 
tarihine değil bugüne kadar ve di bu arada küçük zücaciye tüccar - (Haklı değil mi?) başlıklı Ce-
herhangi yold:.n olursa olsun zen- Bunu gören Beniisrail kavmi !arı bir kaç büyük müessesenin pi- zaevine ait yazı okundu: 
gin olmuş kimselere sıfat olmuş cehaletle ~Tanrı• dıye taptıkları yasaya tamamen hak:m olduğunu Cezaevinin yıkılma tehi;... 
.Karun• un o dillere d~sta<ı ser- •nesne• nın Tanrının ve Tanrılı - : ve bu vaziyetten diğer tüccarla - kesi gösteren aksamı hakkın-
vetl nasıl elde ettiğinin temelin • ~ın d~ğişmez, bozul.'."az ay.dı'.:1'ğı' rın zarara uğradığını ileri sürmüş- da memuriyetimi: fennen i -
işte bu seziş ve Musanın peşine ile alakası olmadıgını gorunce terdir. cap eden tedbirleri bir kaç ay 
du··şuş· .•• teşkil eder. Bugü·n· b. i.le M. usa. ya olan ınan .. la .. rını .kuvv. etlen-. 
cKarun gibi zengin• tiibırımızın dırdıler. Ondan ozur dıledıler ve. 

Bunlara göre, bu müesseseler evvel almış ve müessesede 

h hariçten olduğu gibi Paşabah~e' tehlikeli görülen yerler de 
hedefini teşkil eden zenginler de - Ya Musa .. dediler. Biz ata 

d . d fabrikasından da müh:m mikdarda boşalttınlmak sure·tile mev-
talih, tesadüf, zeka kuvvetleri ile etmişiz. Senin göster ığin oğru 1 !,.,, 
beraber biraz da ·Karun oyunu• yoldan şaşmış, Samrinin kötü yo-'ıve çok iskonto ile mal almakta ve f~t tehlike hıilen bertaraf e -
nun da 'kuvvetinden faydalanmış- !una gitmişiz. Şimdi senin Tanrı- böylelikle fazla serm~yeleri olma- dilmi,ştir. Keyfiyetin ilk çıka-
lardır herhalde... nın bizi affetmesi için ne yapmak dığı için az iskonto ile mal almağa cak nüshaya tavzilıan dercini 

Bu noktayı Musanın hayatını lazımgelirse söyle... yapalım. mecbur olan ufak tüccarları reka- dilerim.• 
takip ederken ve daha ileride gö- Bu ağır sual karşı.<ında Musa ce betle müşkül vaziyetlere sokmak- Dünkü yazımızı esas itiba-
:receğiz. Şimdilik tarih ve efsane- vap veremiyor. · tadırlar. rile teyit eden bu resmi tav-

yt takip edelim. - Tanrıma danışayım .. diyor. K .. "k 1.. 1 b kt 1 bı'l zihtcn çıkan hakikat şudur: uçu uccar ar u rıo a arı 
Musa Şapdenizine gelince; sa - Din kitaplarına, din tarihlerine dirdikten soı;ıra fabrik&nın kendi _ 1 - Hapishanenin bazı ak-

hllde birçok otlar gördü. ve mukaddes ~itaplara gör~ Ta~ - !erine de büyük müesseselere ya- samı yıkılmak tehlikesi cös-
Acaba bunların içinde hangisi rı, Peygamberı Musaya dıyor kı: pılan iskontoyu yapmasını istemiş tcrmiş ve göstermektedir. 

ckimya• otu idi? - Ya Musa .. Bu kavim puta l d. 1 Z - Bu lmımlar boşaltıla-
Hangisi Beıfilsrailin taptığı al- taptılar. Kafaları ve dilleri i- er .~· .. .. .. rak bir facia ihtimali anc•k 

tın buzağının faniliğini ispat ede- le putu Allah olarak kabul ve Dıger taraftan buyuk muessese •halen• bertaraf edilmiştir ve 
cek kuvvette idi? tasdik ettiler. Bu kavim içinde on sahipleri ise, bu id<Ealara karşı: 1 mevzuubahs kısımlar çökme-

Musa, diz boyu otlar arasında iki bin kişi var ki onlara tabi ol - cBiz fazla sermaye ile iş yaparak ı ğe hazır bulunmakta devam 
dolaşırken tekrar bir hitabı ilahi madılar. Gerektir ki bu on iki bin külliyetli mikdarda mal alıyoruz,] ediyor. 
vil.kl oldu. kişi puta tapan ve bana tabi olrnı- bu vaziyette de fazla iskonto al - Şimdi bir vatandaş şunlırn 

- Ya Musa ... Önünde olan otu yan diğerlerinin boyunlarını vu- mamız tabiidir. Bu bizim hakkı _ sorsa: 

kopar .. ve bu ottan kopardığın bir ralar... mızdır.• demişlerdir. Sanayii Tet- 1 - Bazı k1Sımları yıkılma 
demeti Karunun erittiği altının i- Gerek Musa Peygamberin, ge - tehlikesi arzeden bir binanın 
çine at.. rek daha evvelki peygamberlerın kik Heyeti Reisi Şevket Süreyya 

Musa; derhal o ottan toplamağa ta ... İbrahim zamanına kadar o - küçük tüccarların dilP.klerini Ve -
koyuldu. Kocaman bir demet yap- lan devirlerinde böyle bir usul kiilete bildireceğini si\y !emiştir. 
tı ve elinde demetle tekrar gerı yoktu. Fakat İbrahimden evvel'ki Şevket Süreyya toplantıdan son-
döndü. devirlerde •şeriat• usulü şu idi ra dün akşam Ankaraya gitmiş 

Karun, onu buraya kadar takip ki, her kim herhangi vücut azası tir. 
etmiş ve burada durduğunu göre- ile bir suç işlese ceza olafjl.k o su- --o---
rek kendi de bir tarafa gizlenmiş- çu işliyen uzvu kesilirdi. Bu ceza B E L E D 1 y E 
ti. usulü Muhammed Peygamber za-

Tabit Masaya vaki olan hitabı manında ve hırsızların elleri ke- Re.mi ye ol ot ÜS seferleri 
ilfilıiyi duymadı. Fakat Musanın silmek suretile de tatbik olunmuş-
orada birtakım otlar topladığını tu. tekrar taş. adı 
gördü. Musa, bu emriila!ı.i karşısında R . . 1. t b" 1 t t·ı· 

k 
. h b d. 

1 

amıye ış ıyen o o •us er a ı ı 
Gözile bu otların toplandığı ma- avmıne a er ver ı: . · 1 di H Ik .. [ 

T" b ı · · k b 1 1 k faalıyet etmış er a ın mura-
halli işaretledi ve Musanın dönü- .. -boov nle erınız a u lmo unmka caatı üzerine bu hatta yeniden o -
şünde yine onu takip etti. ıçın yu arınızın vuru ası.. a-

Musa Peygamber; bu suretle ve falarınızın kesilmesi lazım. tobüs işletilmesine başlanmıştır. 
Şapdenizi sahiline gelişte ve dö- Beni İsrail kavmi, imansız ola- Şimdilik iki otobüs çalışmakta ol
nüşte arka:;ından cKarun• un gel- ra:k yaşamaktansa tövbeleri kabul . duğundan halk yine şikayet etmek 
difinl gô!'Tılemiş, farkında bile ol- edilerek ölmeği daha muvafık bul- i tedir. 
mamıştı. Musa, şehre gelince ve dular. Halk esasen cahildi. Nere - Yaz mevsimi yaklaştığından faz 

geriye kalan yerleri, •halen• 
değilse bile, yakınlık ve uzak· 
lığı kestirilemiyen bir iti de
yine tehlike teşkil etmez mi? 

Z - Tehlikeli görülerek bo-

ıaltılmış olan kısımların gü
nün birinde fena bir tesadüf-
le civanndan geçebilecek bir 
kaç mahk6mun üz<>rine yıkıl
ması ihtimali hatıra gelmez 
mi? Ve nihayet bu han artıjh 

binanın kendi kendine yıkılma-

1 sını niçin beklemeli? Filv•kl 
bu hareket yıkma masrahn
dan biraz kazandırır amma, 
gümbürtü civar halkın ve 
ayni binanın şimdilik tehli
kesiz kısımlarında oturanla
rın yüreklerini boplatmaz 
mı? 

daha çağırtmadan önce Karun ye götürürsen, ne ta~afa çekersen Hı yolcu olacağı ve istenilen kiırı Haklı değil mi? 
karşısına çıktı ve: o tarafa giderdi. Esasen bu cah'l- bırakacağı nazara alınarak servi- '-============,,6 

_ Altını eritt:.ın.. Halk toplandı likleri değil mi idi ki onları Sam- d h f 1 t b" k b k . . . se a a aza oo us .. anması e 
ve eriyen altının yıne altın ola - rının yapma Tanrısına taptırtmış- lcnmektedir. 
rak kaldığını görüyor .. Ne yapaca- tı. 

ğız? Musa Peygamber, kend[ kavmi 
Diye sordu. Bunun üzerine Mu- arasına ve geniş ölçüde fesad yap- D E N 1 Z 

aa, elinde tuttuğu koca ot deme - mış olan halkın cezaen kmlması
tini olduğu gibi Karuna uzattı: nı kendisine ve Haruna sadık kal-

Yağ fiyatları neden yükseldi 
Son günlerde İstanbulda yağ fi-

Belediye spor 
tahsisatı ayırdı 

Stadyom da istikraz 
parasından yapılacak 

Dolmabahçe stadyomunun p!An
larını yapmış olan İtalyan mırnarı 
Violı Vioti dün belediyede Yalı 
doktor Lütfi Kırdarı zıyaret et
miş ve kendisile proje üzer· nde 

1 bir müddet görüşmüştiir. Bu mi
l mar Ankara stadyomunu ve Ma
l nisa gibi daha bir iki vilayetimizin 
1 stadyomlarını yaptığı için memle
ketimizin ihtiyacını kavramış vazi 
yette bulunmaktadır. 
Öğrendiğimize göre, DolmaLah

çe stadycımunda futbol sahasın -
dan başka, mükemmel bir atle-

1 tizm p:sti ve iki modern teni• kor-
tu vesair sporlar için yerler bulu
nacaktır. 

Diğer taraftan Beden Terl;iyesl 
Umum Müdürlüğünden belediyey<.? 
dün bir tezkere gelmiştir. Bu tez
kerede kanunun icabı olarak v;la-
yet bütçesinin yüzde ikisin;n spor 

1 

için ayrılması iktiza ettiği hatırla
tılmaktadır. Spor için ayrılacak 

paranın yü~de seksenini stadyom 
!ara yüzde yirmısının diğer frti
yaçlara sarfedilmesi yine kanun 
icabatındandır. İstanbulda 600 bin 

ı lira sarfile yeni bir stadyom yapı
l lacağından bütçede bunun ;<;'n 
ayrıca para ayırmağa zaten lii?.aın 
kalmamış olmakla beraber yine 
(10) bin liralık tahsisat tefrik e
dilmiştir. Stadyom fevkalade l;üt-

1 çeden ve 600 bin lira harcanmak 
suretile yapılacaktır. 

"AAARI F 

l erf i eden ilk okul 
muaı.imlerı 

30 - Mart 1939 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 
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Edirnekapı cinayeti 
muhakemesi bitti 

Mükerremi hangisinin öldürdüğü anlaşıla· 
mıyan Niyazi 5 piç Hasan da 7 sene yatacak 
Bir sene kadar evvel Edirneka-ı di. Birinci sulh ceza mahkemesi 

pıda bir cinayet işlenmiş ve Mü- kararile tevkif edilmiş olan Ali 
kerrem adında bir adam iki :u'k~-J ve Mustafa şimdive kadar mevkuf 
daşı tarafından bıçaklanarak oldu- .>ulunuyorlardı. Müddeiumumi,ık

rülmüştü. çe görülen ıu.ı:um u.ı:~rıne Mustafa 
Ağırceza mahkemesinde muha- tekrar birinci Sulh ceza mahke

kemesi dün neticelenen ve kararı mesine sevkedilmiş ve hakkındaki 
t.ildirilen bu hadise şöyle cereyan tevkif kararı geri alınarak serbest 
etmişti: bırakılmıştır. Ali mevkuftur. Tah-

Mükerrem, Kuşgöz Niyazi ve kikata devam edilmektedir. 
Piç Hasan adında üç arkad~, Edir- Diğer taraftan yangın yerinde 
nekapıda kale duvarları üze- kalan duvarlar yıkılmak tehlıkesi 
rinde sofra kurmuşlar, bir rakı a- gösterdiğinden keşif yapılamamak

lemi yapmışlardır. Başlangıçta yo- ı tadır. Evvela duvarlar yıkılacak, 

!unda giden rakı sohbti, bahis ı sonra bir keşif yapılacak ve en
üçünün de tanıdığı bir kadına in- kaz altında kalmış olan müesse
tikal edince bozulmuş, münakaşa f senin kasası açılarak tetkik oluna
dövüşmeğe kadar varmıştır. Üç caktır. 
kafadardan Mükerrem, bu kadın Sarhoş olup eve 

nın CEzası 
bahsi üzerinde arkadaşlarına ay
kırı düşündüğü için, Kuşgöz Niya

dalma-

zi ile Piç Hasan elbirliği ile ona Hasan adında biri, evvelki ak
hücum etmişlerdir. Mükerrem iki şam, Zeyrekte Rebianın da tır 
arkad~ı ile başa çıkamayacağını kısmında oturmakta olduğu bina
anlayınca kaçmış, folka! diğerleri ya sarhoş olarak girmış ve orada 
de peşinden kovalamışlardır. Bir rasladığı kadınları korkutmuş, ha
müddet sonra Mükerremin nefesi karette bulunmll§tur. Kadınların 
kesilmiş ve arkadan gelen Niyazi bağırmaları üzerine yakalanan 
ile Hasan kendisine yetişerek bı- Hasan dün Asliye Dördüncü ceza 
çaklarını çekmişler, rasgele yeri- mahkemesinde muhakeme edilmiş 
ne saplamışlaı:dır. ve mesken masuniyetini ihliıl suçu 

Mükerremin bağırmalarına za- sabit olduğundan dört ay hapse 
bıta memurları yetişmiş, yaralıyı mahkfun olmuştur. Ancak dava
hasl~neye kaldırmışlar, Piç Ha- cının da şefaati üzerine eskiden 
sanla Kuşgöz Niyaziyi de yakala- mahkfuniyeti bulunmadığından 
mışlardır. Mükerrem bir müddet cezası tecil olunmuştur. 

sonra hastanede öımuş ve iki suç- Hama'ın )'UkUnU çalan 
lu da Ağırceza mahkemesine sev-
kolunmuşlardır. Samatyada oturan bakkal Meh-

Terfi eden bir kısım ill' mektep Muhakeme esnasında Mükerre- mede ait hammal sırtında nakle-
lmuallimlerinın terfi listesi dün min iki maznundan hangisinin bı- dilmekte olan bir teneke peyniri 

1 
Maarif Müdürlüğüne bildirilmiş- harr.alın dinlenme esnasındaki çok darbesile öldüğü anlaşılama-
tir. mıştır. gafletinden bilistifade çalan v~ 

16 lradan 17,5 liraya tcdi eden- Dün bildirilen karara göre, Mü- sonra yakalanan Cafer adında bırı 
fer şunlardır: kerrem hastanede kendisine ya- dün Birinci Sulh Ceza mahkeme-

[

' İstanbul 55 den Melahat, Üskü- pılması teklif edilen ameliyatı ı sin.de .3 ~y 15 gün hapse mahkiun 
dar Alemdar köyü başöğretmen' reddetmiş ve bu, suçluların ceza- edılmıştir. 
Talat, Beyoğlu 17 inciden Nimet l b ı k k bul ---------~ tarını aza tıcı se ep o ara a 1 
o:>erez. . . . 1 edilmiştir. Bunun için Kuşgöz Ni-

17,5 !ıradan ZO liraya terfı eden- yazi beş sene 3 gün ve Piç Hasan KÜÇÜK HABERLER 
ler: da 7 sene ağır hapse mahkfun e-
İstanbul birinciden Bedia, İstan- dilmişlerdir. Bundıın başka ikisi 

bul kırk beşten Abide Yücel, İs- ı müştereken maktul Mükerremin 
tanbul sekizden Mebrure, İstanbul veresesine bin lira ölüm tazminatı 
16 dan Ayşe, İstanbul 45 den Ha- vereceklerdir. 
cer Mualla, İstanbul dördüncüden 
Nazif, İstanbul 9 dan Sem:ha, Be
yoğlu Kağıthane başöğretmeni 

Halil, Üsküdar 22 den Siireyya, 
Beykoz 5 inciden Münevver, Kar
tal merkezden Fatma Anol, Çatal
ca Kara köyünden İhsan, İstanbul 
36 dan Mustafa Nuri. 

20 liTadan 22 liraya terfi eden
ler: 

* Konservatuar Müdürü Yu • 
suf Ziya dün Vali Lutfi Kırdarı zi
yaret etmiş ve konservatuar büt
çesi etrafında izahat vermiş. bU 

Hasan c'.ercsu maznun'a- yıı mezun otan 13 taıebenin dip -

rından biri serbest tırakıldt lomalarını bizat vermesini Validen 

lrica etmiştir. 
Ri~eli Ali adında bir müstahdem 

1 
* Belediyede ihdas edilmiş is -

tarafından kundaklanarak yakılan timlak Müdürlüğüne belediye şir· 
Bahçekapıdaki Hasan ecza deposu ık ti K . · 1 ·ı H kk t . . . e er omıserı smaı a ı a • 
hakkındakı tahkıkata adliyece de- . d'l . ı· 

. . yın e ı mış ır. 

vam edilmektedır. * A k d h · · ı n n ara an şe rımıze ge e 
Malüm olduğu ü;u,re !az Ali su- malumata göre, Dahiliye Vekaleti 

çunu itiraf etmiş ve bunu evveli! - Al bu otları o altını teklis et- mış, Tanrıya inanda ve ibadette 
meğe .. katidir. Fakat dikkat et devam etmiş olan 12 bin kişiye 

ki .. buzağı hakikaten altından ya- emretti. 
pılmış olsun ... Eğer altından de- Bunlar, asi Beni srail halkını şeh 
ğil de bakırdan ise o zaman iş ter- rin büyük meydanına topladılar. 

sine olur .. Bu ot altını toprak, fa- Ellerini kollarını bağladılar. Kı -
kat baık.ırı da altın eder. lıçlarını, palalarını bilediler ve .. 

atlarının yükseldiği görülmüş ve 

Eir VdÇUr karaya otur~u ,bunun sebebi belediyece araştırıl
Evvelki gece Boğ~.zda bir deniz\mıştır. 

kazası olmuş ve Turk bandıralı 1 Bu fırlayışın sebeb! olarak, son 

Hacı Eşref vapuru Selviburnunda zamanlarda mahlut yoğlar hakkın 

karaya oturmuştur. Vapur dün u - da kontrolün artması gösterilmek 

zun çalışmalardan sonra kendi tedir. Belediye mahlul yağlan sı-

İstanbul 55 inciden Makbule, İs
tanbul 11 den Şükriye, İstanbul 14 
den Fatma Nimet, 15 den Sabiha 
Bilsev, il den Beşir Demir, 13 den 
Galip Turhan, Beyoğlu Okmeyda
nı yatı okulundan Macit, Beyoğlu 
altıncıdan Halise, dokuzdan Fah
riye, Çatalca Mimar Sinandan 
Osman. 

b. haft ı d d · · · müsteşarlığına Konya Valisi Nazif, 
ır a evve epo an ışıne nı· . . . . ... . , . 

hayet verilen Mustafanın teşviki Eskışehır Valılıgıne ae eskı Ça .• 
ve para vadile yaptığını söylemiş, nakkale ı_rıeb'usu Şükrü tayin edı-
So\ıra her ikisi de depo sahibi Ha- lecekle~~ır · .. .. .. .. 
sana bu suçu atfetmek istemişler. * Gumruk Başmuduru Met~i 
---- = dün akşam Anı.araya gitmiştır. 

Karun, bu tafsilatı aldığı zaman topu birden toptan idama başla -
içinden bir hayli sevindi. Elinde dılar .. Öyle ki.. kadınlan, çoeuk
ot demeti uzaklaştı. Musa tarafın- ti. 
dan görülmez bir yerl' gelince, ot 1 [Arkası var] 
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kendini kurtarmağa muvaffak o!- kı kontrolden geçirdiği cihetle pi

muş ve limana gelmiştir. Vapurun yasada yağ mikdarı azalmış ve bu 

altında sakatlık olup olmadığı muık~·fiyet fiatlerin artmasını intiç 

ayenc edilecektir. etmiştir. 22 liradan Z5 liraya terfi eden-

ter: Başmüdür Gümrük ve İnhisarlar 
İstanllul 17 den Hatice Şaziye, Vekiiletile yeni sene kadro ve büt 

57 den Ömer Tevfik, 16 dan Tah- çelerile diğer bazı işler üzerinde 
sin Özen. temaslar yapacaktır. 

TD°==SDMD Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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Kalfanın zihninden derhal oğul- muş, P~a da bir daha rağbet iz- diyeceğini, ne yapacağını bilemi- - A... cuğa ram olmuştu. Bu tılsımın 1 barek adanun kirli donu öpmüş ol- rın içinden umacı gibi başını çıka· 
!arı, belki de torunları yerinde ço- har etmemiş, diğer taraftan da bir yordu. - A, ma, bılmem .. Bu gece... kuvvetinden miydi? Kadını:, z.a- · masında da bir nevi sırrı dervişa- ran, herşeye karışan herşcyi karıŞ· 
cuklara varan yaşlı kadınların ve kısmeti çıkmamış, biçare Kalfaca- Ali Bekir Okyanusun kendine -- A ı..... fından mı? Ali Bekir sevdak.ı'. he: ne bulunduğuna ihtimal veriyordu. tıran cadaloz Kalfa Hanımın sil-
e! aleme destan olan nisbetsiz mu- ğız kakavanlaşıp evde kalmıştı. yaptığı gibi gözlerini Kalfanınki- - Belki de biraz şimdi... savletinde bu suhulete erec"'< ,.,::;- Tılsımdaki keskinlik her türlü ü- kfltu satın alındıktan sonra artık 
aşakaları, izdivaçların (panora- Oh; senelerden, senelerdc'1bcr hiç !erin içine dikti. Onu böyle naza- Ali Bekir selamlık adusile ha- di? Bunu istikbal gösterecek, di- midinin fevkinde çıktı. Metanetle, korkacak ne kaldı? 
ma) tarı geçmeğe başladı. Fakat Ali Bel<lrin bugün orı ;ı ic!ni çe- rile efsunlayarak tılsımın kuvve- rem taşlığının o andaki kimsesiz- ğer tecrübeleri isbat edecektı. A- sebatta Çanakkale Boğazı zannet- Kalfa Hanım, bumbar gibi ince 
ke~iı;i öyle miydi?.: ~ayır... ı kerek atfettiği süzgün, bilık na- lini denemek istiyordu. Kalfanın liğinden istifade ile kalfanın zay;f li Bekir kendi nazarında kaplan tiği Kalfa Hanımın o seri sukutu uzun, porsuk, esmer bir deri torba 

.. K.alfa. Hanım kcndını beş on yaş f zarlarla bakmamıştı. Oğlanın bu zaten yanın olan ve yaşile makü- vücudüne sarıldı. İhtiyar halayık mürebbilerinin canavarı itaate oğlanı hayrete düşürdü. Velev içine doldurulmuş bu bir yığın ke
kU.ç~lt'.u. Alı Bekın de bır o kad~r yanık bakışı 

0 
sevdavl manidar sen küçülen aklı böyle gayri me· -şeytanrn tatlı iğvasına u~·duğı: lıu mecbur eden kuvveti gibi kadınlar mazannadan olsa artık her yaşta- mik, değme mükafat mukabilinde 

buyuttu. Aralarında hemen hıç sözleri meftunane tavırları ka- mut sevdakiir bir nazarla ba:Can •zille dakikasının bir şahidi bulu- üzerinde bir tesiri bulunduğunu, ki genç, ihtiyar bütün cinsi latifi yenir yutulur şey değildL Fakat 
fark bırakmadı. Kendini ona denk dının ~ağbetten yıllarca mehcur gencin bu ani rağbeti önünde büs- mıp bulunmadığını anlamak içın !Yılan bir kanaati kılkiye il~ zehr:- benimsedi. Hanımefendiden Per- b~ka çare var mi? Öteki güzel 
yaptı. Kendi kaşını gözünü zaten bütün iflas etti... bir kere etrafına bakındı. Parava- ne nasıl güvenirse öyle anlıyor gi- vine kadar bunların içinde naka- kadınlara, bu gayri midevi, kas-

gönlünün küllerini birdenbire ka- k tık 
pek beğenirdi. Paşa onu yirmi se- rıştırdı, eşeledL Kıpkızıl •korunu Tılsımın kuvvetindeki şiddete nanın loşluğu arasında açılan htı biydL Kalfayı derağuş etmekle o bili fetholanını göremiyordu. katı bayat parçayı azar azar 8 d' 
ne evvel istifraş etmek istediği za- şaşıran Ali Bekir: genç ağuşa başdöndürücü bir tıçu- zavallıyı ihtiyarlığında bir Jaha Paşanın sevgili odalığı 0 cazip, o edecekti. O da bir zaman içi? .

1
' 

meydana çıkarıverdL Zaten yaşlı, b • z il 'ht· K lf Aı· B kırın man •O cazip gözlerin beni bitir!- - Kalfacığım aşkıma cevap... ruma düşer gibi betibenzi sarara- son ve e edı esir almış oldu. Şimdi Afet, Gülizarı, Pervini, o körpecik ava ı ı ıyar a a ı c 
genç herhangi bir erkek biraz yü- kil ·ı· ık h' e< çı· yor• demiş~i. Paşanın o yalvarışla- Kalfa: rak kendini bıraktı. Biri hayatının artık aralarında öyle bir sır, bir peri kızını bile eski ehemmiyetle- genç aş e yenı ıp art ıç s -

rı hala aklında idi. Llkin o vakit züne baksa kadın bu nazarda bir - Ne diy.'Yim .. Kısmet ise olur. ünfüvanında, öteki yıpranı) sön- hakimlik, mahkumluk vardı ki o rlle telakki etmiyordu. Çünkü hep karamıyacak bir mağ!Ubiyet 11e 
Nurulah isminde genç, giizet, se- izdivac arzusu sezinlerdi. Artık bu Cevabını kekeleyebildi. mek devresinde, fakat her ikisi de Diliizar kalfa Ali Bekirırı huzuru- bunlar kendisi için sürmeleri çe- zilletle yere serildikten sonra onurı 
!amlıkta bır uşak seviyordu. O- zan kendinde cinneti vahide şek- Ali Bekir bu ·kısmet ise olur• aşk temrininde acemi bu iki vü- na daima hnlecanlar, mahcubiyet- kilmiş ve tılsımın efsunu önünde ne ehemmiyeti kalırdı ... 
nunla kaçmak, ona varmak sevda- !ine giren bir huy olmuşttı... sözündeki manayı izdivaca dikkat cud birbirini sıktı. Sadırdan sJd- !er içinde, ba~ı önüne düşük çıka- birer ufak fiske ile açılıverecek Paravana arası derağuşu üz;: 
sında idi. Nurullahın aşkı Paşa- Kısmet kader ne is~ o olur. Bun bile etmiyerek Okyanusun yılgın- ra biribirinin halecanını ricıy .. rak caktı... sevda kapılarıydı. rinden bir hafta geçti. Bu cu 
nın firaşını kabule mani olmuştu. ca vakittir beklediği fesübhanal- lık göstermemek hususundaki tav ayrıldı. - 14 - Tesbihe geçirilecek kadınları sin müddet zarfında Ali Bekir Kalfa 
Sonra nasılsa Nurullah muhabbe- !ah meğerse Ali Bel<lre varmak i- siyesini tahattur ile: O tiLz, o çetin. o müş kıılp~,cnt, Ali Bekir Okyanusun cennetin- ve hüsün sırasile defteri aşkına Hanım denilen çorak, kurak, akÔ-
tlnde sadrk çıkmıyarak Kalfayı çinmiş ... Allahın bu takdirine, bu - Kısmet ise ne demek? Elbet- o ilir" <c ı, inatcı Kalfa H.• nını ~·a- de gördügü akıl almaz garabetlerin kaydetti. Konağın en kuylu köse malikanenin bir ucundan gırdı. 
husranda bırakıp konaktan savuş- hikmetine şaştı. Bu şaşkınlıkla ne te olacak... rını dakikada Ali Bekir gibi biı ço- kudsıycl!cri ne artık inanıyor, mü- bucağında geçen en gizli vak'ala- büründen çıktı. (Arkası varı 

• 
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So~TelQraflar 
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iŞARETLER 
A 

Asarı atikadan 
istanbulda ve hatta bütün mem· 

lekette biraz ağır da olsa muhak· 
kak ki her eski, yerini yeniye hıra 
kıyor, yakında cumbalı, kafesli 
binalardan, dört yüksek duvarla 
küçük birkaç pencereden ibaret 
hanlardan eser kalmıyacak. Fakat 
.,unun yanında bir tane yeni ha
mam varmıdır? Bu koskoca şehrin 
her semtinde eksik olnııyan ha· 
mamların hiç biri yarım asırdan, 
hatta hir asırdan daha az ömre sa-

• 
Dün bütün I spanya/ lran Sahınşahının 
Frankoya teslim oldu' doğum günleri 

Halk her yerde büyük sevinç 
içinde orduyu karşılıyor 

Majeste ile milli şefi
miz arasında telgraflar 

Ankara, 29 (A.A.) - İran bip değildir. O hantal binaların 
şahının doğum yıldönümü birinin yerine modem bir hamam 
münasebetile Reısicümhur · ıld ~ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ' sokagıw nda harbin bidayetindenbe- l yap ıgını zörmedik ve duym311· İsmet İnönü ile Şah Rıza dık V-'-· 
beyaz bir mendil bağlamış, bir kıs- ri ilk papas gözükmüştür. Bu pa- l · ıuuA bugünkü apartıman· Pehlevi arasında aş&ğıdaki 1 h ttA · 

.1".ESELELE~ 

Muvazi seyirli iki ta ·ih 
devresinde Bulgarya .. 

Balkanların müşterek menfaatlerine inanmış 
bir Bulgaristana, bütün Balkanlılar; Umumi 
Harbin herhagi bir yarasını tedavi edecek 
formülü pek ala müştereken bu 1abi1ir1 er 

Yazan: Nlzamettln Nazif 

nı.ı da silahlarını bırakarak kaç - pas, üç seneden beri Madridde yer telgaraflar teati olur.mu~tur: ark kah a yelnı evler sakinlerini Bulgaristandan bahsedilince ha- de telakki ediyordu. 
ınıştır alt d b" mahzende kt so a amam arına muhtaç etmi- . . ~ . ın a ır yaşama a H . d k .... k b" h tırıma ılk gelen şey, ıçınde dogup Fransız ajanı olan Malinof in - I 
Akşam, bazı anarşi~t unsurlar imiş. Bugün Nasyonalistlerin gel- Ali Hazreti Hümayun ~o~. . epsı~ e uçu d ';.. kamam on beş yıl yaşadığım Makedonya - giliz ajanı olan Radef Alına~ aja-

tnukavemet etmeğe tE:şebbüs et - mesi üzerine meydana çıkmıştır. Rıza Şah Pehlevi yaenır •. esıcı ve,k~Jny.o var .ır." taa at ~lu dır. Sonra daima Balkan harbi nı olan Raduslavof gibi Parti Şef- l 
rniclerse de de h ı · ı Şehincahı İran r, <' ı erın yennı nıamı e .. . . -ı r a vazgeçmış er- y 1 d -s almamı t b .. h · ı· i t gunlerıni acı acı hatırlar ve kendi lerı ve Rus ajanı olan Savof ve I 
dlr. Frankist radyo istasyonları a an~a yar ıma Tahran ·bul nüf! ır ve ugun aba 5 an- kendime sorarım: Radko Dimitrıyef gibi mühim Ge-
Madrid'in bir damla kan bile dö • . gıdenler sunun yarısının amamsız N" ~ 

1 

Veladeti Şahinşahilerinin evlerde oturduw .. h kt - ıçin? Niçındi o harp? neraller, her sahada birıbirlerine 
külmeden işgal edild•ğini bildir - Cebelüttarık, 29 (AA.) - Fran- yıldönümü münasebetile en Kaldı ki bany!:na bş.upteke yo. ur~ Bu Niçin• ler, 27 yıl önce bir d~manlık ederlerken Bulgarista-
nı.işlerdir. sız Lezardieuks vapuru San Anto- ' uz ır evı, a . .. samimi tebriklerimle birlikte partımanı olmayan büyük Avrupa ruştuye mektebi taleb sinin dar nın Balkan ittifakına @ırmesine ve 
Şehirde fevkalade bir faaliyet nio burnu civarında taarruza uğ- majestelerini şahsi saadetleri şehirlerinde de b. k • h havsalasından alınamıyan cevabı bu ittifakın Osmanlı imparatorlu-

göze çarpmaktadır. ramıştır. ırço a n amam .. ve kardeş İran milletinin re- vardır; bunlar sık sık yeniletile- bug~n ben~en ~l~marr:. kt~ d.e~l : ğuna bır harp açmasına taraftar bır 
Nümayi§çiler sokaklarda dola- Bu vapur bilahare verdiğı bir fah ve ikbali hakkındaki hali- rek, tesisatını da tekemmiiJ ettire- lerdır. Bugun bılıyorum kı bırıncı mukaddes ittifak kurmuş gibıydi-

ıarak Falanjistleri vr, Reketesleri telsizde taarruzun durduğunu ve sane temennilerimin kabu • rek müşteri bulmaktadırlar. Balkan hnrbinin be5i müttefikin - ler. 1911 Bulgarıstanına bakan sat-
ılkışlamakta ve milli şarkılar söy Oran istikametinde yoluna devam lünü rica ederim. Belediye, İstanbul hamamları· den biri olan Bulgaristan, Balkan hi görüşlüler bu hali. tıpkı Fer - ' 
lemektedirler. ettifıni bildirmiştir. •- b 1 f d · d" ismet uıönü na verilen suyun pahalı olduğunu harbine şu se ep er tara ın an ı - .ınand'ın büyük idealini Bulga -

Tramvaylar da dahil olmak ü - Londra, 29 (A.A.) - İngiliz ·· t · Ekselans ismet İnönü • gorerek bunlara suyun tonunu ye- tilmişti: rıs ana mılli ideal halinde kabul 
zere umumi servisler dün öğleden Stanland İspanya sahillerindeki d" b k k d ' · l"k tf d" Türkiye Reiskümhuru ı uçu kuruştan vermek çaresi- A - Ma e onya nın zengın ı - e ır ıgıne bir delil sayıyorlardı. 
•onra işlemeğe başlamışlardır. Bü- Franko ablukasını yararak Valan- ni düşünmüş. Hiç biri sıhhi ohnı- lerıne el koymak. Halbuki bu hal ve Bulgaristandaki b 
tün sivil memurlara vazifeleri ba- siyaya girmeğe muvaffak olmuş Ankara !an, hiç birinin havası asla değiş- B _ Acık denize ulaşmak. bütün gazC"telerın ne"!"iyatındaki 
tında kalınak emri verilmiştir. ve İspanyollara yardtm cemiyeti - Doğumumun yıldönümü miyen bu hamamların içinde in- c _ Boğazlara -mümkünse- ha- ittihat yalnız bir şeye deialet ede- l 
Mağazalar, tiyatrolar ve sinema - nin gönderdiği yiyecek ve giye - münasebetile zatı alileri tara- sana bir bodrum, bir mahzen tesi- kim olmak. bilirdi: 
lar açıktır. cekleri bu limana çıkarmıştır. fından ibzal buyurulan mu- 'ri ve havası verenler, duvarlan yı- D - Osmanlı tacını Avrupadan Her biri ayrı bir Bulgar hızbi 

16 ıncı Frankist fırkasının ku - Hull, Londra ve Liverpul'dan da habbetkar tebrikleı"e meser- kılmaya, kubbesi çökmeye hazır- atmak. üzerinde müessir olan büyük dev-
rnandanı Miralay Edourdo Hozas, birer vapur ValAnsLyaya hareket retle teşekkür eder ve tara- lananlar vardır. Belediye hiç ol- E _ Koburg - Gota hanedanına !etlerin kendi ajanlar.na aynı di- ~ 
Madrid'in Askeri Valiliğine tayin etmiştir. fımdan zatı alilerinin selame- mazsa böylelerine kolaylık yerine Bizans tacını bah etmek. rektifi vermiş olmalar-. 
edilmiştir. Eski Belediye Meclisi- Hitler ye Mussollnlnln ti ve dost devletin ziyadesile müşkülat gösterse belki yeni ha- K _ Şark kilısesini Bulgar ek- 1908 - 1912 arasındaki Bulgari 
nln ekalliyet azasınden Melchior tebrlkl saa~ti ve Türkiye'nin kom- mamlarm yapılmasını teşvik etmiş sarhlığının kontrolü r.ltına almak. tana hakim olmuş bulunan siya 
Rodriguez, Jı..ıf rlrid'in Bel.ediye Re- Berlin, 29 (A.A.) _ Hitler, Fran şuluğunun payidar olması olur. -Mümkünse-. hedefler Osmanlı imparatorluğ 
iıliğlne tayin edilmiştir. koya bir telgraf göndererek, Nas hususundaki kalbden gelendi- 1 K D A M C I M _ Bulgaristan Prensliğinin ile Balkan devletleri üzerinde bü 

Bfitün ıiyasf mevkuflar serbest yonalist İspanyanın milletleri har !eklerimin kabulünü rica ey- •istiklale ulasmasına. Krallığa yük- yük devletlerin ayrı ayrı gütmek 

bırakılmıştır. beden Bolşevizme karşı nihai zafe· lerim. M · ı ı selmesine ve Şarki Rumelinin il - te oldukları siyasi emellerin bi 
Halit, 1936 senesinden beri ihtifa ri neticesinde kıt'alannın Madri - Rıza Pehlevi 1 i bir 1 iği masun hakına rağmen bir türJü düzelemi- muhassalasından başka bir şey d 

tttiklerl ecnebi sefarethanelerin - de girmesinden dolayı mumaileyhi yen maliyesini, hiç olmazsa Avru- ğildi. 
den çıkan Franko taraftarlarını al- tebrik etmiştir. İsveç teslihatı artırıyor ve mahf JZ tuta il m pa metropollerine emniyet telkin 1 - Makedonyanın zenginlik} 
kışlamıştır. Roma, 29 (A.A.) _ Mussolini Stokholm, 29 (A.A.) - HükU - edip yeni istikrazlar teminine im- rine rakipsiz el koymak Fransanın 
MUdafaa komitesi azası General Frankoya aşağıdaki tel - met, parlamentoya verdiği bır ka- herhangi bir fırka veya zümre ile kan verir bir dereceye yükselt - hedefi idi. 

tevkif edlldl grafı göndermiştir: nun layihasında İsviç:n müdafaa mücadele için değil, fakat milleti mek. 2 - Makedonya üzer'inden Ada 
Madrid. 29 (A.A.) - Madrid'de c- Parlak kıt'alarınızın nihai kuvvetlerinin arttırılmasını iste - kendi çatısı altında toplayarak o- N - Sabık Koburg Gota Prensi lar denizine inmek Avusturyanın İş 

kalan müdafaa komit~si azası tev- zafere kavuştukları şu sırada size miştir. Bu kanun layihası muci - nun bütün planlar üzcrinıle h<1r Ferctinand'a bir türliı ısınmıyan hedefi idi. n1 
lı:if edilmiştir. Basteiro ile Albay selamımı ve İtalyan milletinin coş hince bahriyede askeılik hizmeti nevi ilerleyiş ve yük elişini milli Bulgar köylüsünün gözlerini par - 3 - Açık denize ula~mak, Bizans 
Prada d nıevkuflar arasındadır. kun selamını bildirmek isterim. iki yüz günden üç yüz kırk güne birlik kuvvetile temin etmek için lak bir zaferle kamaştırıp haneda- tacı, Ortodoks kilisesini tamamile 

General • lıaja şehir teslim olına- Büyük ve kanlı bir gayretten, si - çıkarılmakta ve eUi sekiz milyon kurulmuş bir müessesedir. Böyle nının mevkiini kuvvetlendirmek. Moskovaya bağlamak Boğazlara d 
dan evvel son anda ka~mıştır. Kar zin ve İspanyol milletinin arzu et- İsveç Kronluk munzam tahsisat olunca bir aileyi kuvvetlendiren Bulgaristanın dar nasvonalist hAkim olmak Rusyanır. emeliydi. d 
tecana yolu ile Fransız Fasına kaç tiğiniz veçhile, yarınm serbest, istenmektedir. en büyük bağ nasıl sev&i ,.e saygı devlet adamları Balkan harbine gi- 4 - İngiltere ise hem Boğazlara 
ınağa çalışacağı zannediliyor. müttehit ve kuvvetli İspnayası Litvanyanın harp bağı ise, bu siyasi parti hayatında rerken memleketlerini bu hedef- hakim olmak, hem de hilafet mü-
Donanmanın tesllml çıkacaktır. Mmetıerimiz arasında • • da milli birliği kuvvctlendi.rıccek lere hakikaten uzlaştırabilecekleri- essesesini tamamile tahrip ederek 

Bizerte, 29 (A.A.) _ Liman ku tesis edilen bağların çözülmez ol - . gemısı en iyi gıda ferdler arasındakı sev- ni sanmı~lar mıydı? İslam alemi üzerinde vehmettiği 
rnandanlığının bir tebliğine göre,' duğu kanaatinde bulunduğumu te- R~ga, 29 (A.A.) - Litvany~nın gi ve saygı bağları olmak lizımgc- Komitacılıkta pek zeki ve tec - rakip tesirlerinden kurtulmak is -
Biz~rtede bulunmakta olan İspan- yit ederim.> yegane har~ ge~ısı cPresıden lir. Binnetice millet için, hükumet rübeli oldukları nasıl inkar edile- tiyordu. [Arkası yann] 

. .. k 
1 

d bU Uk I Smetoua> Lıbau lımanında demir- · · • b . . • ·· k .. d"" h"k" · -Yol filosunu tesellum edece o an Roma a y sev nç . . •çın, yanı u sıyasi aılenın bütün mezse. o gun u unyaya a ım o- h 

İspanyol hükUmetinin iki memuru Roma, 29 (A.A.) - Frankistlerin lemıştır. ef~dı, Türk mlleti adını verdiği- lan politikanın ana hatlarını kav - Oeg .. erıı· oazetecı·mı·z k 
Bizerte'e gelmiş. tesellüm muame- Madrid'e girdikleri haberi duyulur 00 mız bu muhteşem ve muananı a- ramaktan aciz ve ihahısız oldukla- b 

lelerini tesbit etmişlel'dir. duyulmaz bütün şehir donanmış- Slovakya harbi ğ~cı? .bütün dal ve budakları i~in rı, bu sahada en iptidai tecrübe - F 8 r ı· d u u o s m an 
Gemilerin yeni mürettebatı ya- tır. Büyük bir halk kütlesi .Vene_ bırbırıne karşı mümkün olduğ lerden mahrum bulundukları da 

t 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) kad k ru d A "kA ı d l t kında spanyadan gelecek ve der - dik sarayının önünde toplanarak ar ço sevgi beslemek yalmz o erece aşı ar o an .: ev e a - 6 6 1 

hal harp gemilerini tekrar teslih balkonda iki defa görünen Mus - Hudut komisyonu insani değil, ayni zamanda milli damlarından böyle bir hülyayı ta- k d a m '' d a 1 1 1 
ederek donanma ile hareket ede - soliniyi alkışlamıştır. Mussolini toplan.dl bir vazife ve me1'uliyettir. hakkuk ettircbilec:eklerine kanaat 

k ir 
' Slovakya - Macarıstan hududu- o h ld -•- . getı"rmı·s olmaları }ınklenebilir 

ce t · halka hitap ederek demiştir ki: . . a e ve anc-. bu vazile v " · nu tesbıte memur muhtelıf Slo - m ' ı· t b h · ·· · d . c Balkan Harbı"nı·n bı"rincı· safhasın-
Madrldde hemen mey• cİspanya harbine bitmiş ve Bol- . .. es u ıye a sı uzerın e dıkkatli vak - Macar komısyonu dun top- ve h ld k ld w daki seyri ve bu harbin ikinci saf-

dana çıkan rahip şevizmin hezimeti ile bitmiş naza- . . assas o u ça ve o ugunmz . . t lanmıştır. Macar heyet! kendı hal nisbettedir ki milli birliği masun hada birdenbire bir başka istika-
Madrid 29 (A.\\) - Nasyona - rile bakılabılır. Bu, talyanın fa - t " t kl"fl · . Si · , - · . . . .. . . sure ı c ı erını yapmış ve o - v ahf b"l" . mette inkiş-;ıf istidad:"ı göstermiş 

list kıt'aların Madride girmelerını şızm duşmanlarının hezımetı de - k h t" b 1 d k d e m uz tuta ı ırız. va eye ı un ar an ay ı ma - Hükiımette ve ·halkta bu vazif olması onlann bövle bfr saflığa 
ınüteakip, hemen derhal Alcala mektir.> lumat etmiştir. Slovak heyeti mü- e_ saplanmış olduklarını s'lnmaır.a çok 

Berlinde hazırlık 
şuur ve idrakinin en yüksek te ıs 

temmim talimat almak üzere Pos cellisi ise, ancak yekdiğerin bütün müsaittir. 
zany'ye dönecek ve müzaker~1t:re salihiyet ve mes'uliyetlerine ve 1908 yılından sonra Balkanların 
yeniden devam edilmek üzere bir bütün hak ve hüriyetlrine tum bir küçük Almanvası dive anıldığını 
iki güne kadar yeniden Budapeş- riayettir. Hükumetin herlaaı•gi hir bildiğimiz o Bulgaristan, muasın 

d Al 1 h
• tede bulunacaktır. dairesi memleketin en ücra kr'ie· olan büvük Almanyad&n nasıl fark 

Lehistan a manya a ey ıne nintnmşlaı aindeki en naçiz vatandaşın en kü- 1ı olabilirdi? Bismark ı:; yasi ekolü-

k k d 
D. N. B. muhabirinin Pres- çük bir adaletsizlik, haksızlık, miı· nün sadık bir talebesi oıan Ferdi-

h Üma yişJer gitti çe artma ta Jr burgdan öğrendiğ!ne göre, ~v!lt.nzlık, hulasa en ehemmiyet- nand dö Koburg - Goh·nın, Bis -
. -!Slovak hük\ı.meti yern ~lovak • aız bır kanunsuzluğa ve yanlışlığa mark'ı devirmiş olmasma rağmen, 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) I racağını yazıyor. Bu mesele bır ı Macar hududu hattındakı Macar uğrayarak muztarip olmamasına onun yarattığı siyasi Jıavayı te -
~r Vorposte gazetesi, Danzig'e haftadanberi İngiltere ile Fransa taleplerini kabule mütemayil bu • d~t edecek, onun uğrayabilece- neffüs ederek büyümüş bi: Vil -
t?ıvar rnıntakalarda Almanya aley- arasında müzakere edilmektedir lunmaktadır. ii en hafif ıztırabı kendi canında belm Fon Hohenzollern'den daha 
binde her gün birçok nümayişler Polonya mUzakerelerl l Dr. Köbbels Pettede hissedecek kadar bir cemiyet has- geniş ve aydın görüşliı olması na-
YapıldJğını kaydetmektedir. te• zlp ediyor . Budapeşte, 29 (A.A) - Alman- sasiyetine erecek ve diğer taraftan sıl umulabilirdi? 

Schoeneck'da Po1onyalılar iki Londra, 29 (A.A.) _ Daily Tele ya propaganda Nazırı Doktor Göti- miJlet de, hem kendi arasında ve Vilhelm gibi Ferd; :ıa'ld da !lathi 
Alman mağazasının camlarını kır- graph gazetesinin bildirdiğine gö- bels, bugün saat 12.20 de kısa hu - hem devlet tqkilatı karpsında ka insandı. Her şeyi tek taraflı yon -
ll"lışlardır. re, Polonya büyük elçisi dün ha· susi bir ziyaret için buraya gel · nunun vatandaşa tah •1 • : tabileceğine kanidi. Genış proje -

Alıenfelde'de bır Alman cemiye- · · t" ır. · · • · mı ettıiı ler çı·zeb·ılı'yordu. Fakat ' ·u proJ·e -ncıye nezare ıne yaptı15ı zıyarette ,_. ~ 'ul" ti ri u 
tı larafrndan tertıp edilen bir top· Polonyanın halen Alınanya'nın • . . .. m~ ıye e : v~tandaşa bahtet- lerin tahakkuku için 'keııdısıı1c mü 
laınıya Polonyalılar müdahale e- bazı talepleri etrafında Almanya ı L .. sanla yadetmışlerdır. M~.te~- tiği haklar nısbetmde muhterem zaheret vadedenlerin ne emelleri-
~ı "'k salonun tahliyesini istemiş- ile müzakerelerde bulunduğu hak kıbe~ ;a~p r~isi bir ~~tuk .1~?Y~~- , bilecektir. ne, ne de istihdaf evledikleri men 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Her gün karilerin ehnc ve
rilen gazetelerin, isimleri ~ız
li kalmış erkanıharpleri ara
sında bulunan bu degerlı ar
kadaş, gazetecilik tekniğınde 
olduğu kadar •Memleket h1-
kayeleri• adiyle bir cilt ha
linde topladığı orijinal Cl)~

rile ve müteaddit tercümeleri 
ve gazetelerde çıkını~ ir.,za:ı 

imzasız ve bilhassa memlc -
ket ve köy meselelerine dair 
birçok makale ve fıkraları 

ile ayni zamanda sevile sevile 
okunan bir muharririmizdir . 
İkdam bugünden itibaren 

kendisini daha kıymetlendi

recek olan bu kazancından 
dolayı kendisini bahtiyar ad
deder ve aziz okuyucularına 
bu kuvvetli kalemin de yar
dımile gördüğü rağbete layık 

bir gazete olmağa daha .iyi ça· 
lışacağını vadeyler. 

İngiliz - Fransız 
ittifakı 

etl 
k 
tsı 

Yi 
le, 
rel 

Jet 
le 

Er 
GE 
leı 

mi 
ne er ve böyle gergin bir zamanda kında işaa edilen haberleri yalan- yl~ğr.e d o onhya ınıin mtle ıban mh ı tı . ır Büldimet de ve millet de müşte- faatlerin şekillerine, derecelerine 

ner Polonyalının Almanlara karşı ı ın en e enam ye e se mış-
Polis vnzifesini görmesi lazımgele- lamıştır. tir. rek ve kaqdıklı aevgiye dayana- akıl erdirebiliyordu. Ke1 disine or- (Baş tarafı ı inci sayfada) ra 
ceğıni söylemişlerdir. Varşova, 29 (A.A.) - Hariciye Almanlar Polonya • Slo cak ve hele milletin münevver sı- d.usunu si~Ah~a~.dırmak ıc-i~· en :{'" ve zaten buna dair başvekilin vadi mı 

Bu gazete 25 Polonyalının Al- Nazır ~k, Almanya sefiri Von vak hududunu tehllye nıfmda bütün küçük ve mbkin sıstem mıtra yozler ve ınay er bulunduğunu tasrih etmektedir. 
rn Moltke'yi kabul etmiştir. t• h I bataryaları bahşeden Fransayı Yalnız gönüllü k di pıl 

an partisini• işgal ettiği binaya d el ıler esap ann fevkinde bir manevi d"" .. d""ğü" - ay ne ve genç- k 
girerek Hitlerin resmi ile gamalı Milll blrllk kampın a Czadca, 29 (A.A.) - Alman yiilnelqin alameti aaydacak böyle bir diplomatik tuzağa uşur u nu lerin mecburi beden antrenman- a 
haçlı bayrakları tahrib ettiklerini bUyUk bir toplantı gümrük memurları ile hudut mu- kuvvetli bir aev&i iledir ki, milli sanıyor, Bulgaristanı bir Fransız· larına devam edilecektir. sis 
Uave eylemektcd ·r. Varşova 29, (A.A.) - Dün bil- hafızları, dün Czadca'yı terket - birliği yalnız masun ve mahfuz İngiliz pazarı haline stıkmayı va - Çemberlayn bugün Avam Kama tnı 

lngiltere Polonyaya tim Polonya'nın milli birlik kampı mişlerdir. Bugün de Czadea'daki bulundurmakla kalmıyarak onu dettiği halde Fransanın hPr dava- rasında gönüllü teritoryol orduda- le< 
aaranli varacak ubeleri reislerinin kongresi ak- l Alman zabıtası .hareket etmiştir. . • _ı...ı;.._ sında aleyhtarı olan A1m:ınyadan ki askerlerin 130 bin den şimdilik tir 
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İNSAN BULDUKÇA T~rika Numaraaı. 22 Ali Naci KARA CAN Artistler arasında aşk .. 
Nakleden: Faik BERCMEN 

Orhan bir çırpıda iki kıza aşık 1 nizle beraber bir gün fakirin evi
olmuştu. Birinin vücudüne, öbü-1 ne gelin! Zannederim ki, orada is
rünün de ruhuna değil... Hayır, tediğinizi bulursunuz! 
her ikisini ayni şekilde ve ayni Ertesi günü kızla baba. ı ona 
hisle seviyordu. Bunlardan birisi geldiler. Orhan tıklım tıklım eş

asil ve kibar bir ailenin kızı olan ya ile dolu odayı açınca baba. kız 
N ermın; diğeri de büyük bir tu- şaşırıp kaldılar ve birden sordu

Palermo gezintileri F resnay ile lvonne Prentempsi 

Aile terbiyesi, din terbiyesi, muhofozokôr ispanyadan biribirine bağlıyan şey: Aşk 
tl'ç Vals filminin meşhur kah -ıyunlardan, çalışmalardan sonra 

Ar1·antine nakledilen asalet hevesleri ve cemiyetin ramanı sevimli ve gı.izel sesli yıl- gayet nazik bir tavırla onun Y°"'" 
dız Yvonne Printemps, küçüklü - lup yorulmadığını soruyor; etrr 

hafiye mağaza;ında çalışan güzel !ar: 
bir kızdL - Bunları nereden buldunuz 

servet ve an'ane temellerine istinat ettirilmesi, kadın ğünde zayıf, büyük mavi gözlü, fında derin bir dostluk, şefkat hr 
fakir, kendi halinde bir kızdL O vası yaratıyordu. Genç kadın fİID" 

O h N · alt danberı' böyle? Ne oldu? Ne vakit satın r an, ernune ı ay · . 
• kt Fak t h ·· kıza aş aldınız bunları? Bir s n~cie mı? 

1 h f d k 1 1 d şimdi de parasına en yüksek ter- diye kadar çok alkış toplanuf, bit 
meziyet erini mu o aza e en uvvet i mesnet er ir zilerden giydiği elbiselere rağ - çok perestişkıirlar görmüş, fabl 

aşı ı. a enuz genç - ş· d' .. 1 ·-''•" iki Uz k 
k it . af ed · ı· Bır· gu··n ım ı oy eyse ,....,.e Y a- Akşamlan Palermo'da yapıbn 
ını, ır ememış L . . . . 

zanabılırsınız 1 • n Ar· f h t \>elli ko ıuşurlarken ı;ôz evlenmek hah- . ·· . gezm ı er, ıan ın aya ını. 

ld. O kit N . milı - Nıhayet Orhan bayan Nermınle başlı tezahürlerinden b:Cı halinde 
ı;ıne ge ı. va ermın 1 d' Al ld - il b"" 
takbel kocasının bir portresini çiz- e~kenb.L k' mı ış 0 ugz~ ma. arı u- mükemmelen aksettirirler. Arjan-

h . yu ır ar a sattı. ıra hır sene . : . . ... 
dı. Fakat maalesef bu portre ıç rf d b h d 

1 
il tınlının butun tabakalarını, bu 

'e <ielikanlıya benzemiyordu. zaf. tınlaraı. oku dran .. ks
0 alınyıs t~ k"eşdya gezintilerde kendi hususiyetlerile 

· ıya aarvu e ışı ı e-
N'ermıı; cüretkar adamlardan likanlı aldığı h;rşeyi iki misline seyretmek kabildir. 

ı rlıgı kadar parayı da sevi~ satabildi ve bu yüzden bir hayli Birincı göze çarpan hususiyet: 
yordu. B.ilhassa parayı.... ffalbuk• para kazandı. i Herkes birib!rini tanıyor ve ihtira
Orhan hıç te zengın değıld!. Bu karın sonunda delikanlı gü- mı andıran bir nevi dikkatle se -

O gü~ d~li~anlı, sevdiği k~ın e- zel veznedar kızı düşünerek için- lamlıyor. Biribirlerinı selamlarken 
vınden umidsız ve kırıl~ bır hal- den ona kızıp söylendi: bütün manasile nazik olmağa dik
d~ çıktı. Yolda az daha bır taksi - •Kolay kolay teslim olan ka - kat etmek Arjantinlinin güzel a • 
nın altında kalacaktı. Hızla y11na dınlardan nefret ediyorum do"- d ti · d b" ·d· " e erın en ırı ır. 
atlayınca pantalonunun askısı rusu .• Şu veznedar kız bana bu ka-
koptu. Bu vaziyette pantalon he - dar çabuk teslim olmamalı idL• Palermo'ya gelen bir yabancı, 
men hemen düşecek gibi oldu. Be- e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ilk bakışta. halkın gezintisindeki 
reket versin karşıda her çeşit eş- sessizliği, durgunluğu ve yüzlerin 
ya satan çok büyük bir mağaza T roçkinin Poriste ağır surette hareketsizliği ile göz-
vardı. !erin harikulade hayatiyetin! der-
Tezgahların birinden bir çift as- kolon tOrUnU hal farkedebilir, 

ıu alıp vezneye gitti. Veznede dün
yanın en güzel kızlarından biri o
\uruyordu. 

- Bir çüt pantalon '5kısı, iki 
ıra otuz b ş kuruş. 
Delikanlı parayı verdi; fakat o· 

radan bir türlu ayrılamıyordu. 

Sanki b:r yıldırımla çarpılmış gı

bi idi. Muşterılerin çokluğu olma
sa orada öylece saatlerce durup 
kalacaktı. 

Tekrar mağazanın iç tarafına 

d Jdı ve hır çift sskı daha aldı. 

Vezneye tekrar yaklaştı; bu sefer 
Vl'znedar kızın sesi: 

Bozukluğunuz yok mu efen-
.1ım? diye sordu. 

Mahkeme kararile alınıp 
kendisine gönderildi 

Arjantin kadınlarının bütün gü
zelliklerile kendilerin. gösterdi.le
leri fırsatlar, şüphe yok ki bu ge

zintilerdir. Kadınlar, bu gezintile· 

re, en zarü tuvaletler:ni giyerek 
koşarlar. 

Palermo, bir Faris moda mağa
zasının vitrmi gibı. en mükemmel 
şapka modellerini teşhir eder. İn· 
san buraya hem kenrlin! göster -
ıuek, hem başkalarını görmek için 
gelır. Arabalarile buti.ın Palerıno

yu bir iki kere döndükten sonra, 
birçok güzel ArjantinU!er, gelip 
bir kenara sıralanırlar ve oradan, 

men öyle mytevazl, kendi halinde kendisine bu kadar müşfik, iJI 
bir insan olarak kalmasını bilmiş- gözlerle bakan hiçbir erkek gllzll 
tir. görmemişti. Güzel olduğunu bill

Yvonne Printemps çocuk dene- yordu. Zengindi, mefhurdu 9' 
cek yaşta Perrault'un hikayele - kendisine. gösterilen bu merruunel 
rinde oynamıya başlıyarak sahne- ve şefkat onu heyecan.içinde bı• 
ye çıktı ve üstada tesadüf etmesi- rakıyordu. İşte genç aktörden ~ 
le şansı onun yüzüne güldü. Bu düğü bu şefkattir ki günün biriD' 
meşhur bir muharrir, büyük, nü- de ona daima küskün ve müteve!R' 
fuzlu bir tiyatro adamı idi. - Sacha kil önüne eğdiği başını yı.dıal' 

Giutry - genç kızı himayesine al- kaldırıp elindeki altın halkayı çt" 

dı ve onunla evlendi. Bundan son- karıp atmak cesaretini ve!'dl Geni 

radır ki Yvonne Prlntemps tam kadın kocasuun evinden kaçtL ı• 

1 

on altı sene muvaffakiyetten mu- b d ~• 
. . sene sa ır an sonra onun yap<ır 

vaffakıyete koştu. En ıyl rollere b h k h k 
1 

h U · IO" 
G.. 1 · ·ı k la ·· u are et er es ayre er ıç 

çıktı. uze sesı ı e şar ı r soy - d b kt B" ııc 
ledi ve kocası onun zarif tavırla- ke ırak ı. ırd zaman sonra ge 

·· ı ·· 1 · · · · · 1 d adın ocasın an ayrıldı. Büsbil • 
rı, guze goz erı ıçın. şıır er yaz ı. tün serbest kaldL 
Fakat genç kadın evınde ve sah -
nede kocasının gölgesi altında pek 
sönük cansız görünüyordu. Bu a
dam bir üstaddı! Bu isim ona et
rafını çeviren birtakım hayranları 
ve dalkavukları tarafından veril
mişti. Zaten karıs.ı da onu üstadı, 
efendisi olarak tanıyordu. Öyle 
bir koca ki hiddetli, haşin ve za -
lim.. Genç kadın bütün bunlara 

Ve sonradan anladı ki, bu eldt 
ettiği serbestlik bir başkasına bit 
!anmak içindir. Çünkü öbürü .-O

ki onun serbest kalmasını bekli" 
mekte idi. Genç kadın bir müd • 
det sonra eline yine altın bir bal• 
ka taktı. Evlendi. Fakat bu sefer• 
ki bağ ile öbürü arasında büyük 
farklar vardı. Bu bağ, yeni kat' 

Hayır, bozukluğu yoktu. Vezne
dar k•z öfkelenerek başını kaldı· 

rıp müşteriye baktı. İşte o vakit 
Orhan kızın gözlerine baktı ve 
ınların reng~ni görebildi. Ne gü
zel parlak sıyah gözlerdi bunlar!. 

kendileri gibi seyre çıkanların ge-ı Tipilr bir Arjantin /cr:ıır 
çidine bakmağa başlarlar. Bu, , 
içinden bıribirine üstün güzellik _ Arja.ntınlı kadınlar VP kızlar ka - kand8.n indiklerini ve kendilerini 

1 tl ak f .lm .b. b" dar işve ve cilveye kendilerini kap bır gun gelıp alacak bir nişanlı i-
er, serve er an ı gı ı ır · h f b · · 

d. tırmamış ve bozulmamış olanları- çın mu a aza mec urıyetlerını as-
~Y ~ J t 1 A"J b. . d. · . na raslamadım. Halbuki bu kizla- a unu maz ar. ı e ter ıyesı, ın 
Gezınenlerden hır kısmı da, ara . . . . . .. terbiyem, muhafazakar İspanya -

Delikanlı artık o mağazadan ay
rılmıyordu. Bir hayli pantalon as
kısı aldıktan sonra sıra gömle<kle
e geldi. 

balarını bir tarafa bırakarak yaya rın hepsı de bırıbırlerınden guzel- . . 
. nın buraya nakledılmış asalet he-

yürümeğe ve ağaçlıkların arasın - dırler ve insanın hatırına Yunan vesleri ve cemiyetin servet ve 
I da gezınmeğe, küçük sıraların ü - efsanelerinde tüllere bürünerek an'ane temellerine istinat ettiril _ 

Eşyaları alıp veznedarın karşısı

na geldiği zaman yüreği çatlıya -
cak gibi çarpardı. Her defasında 

kıza iç 1i iç 1i ba kardL O kadar ... 
Az hır müddet sonra veznedar kız 
bu göbekli müşteriyi tanımakta 

gecikmedi. 

1 zerinde oturup dinlenmeğe başlar- havuzlar ve çiçekler etrafında mesi her kadını, bulunduğu saf _ 
lar. Birçok gençler, bu küçük or - rakseden perileri getirirler. ta ailesinin ismini şerefli tutmağa 
manlann içinde buluşurlar, çok - Bu zengin ailelerin kızları, Pa- mecbur eden kuvvetli destekler 
tandır biribirinl tanımak için ya- ris'ten ve Londra'dan getirilmiş halinde hepsini muhafaza ede; va- 1 

nan niceleri bu gezintilerde lfrl - nefis kumaşların içinde, biblolar ziyettedir. 
birlerile tanışırlar. gibi göz alırlar, fakat bir nevi asil (Arkan Nr) 

* 
Hep, ayni noktaya geleceğim: 

Kadınların süsü! Çünkil, Buenos -
Orhan artık bir akşam mağaza Kiifiilr S-nrn Parİ•I• Aires'te hakikaten en çok dikkate ı 

;;ıkışı bu kız.'. ~kleyi~ onunla ko- alanmrı 6ir r .. mi çarpan hep bu kadın zineti nokta- Alman 
nuşacaktı. Butun emelı buydu. Fa- Troçki, ilk evlendicl kansmı, aıdır. Filvaki fimall Amerikalıların 

§!##!..T..§0..ı.T+T+~ 1 
Ordusunun Tezahürü 

kat, terslenmek ihtimalini düşü - Çarlık zamanında, Siblryaya sil - o kıvrak ve sade glylnlşlerl bellti ı 
nerek bu işe katiyyen başvurmu - rüldüğii vakit beraber götürmüş, tercih edilebilir. Yahut, Fransız 

ordu. sonra oradan, karısı ile çocukları- kadınlarının koket zarafetini daha 
Bir gün, bir yarım düzine çorap nı bırakarak Parise firar etmiş. beğenenler olabilir. Fakat Avru-

parasını . verirken. veznedm.:. kızın Troçkl, Umumi Harp esnasında, panın hiç bir yerınd6 Palermo'da 
yerınde ihtıyar bır adam gorme - ihtimal artık eski alilesl ve evlit- . . 
1 ·• BI d b d" dil k gezen arabalar lçınde tesaıftif e-~ n mı. r en qı on , ız !arının sağ kalmadığını düşünerek . . 

neredeydi. evlendi mi? Yoksa onu p • t b' kızla 1 . fakat dılen kadınlardan, Arjantınli ka -
arıs e ır ev enmış; 

lşten mi çrluırdılar? bu sırada bir küçük ğu lln _ dınlardan daha güzellerine tesadilf 
O gün bü~n mağazanın katları- den tuta~ bir genç ka:ugele:ek: etmek her halde gilç olsa gerek • 

nı. dolaşıp guzel kızı aradı, durdu. - Ben kızın Zlnalda'yım! demiş. tir. 
Nihayet onu, beyaz çamaşır dal - . . M 

· d b 1 1 di Sanki Troçkl, Sıbiryada bıraktığı kızı- at renkli, iri, siyah ve baygın 
resın e u unca neşe en k ka ·· Iü in tazam 1z ıı· 
h ta 'd lm.işt' na avuştuğuna seviniyor; fa t goz , ce ve mun ç g ı ve aya yenı en ge L 

Orhan, şimdi de mütemadiyen yeni karısı, genç kadını ~abat hı - ağır bir ifade taşıy~n bu yüzlerde 
yastık kılıfları, çarşaf vesaire a- rakmıyor. O da, baba evınde, ra • Cenubi Amerikanın bütün ıihri -
lıyordu. Artık delikanlının evinde hat edemiyeceğlne kanaat getire- ni bulmak kabildir. Güzel bir Ar
bir oda tıklım tıklım eşya ile dol- rek, evvelce ölen kocasile yaşadığı jantinli kadının yüzü. bir Arjantin 
muştu. Ve veznedar kız daire de- Berline dönüyor ve oracia verem o- tangosunun sesi halinde ve kulak 
ğiştird>kçe o da oradaki mallar_ !arak ölüyor. . . . 
d b. h u mik alı T kın· in torunu Berllnde ye vasıtasıle yaptığı yumuşak tesırı an ır ay tar satın yor- roç - . .. 
du. tım kalıyor. Bir kadın, onu evlat_ çızgl ve renklerle ve gozler vasıta-

Fakat bir gün kız kadın çama- !ık ediniyor. Büyütüyor ve son za- sile yapan, canlanmış bir tangoya 
şırları dairesine gitti. Bu vaziyet mantarda Berllne gekrek mektebe benzetilebilir. İnsanla musikinin 
karşısında Orhan apışıp kalacak_ veriyor. . bu kadar b!riblrinl hatırlattığı ka
tı amma, güzel_kıı ou muradına Çocuğun ismi cSeva. dır. Şimdı dınları hiç bir memlekette bulmak 
kavuşturmakta gecikmedL 1ş bu l3 !aşındadır. Seva, mahkeme. kr kabil değildir. Bu kadınlarda gü
aafhaya girmeseydi delikanlının rarıle kadından alınmtş Meksika- zel olan taraflardan biri de tavır
varını yoğunu verip bütün mağa- da b~luna~ b?y~k babasının yanı- lanna ve bakışlarına Provocante, 

.. . na gonderılmıştır 
ıayı satın alacağından şuphe dahi Kad d' ki, tahrik edici denebilecek hiç bir 
edilemezdi. ın ıyor : 

- Dört """ "'·- S'bi "!- not lroymamalarıdır. Arjantinli Bu sıralarda, delikanlı yine ba- • n~u,.~:u, ı rya ÇO • • •• 
yan Nermini düşünmekten geri !erinde, aç ve sefil bırakan ve on· kadın, hır nevı vakara ve kendısıne 
kalmıyordu. Bu ziyaret esnasın- !arın ölümlerine acımıyan Troçki- karşı saygıya her şeyin fevkinde 
da konuşurken bayan Nermin: ye çocuğun ne lüzumu vardır? Bil ehemmiyet verdiğini gösterir. Ba -

- ··· mağazasından babama göm hassa Meksika gibi bir yerde .. O- kışlan hiç te çekingen olmıyan 
!ek olacaktım, dedi Fakat çok pa- rada herkes tabanca taşır, uyurken ~-!arda . t lff ,_,_ 

- genç ..... , ıame ve et .,.... -
halı dogrusu. .. yastığının altında tabanca bulun- . . . . 

O vakit delikanlı tehallHde a _ durur. Onu burada emniyet içinde si, denilebilir ki hlkım hıstlr. Bfi-
tıldı: ve kendi evla<tnT gibi ne iyi bü - ıün Avrupayı dolqtım, fakat dl -

- Uömlek mi dediniz? Pederi- yütflp adam edecektim!• yebilirlm ki biç bir memlekette 

Bo/ı.,,.ya, Morao;ya o• Memel'in iıwali ıaplı .. i:ıı Bnlintl• 
mua.ıı::ııam niimll,)'iıl•rl• lıarırlanJr. R .. mimis BranJeburw 
lıapuı altuulon •8ÇmMI• ol.n Almcın lııtolarım ~t~or 

Yvonae l"rltemps ve Piemı Fra llAJ' lılrllkte çn1N1kJeri cOf 
Vals• filminden bir ghnede. 

• mütevekkillne tahammül ediyor, kocayı birbirine gefkat, ıtımad fi 
! hattl yine ona şefkat gösteriyor- her türlü riyadan uzak mltlteOI • 
! du. Kocası şüpM81z onu seviyor - mel bir. dosUuk ve sevgi ile bit 
du. Fak.it bu adam herşeyden ev- laııuftı Mesut oldular. Şimdi <JilY 
ve! yal.ıwı kendini aeven bir boci- lan sahnede ve ıiMnw:la birııld' 

b~L kadın gilz 
1 1 ini görüyoruz. Sanatta ve hayatta iıı" 

nç en e se•ı' er _ raber olmak, ne güzel ııeY d-'1 
bu sıkı havanın içinde huysuz mu- mi 

1 
tekebblır bir kocanın yanında ge • 
çirdi. 

Sonra bir gün iistad yenı bir e- Bir harp taktir inde llJ. 
, ser sahne)'l! koydu ve genç kadı - , 
nın yanına genç, yı!nl bir partÖ - ~r·ıı vazıyeti 
ner verdi. Bu genç partönerin de Kahire, 2. · ·,.A.) - Meb'-' 
tiyatroda tanınmış bir ismi vardı. meclisinde Mısır'ın bir harp ~ 
Fakat o, öbürleri gibi bu büyük tiirlnde mutlak hakimiyet ve ır 
aktör, direktör ve muharrire ta- tikWini muhafaza edip ptf!'iyec' 
basbus yapmasını bilmiyordu. Ha- . . CfJ'ld 
k.k t· ·· ı k 1 • da ıı• ğıne daır sorulan bir suale 

ı a ı soy eme çın şunu ... . . rJt'~ 
ve etmek lazımdır ki, o, sıınç ka- veren başvekil, hiçbır ecııebı ol-

'
dına, beraber çalıştığı bu meş - !etin Mıaır'ı ~kabeye bakkı 
hur aktrise de kur yapmıyordu. madıtuu söyleml§tlr. 

1 Bu genç adam Pierre Fresnaydı. oa 

Pierre Fresnay yalnız mesleği - Ruhsatiyesiz sUtcuıer 
ne aşık bir insan olarak gÖ1'ünil -

·ı t 1 Hıfzıhbızludilşbıı yordu. O, çekingen, ası avır ı ıııc-
mükemmel bir erkekti. Genç ka • Hıfzıssıhha kanunu nıucib 
dına kur yapmıyordu, dedik. Bu- süt sağanlann ve süt satanıarıl' 
nunla beraber ona karşı JAkayd muayeneye tabi olduktan ~ 
olmadığı muhak"kaktL Genç kadın ruhsatiye almaları lazımgelınelt • 
ekseri onun tarafından önünde ka- tedlr._ ~-on _günlerde ruhsat!~ 
pıların açıldığını, bir koltuğun der !er gorülmuş olduğundan bel .;ı. 
hal oturması için önüne sürü!dil - dün alikadarlara bu glbilerin 
lflnil görüyordu ve geııç adam o- detle takibini tamim etınildr 
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Gariptir hal alem 1 

Napolyonun torunu 
diye bir delikanll 
daha ortaya çıktı 

Cemiyeti Akvamdan Fran

sanırı teslimini istiyecek ! 

- -~ 

u::11mwl 
Merinos fabrikası 
Randıman 1.200.000 

kiloya kadar çıkh 
En modern tesisata malik olan 

ve memleketimizin kamgarn ipli
ği ihtiyacının mühim bir kısmını 
karşılamıya brujlayan Merino~ fab
rikası (2100) işçi ile durmadan ça-
lışmaktadır. Burada iki bin yüz a
ileyi geçindiren bu müessesen;n 
senelik verimi (l.200.000) kilo ka-
d.ı.r yün ipliğidir. Merinos fabri -
kasında başta Merinos yünü olmak 
üzere yerli yünlerimizin her cinsi, 
tiftik ve keçi kılı da dahil her cins 
yünlü mensucat iptidai madde -
sinden iplik yapılabilmektedir. 
Fabrikanın imalatı günden güne 

piyasada takdir edilmekte, teknik 

ı 
bakımdan çalışma kabiliyeti inki -
şaf etmekte ve randımam günden 
güne artmaktadır. 

İşçinin iş bakımınd~n kabiliye -
tini yükseltmek için sr.rfcdilen gay 
retler iyi neticeler vermektedir. 
Fabrikada, bir taraftan mesleki 
kursların yardımı ile mütehassıs 

işçi yetiştirilmekte, diğer taraftan 
~j da okumak bilmeyenlere hususi 

öğretmenlerle her gün okuma ve 
yazma öğretilmektediı'. Yakında 

Eclmontl Bonaparte Ptınc 

Edvar Pane isminde kemancı ! mükemmel bir hale getirilecek o
fair bir Fransız delikanlısı, Fran- lan fabrika müesseselere bir örnek 
sız hükumetine müracaat ederek teşkil edecektir. 
hüviyetinin tasdikini istemiştir. Bu Yurdumuzun zikre şayan sana
talebe göre: Kendisi, Napolyon yl şehirlerinden biri olan Burs~'d& 
Bonapart'la Jozefin Boharne izdi- Merinos fabrikası teessüs ettikten 
lracından doğan bir kızın sulhun- sonra el ile tutulacak kadar mun
dandır. 

Delikanlının söylediğtne göre, 
Napolyon, erkek evlat istedi.\' i -
Çin Jozefb bir kız doğ'urunca, bu
nu kocasından gizlemiş ve gizlice 
büyütmüştür. Bu kızın ismi Mari
dir. 

tazam bir fabrika işçiliği hayatı J 
yaratılmıştır. İşçi daha teknik ça
lışmaya, daha mükemmel bir di -
sipline, daha sıhhi ve rahat çalış
ma sahasına kavuşmuştur. 

Yeni Sigor'a tarifesi 
Mari, Kreuz'da, bir çiftçi ile ev- İktısat Vekaleti tarafından ha • 

lenmiş, bunlardan dngan bir kaç zı'rlanmakta olan yeni sigorta ta -
kı?dan biri de kemancının büyük rifcsi tamamlanmak üıeredir. Ta
babası Jan Pane ile evıenmiş ... Bu rifede esaslı değişiklikler vardır. 
suretle kendisi, Napolyonun gayri Bu değişiklikler hakkında alaka -
ınşru torunu bulunuyormuş. darlarla temaslar yapmak üzere 

Bu delikanlı, Fransız hükfuneti Ankaraya giden sigortacılar heye
'1üviyetini tay'lp edinre, Akvam ti şehrimize dönmüştür. 

IJCDAM . SA.DA 1 , 

• 

~ "* .. ,,, "'"' 

Cemiyetile müracaat ederek Fran ---0<>--

•a u~erindeki imparatorıuk huku- Oan!marka ile yr ni bir 
!tunun tanınmasını istlyeceğini söy ticaret anlaşması 
l ~zo. •e ve şimdi de cEdvar. ı 

Franaa Reiaiciimhuru M. 
Löbrün ue refikaaının Lon
clra ziyaretleri ııe hükümclar 

; a afından istikbali 

Kartle, /ran Veliahdi pren• Şahpur'la Kartle, Mınrrn 
6enı; kralı Farupn hem,iresi Prenses Feııziyenin 
Kahire aarayında nikah ziyafetlerinden iki 6Örünü, 

•Edmon. a tahvil ederek cEdmond Danimarka ile yeni bir ticaret 
Bonaparte Panet. imzasını atmak- anlaşması yapılması kararlaşmış -
tadır. tır. Yakında Ankarada müzakere -

Fehek. lst:nye yolu 
Bebek - İstinye yolunun inşaatı 

süratle ilerlemektedir. Dün Nafıa 
1iüdürü Mühendis Bedri mahal -
\ine giderek inşaatı gözden geçir -
tniştir. İnşaat şimdi üç noktada 
birh,, rlPvam etnıektedir. 
Rumelihisarı mezarlığı civarın

da eiektdk, havagazı, telefon ve 
su bcruları döşenmiş olduğundan 
dünden itibaren burada asfalt yo · 
lnşaa tına fiilen başlanmıştır. 

Baıtaliknanı mevkiindekıi dere 
lizerlnde yapılacak büyük köprü
nün temel kazıklarının tecrübesi
ne de dün başlanmıştır. 

İstinye cLvarında Tokmakbur -
nunda toprağın tesvi~·e il.mellye -
sine hşlanmıştır. Yol üzerinde lı!
len 12~ ;..-nele çalışmaktadır. 

!ere başlanacaktır. Bunun için bu 
günlerde Danimarkadan bir tica -
ret heyeti gelecek ve Ankaraya gi
decektir. Müzakereler kısa bir za
manda bitirilecektir. 

-00--

Bir aparlıman hırsızı 
yakalandı 

Emniyet ikinci şube memurları 
Konyalı Haydar oğlu Mustlifa a
dında bir sabıkalı hırsızı yakala
mışlardır. 

Mustafa son defa Pangaltıda 

Zaharyadis apartımamnda oturan 
Zaren'in dairesini maymuncukla 
açarak girmiş, birçok eşya ve el
bise çalmıştır. Mustafanın ü
rı:erinde ·Milano Grand otel• ya
zılı bir maymuncuk do bulunmuş
tur. Çalınan eşyalar sahibine iade 
edilmiş, hırsız adliyeye veril • 
ınlştir. 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

leyinlz. i cevap vereceğilı.i, ne yapacağını - Hayır efendim, şimdi gelecek-
- İçeriye girmem münasip degil 'bilmiyordu. İki üç dakika geçti. ler ... 

amma... Burada kapının önünde. Kadının içeri çekildiği ayak sesle- - Amma sız bir kere benim söy 
de arzdemiyeceğim. Çünkü pek '!'inden anlaşılıyordu. !ediğim! kendisine söyleyiniz. A
mehremdlr. Sizin kızınızdan ha- Asım yerinden Iamıldamadan celesi yok, başka bir gün geiırim .. 
ber getirdim. bekledi. N etlceden err.in idi ve bir 

1 
. Hizmetçi çekilip giti. Asım, ge -

.. le . 1 k d iki dakika sonra hizmetçi :Cadın nış kanapede bıraz daha rahat yer 
Asım bu soz rı yanız a ına k "! .. · . 

doğru bir ayak sesi yaklaşırken 
pek hallin ve terbiyeli oturuyordu. 
Kapıda hll.18. levent ve alımlı en 

darnile Nihal görününce· gözlerini 
kaldırınıyarak ayağa kalktı: 

- Buyurunuz efendim, rahatsız 
ettim ... 

. . , . .. kapıyı açarak ona: leşere gu du ve kendı kendıne: Diyerek Nihaü selamladı Saç • 
Tefrika: No. 27 ıştıt~ır.ebılecek kadar yavaş soy- _ Buyurunuz! dedi. - Hanımefendi ölüm döşeğinde larıru bir ipekli başörtüsile örtmüş 

lemıştı. olsa beni kabul edecektir; bu ci • olan Nihal Asımın yukarıdan aşağ.-
Ya=n: M. lh•an 

- Yok be babacığım, ben kar • ber veriniz, biraz kendisile görüş- Kadının başı birder.bire içeriye Hizmetçi, ba~'.n~akl Y.~m.eniyl .dü hetten tereddüdümüz kaİinadı. De- ya kadar süzerek karşısındaki kol-
deşiıni arıyorum. Kız kardeşimi mek istiyorum. çekildi. Bir saniye kapı aralık edi- zelterek onun onıu:e duştü. Suıd.a mek ki talı.ınin ettiğim gibi ana ile tuğa oturdu. 
kaybettim. Bu evi sağlık verdiler. Hizmetçi bir yabancının hanı- lir kapanır gibi oldu. Heyecan ve . karanlı)< ve mu.şanrnau bır ~~<'rdi- kızı henüz bul 1 p Heyecan içinde olduğu, söze na-
l<:" k d · M d t · t' · · ' 1 ven çıktılar Yuksek b'r e~ıgı ~t · uşamamış ar... e· ilıned '" k ar eşım ısır an ge mış L mefendıden ne istediğini anlaya- tereddüt geçirdiği anlaşılıyordu· / . · . . ki amma, acaba Vicdan nerede şim sıl başlıyacağını b · i,.ı, a~şı-
Nereye yerleşmiş, bilmiyorum. nııyara.k ~ay~e~le yüzüne baktı. Biraz evvelki amir ve hakim bir . !ıyarak bır. oda.y~ gırdiler. OrtJda di? Emine Sultanın sarayına ve - sı.nıı,kinin hemen izaı:~ başlıya-

0 zaman bekçi alakadar oldu: Sonra ıçerı gıttı. Asım kapıda bir ses yerine te!Aşlı bir ses: kocaman bır pırınç mangal yanı - rildiği şu defterin orada bulun - rak kendıslni bu muşkül mevki-

Ha ... Ha ... dedi. Hakkı Beyin hayli beklemişti. Neden sonra gev _ Benim kızımdan mı? '::\·nim 7or~ ve :;_ıın halıl~~a, ~ğı1r ku 
1
- rııasından anlaşılıyor. Ya çırak çı- den ku'.tarmasını temenni etiği 

lıetaıı de Mısırdan gelmişti. rek bir kadın sesi kapının arka- kızım kim?... maş per e er ve mın er ereme karıldı veya öldüyse? ... Bunu da her halınden b~lliydi. 
ı\sıın sevincinden gülmemek 1 sından: D' d P b .. ü kırk ruş olan bu oda sıcaktı. sarayın içinden öğreneceğiz .. vel- Asım, kend1sıne bakmıya cesa-

çın dudaklarını ısırdı ve bekçiy~ _ Ne istiyorsunuz efendim? di- ıye so; u. em_ ed' yuHz ' Asım, üstünde bir seccade serili hasıl... ret edemiyeu bu kadına bakmıyor· 
yaşına ragmen gergın. ı. eyecan- 1 k t d · h ' t · D d' 11 . , ğu t k il' muş ve sıkıl 'b' il · · "eda tt" K d. . t 'f 11 ye seslenince· .,, b" dah 

1 
. . o an anapeye o ur u ve ızme çı e ı ve e erm, u ş urara " ıyormuş gı ı e erını 

e ı. en ısıne arı ed en · "'an ıraz a pembe ~mıştı. çıkmıya hazırlanırken: ve etti: uğraşarak· 
•v Yokuşun ortasında kagir beyaz - Nihal Hanımefendiyi biraz Asım onun bu halini pek iyi tet- · 
bo - Hanımefendiyi rahatsız ettim - Bu işte bize ekmek var... - Bendeniz sizi rahatSlz etmek 

Yalı, üç katlı yenic~ bir evdl hususi görmek istiyorum. kik ederek kemali sükun ve çok Oda fazla sıcaktı, sırtındakı' ren- · t d' H kk B f d' · galiba ... Eğer vakitleri müsait de- ıs eme ım; a ı eye en ıyı a • 
I<apıyı açan hizme'.çiye Asım, Kadın hayretle durakladı. He· ~avaş bir sesle: ğilse başka bir gün de gelebilir - gi uçuk paltoyu çıkardı. Bir kena- ramıştım. Daireye gitmişler; ora -

1
htiyaten Beyefendiyi sordu. Me _ nüz hiç bir telinde beyaz olmıyan - Vicdandan bahsedeceğimi dim. ıa koydu. Kravatsız mıntanınır. ya gidecektim amma nasıl oldu 

l'll.ttriyetine gittiği ce,vabını a- kestane rengi saçlarını gösterecek Dedi. Kadın kapıyı bir parmak Diyerek nezaket gösterdi. Yaş- düğmesini iliştirdi. Fesinin kalıp- bilmem .. 
lıııca: kadar başını uzatarak: kadar aralık bırakarak kapadı. lıca hizm~tçi yemeninin düğümü- sızlığını belli etmemek için dü • Nihal, hemen onuıı sözünü kese-

·- Öyleyse Hanımefendiye ha - - Benim ... Ne istiyorsanız söy- Büyük bir tereddüt içindeydi. Ne nü tekrar bağl.ımağa çalışarak: zıeltmiye çalıştı. Kapının önüne rek tel~la: 

- Beye gitmediğiniz iyi oldu. 

Bana anla tınız.. . Vicdandan bah -

sediyordunuz. 
- Evet efendim... KerımeııU • 

den ... Rrfat Beyin ölümüne ne ka 

dar müteesalr oldum bilseniz ... N• 
iyi kalbü bir zattı. 

- Tanır mıydınız! 

- Evet efendim... Çocukluğu -

muz beraber geçti. Pek sevişirdik; 

.Şehzadebaşındaki konaklarında ••. 

- Rica ederim, bunu şimdi bı

rakınız da bana kızımdan bahsedi
niz. Kızım sağ mı? 

- Tabii efendim ... 

- Nerede şimdi? İstanbulda mı? 

- Tabii efendim ... Koca bir Ha 
mm oldu. H~nım değil, Hanıma -
fendi ... 

Nihal başındaki örtür.ün bir u

cunu gözlerine götürdü. Ağlıyor· 

du. Asım, vaziyetin kendlslne git

t<kçe müsait olduğunu sezmekle 

beraber nasıl idarei ke18.m edece • 
ğlni hala kestirememişti. 

( A rkaıoı var) 



SA~A t 

DiLBER ASPASYA 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasiın ÖZGEN Tefrika Numarası: 29 

Nikahlı karılar, umumi bayram
larda aile yuvasında kalmıya ve ... 

IKD.&K 

ASKIERILÜK 

Muhtelif devletlerin ne kadar ve 
ne kuvvette denizaltı gemisi var 1 

Koppen 
1 

Yazan: Dr. W. ______ ___, 

G eçenlerde Almanyanın ~ni-1 
ze indirdiği ikinci denizaltı 

refakat gemisine 1850 d~ ilk isti
male salih denizaltı gemisini yap
mış olan Wilhelm Bauer'in adı v~ 
rildi. Maamafih bu denizaltı sililhı 

eşsizdir; bu denizaltı devindeki 
toplar 20.3 santimetrelik olup, mü

retebatı 109 kişidir; Amerika ve 

J aponyanın denizaltı gemilerinin 
çoğu da, orta çapta ikişer topla 
mücehezdir. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

30 - Mart 1939 

l#WGURI:&~ 
Yazan: M. Sami Karayel No. 27 

Sarı hafız elindeki keçiyi sürdü 
ve kah veden içeri girdi 

Eli! Hafız, keçıyi arkadan it.- - Hafız, hayrc>la yoldaş be!. Ne" 
yor ... Sarı Hafız da uçkuru çekiş· bu hal? .. 

tiriyordu. Ellerile sarı ve dik bıyıklarını 
Beyazıt meydanı ala ala hey ol- bükerek: 

muştu. Çoluk çocuk hafızların et· N ı k .. t ı - e o aca gureş en ge ıv.:ı-
rafına toplanmış bağınşıyor !ardı. ruz ... Görmüyor musun tekeyi be' 

. Teke,_ durmadan çatlak ve aca· - Anladık ... Tevekkeli değil iki 
yıp sesile bağırıyor, çocuklar da gu" ndür ortad k 7 Ali h . . a yo sun .. a 
onu taklıt ederek hep gır ağızdan versı'n tık b' d h h · ·d· .. ar ız en a ersız gı ı· 

zırlıyorlardı. yorsun? F kat· t .. ·· . . . . . .. a , us anın gozuTle 
Sarı Hafız; galibıyetın verdığı gözükme fena halde kızdı. 

ciddiyeti kat'iyen bozmuyor .. . 
- Ben, ustayı gördilm .. 

m=affer bir kumandanın meydan _ Ne vakit? 
muharebesinden iğtinam ettiği bir 
arap atını sürükleyişi gibi yedeğine - Şimdi gelirken Etil Hafızla 
aldığı keçiyi mağrura·ne sürüklü- uğradık onıı!. 
yordu. - Bu hal ile mi? .. 

O vakitler Beyazıt meydanı şim - Ne var halimizde be? .. 
diki gibi değildi. Toprak ve alı>lii- - Yoo ... Halinizde bir şey var 
l:aip bir meydandı. Adeta biı 1 demiyorum ... Yani, teke ile ber~-
yangın arsası gibi.. 1 ber mi? .. 

Haş, Diş, Nezle, Grip, ~omatizm~ 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
•mb1111ınm İcabında günde 3 kaşe alınablir. Hıi1411~HI 

-
cını duyarak annesine döndü: Genç kadın durakladı, sonra ga- Mütevekkil bir tavırlıı gene iskem- 'düşünceye kapılacağını anlattın. hiçte yanılmadığım meydana çıktL 

1 ~ 
~ \ -Anne haksız konuşuyorsun, yet yavaş bir sesle ilave etti: kemlesine uzandı: Ressama güzel bir ders vererek bü- Onları yanyana görünce düştüğıin 

d ~A ~~ \\- ~ • insan böyle foiaketlerden sonra - Senin unutmadığın, unutamı- - Ne söyliyeceksin Hacer? tün kadınların birbirlerine benze- derin buhran, sokakta kendini kay-
1111.. 9' '- I\ \t'\ \"" ~f"".. ·kendini kolay kolay toplayatnaz. yacağın bir Akif Cemal var Fer- Genç kızın sesinde hafif bir tit- mediklerini isbat etmen, onun ni- bedecek kadar perişan bir hale 
.. '4 \J Y... Zaman lazım. da. şte kalbinden hiçbir zaman reyiş vardı. Hacerin yüzü çok adi hayet hakikati anlaması ve senin gelmen, o zaman bu aşkın ne ka-

0, yünleri toplıyarak ayağa silemiyeceğin şey, hala içınden çı- bir hal almıştı. Onu dikkatle süze- bu dürüst hareketini takdir edip dar ilerlemiş ve kök salmış olduğu-
64 kalkmıştı. Dalgın dalgın kızına kamadığın derin kederin biricik se rek: dost kalmak için elini uzatması nu da bana C ğretti. 

baktı: beb . A~kın .. Mağmumusun, muz- - Evvela itiraf et ki, dedi, Akif hoşuma gitmişti. Dediğin gibi ar- Ressamı, bu &evgiye layık bul· 
Ferdanın yüzü bird, nbire de-ı'düşünüyor. Geçen gün Kerim Na- - Belki, doğru söylüyorsun kı- taripsin. Annemin nazarı dikkatini Cemali bir türlü unutamadın. Duy- ,kadaşça yaptığı bir teklifi bazı mü- madığını; aynı kuvvetli, sam:!1ll 

ğişti. Dudaklarındaki gülüş silindi. mık seni tebrik ederken ne dedi: zım. celbedecek kadar kendini bırakmış duğun aşk hala aynı ateşini muha- taassıp fikirlerle kabul etmemen aşkla mukabele görmiyeceğini du
Hacer düşunceli ~ir tavırla önüne •Ferdanın hakiki bir sanatkar oldu Sonra ağır bir hareketle döndü. bir halin var. Niçin? Çünkü onu faza ediyor. nahoş bir tesir yapabilirdi. Sana ~iınerek ona kalbini göstermekten: 
bakıyor. Halası elındeki Ş şi yavaş ğunu bize ıztıraplar içinde kıvra- Köşkün kapısına doğru yürüdü. düşünüyorsun. Zaman herşeyi u- Genç kız yavaşca gözlerini kapa- hak verdim. O gece onunla bera- aşkını belli etmekten çekindiğini 
yavaş dizine vurarak ağır bir sesle nırken yarattığı bu tablo is bat edi- • Ferda ile Hacer yalnız kalmış- nutturur, sıler belki. Fakat bu aşk mıştı. Hiçbir harekette bulunmadı. ber gitmen için annemden izin a- anlamıştım. Sonra başka şeyler de 
devam etti: yor.• Ona iıütün ruhunu vermişsin !ardı. Ferda hala önüne bakarak e- kalbine öyle bir yerleşmiş ki, onu Gene Hacer konuştu: Jırken yardım ettim. Yalnız şunu öğrendim Ferda.. . 

- Ne zamandanbvri dikkat edi- çocuğum. Konkuru kazanacağına !indeki çam dalını yol kla meş- oradan kolay kolay söküp atacağını Bu aşkı başlangıcındanberi ben- da söyliyeyim ki gene de Ressa- Genç kadını gözleri kapalı, hıÇ 
yorum sc>ı artık eski Ferda değil- emindim. Fakat şunu da ıtiraf e- guldü. Hacer koltuğunu ona doğ- sanmıyorum. den gizledin Ferda. Yalnız onu mın görünüşüne pek aldanmıyor- ses çıkarmadan dinliyen Ferd~ 
sin. Dertlı, düş ünceli bir halin var. deyim kı zafelliinin bu kadar bü- ru çekti, gülümseyerek: Ferda birdenbire başını kaldırdı. Handanla Beyoğlunda kolkola dum. Seninle tam bir dost ve ar- gözlerini açtı. Hayretle yerinde 
Diyelim ki bu mahkeme işi seni ~ük olacağını ümit etmemiştim. - Annem haklı, Rerda! Dedi. Asabi bir hareketle elind!!ki çam gördüğümüz gün öyle bir buhrana kadaş olduğuna emin değildim. Es- 1 doğruldu: 
sarstı. Sonra bü>· ük bir hastalık ge- Oyle mükhassis oldum ki, bu söz- Genç kız içini çekti ve cevap dalını uzağa doğru fırlatarak: düştün ki, o perişan, muztarip ha- ki temayülünü ve arzusunu, bu - Neler öğrendin? .... 
çirdin, fak at bence genç bir insan kr hala kulaklarımda. Halbuki sen vermed i. Hacer, devam etti: _Hacer, dedi. Şimdi bırak bu !in birdenbire herşeyi ifşa etmiş dost perdesi altına saklayarak seni Haceı kırık bir tebessümle gulu· 
sıkıntıyı arı.. ına attığı zaman da- o sırada ancak gülümseyordun.. - Annemin senin bir türlü eski siızlcri. llaska 5eyier konuşalım. oldu. Evvelce bana yalnız Mecidi- koı<kutmadan avlamak istediğinden yordu: 
ha zinde c.hır, hayata daha büyük Hem de ne kadar isteksizce!. Gaze- neşeli, canlı haline dönmemen ~ Genç kadın yerinden doğruldu: yeköyündeki münakaşamızı, onun- şüpheleniyordum. O zaman bu fik- - Ben bir suç işledim F~rd3• 
bir şevkle 'a rılır, hem senin çek- leler eserinin Akademide teşhiri hayret etmesi kederinin ası l sebe- - Bizirn için bundan mühim la nasıl dost olmıya karar verdiği- rimi galiba sana da söyledim. Son- Sen tevkifanenin hastahanesınde 
tiklerine k arşılık mükafatın da yok münasebetilc uzun uzun yazıl;r bini bilmemesindl'n ilen gclivor mevzu olamaz Ferda. Arlık tama- nizi an-latmıştın. Bu itirafı da biraz ra senin çok değiştiğinin de far- iken benden hatıra defterini iste· 
değil. Bütü nemelin olan şeye ka- yazdılar. Gene en küçük bir sevinç Ferda. Halbuki ben buna oıım gibi mik iyi olmuş bulunuyorsun. Se- mecbur olduğun için yaptın. O ge- kında idim. Düşünceli halin, Res- miştin ya, getirmeden evvel def· 
vuştun, konkuru kazandın. Bunu eseri ı;östermedin, hayret ediyo- şaşmıyorum. Çünkü bildiğim ~ey- nin l• başbasa kalı p konuşmak için ce Ressamın davetlisi idin Anne- samın ismi geçtiği zaman gözlerin- teri okudum. 
büyiik mLl§ktiller .ç.nde başarman rum. Oy le değiştin, o kadar garip !er var, iztırabının esasına vakıfım. fırsa t arıyordum zaten, söyliyecek- nin beraber gitmenize izin verme- de yanan kıvılcım · -ı hiç te iste- Genç kız saral'(lı: •Fakat ... • diye 
bir tevkifI'aıı. küşes ııdc böyle bir bir kız oldun ki!. !Eminim ki, geçird ·' · r;ı t:ı ~!eri n krim var. mesinden korkuyordun. Bana o- mediğim bir kanaate scvkediyor- mırıldandı. Hacer elile ona sus· 
eser meyda r.a ç ıkarman, sevincini, Ferda susuyor, cevap vermiyor- üzerinde yaptığl acı tesır epey ha-ı Ferda, genç kadının konuşması- nunla dost ve arkadaş olduğunuzu, du. Handanla Ressamı beraber masını işa,-et etti: 
~u "U artıırıııadı. Herke. hnyıe ,d::. Hacu birşey söYl : mek ihtiva- fifledı. Onları unutmak üzeresin. na mani olamı\'.1rağını anlamıştı. eğer gitmezsem Ressamın yanlış gördüğümüz gün bu kanaatimde (Arkası ""'1 
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Lahana, en fazla vitaminli 
sebzelerden biridir 

Eski zamanlarda Iahanaya r 
karşı gösterilen sevgi ve rağ· 
bet uzun müddet unutulmuş· 

memnun ohıyorıım. 

Viyanalı bir büyük profesö· 
rün yaptığı tetkiklerden anla· 
şılıyor ki pişirilen sebzelerin 
ekserisinde vitaminlerin ço .. 
ğu gidiyor, uçuyor. Fakat ter· 
kiplerinde az çok diri olarak 

vitaminler de kalıyor. L&hana 

tu, Mide ve bar1aklarda ziya-
de gaz yapması ve kolmsun
dan dolayı itibardan düşmüş· 
tU. 

Fakat her şeyin hakiki de
ğerini, yapılışında olan gizli 
cevherlerini, faydalarını ve 
hessalarını keşfeden (ilim ve 
fen) lahananın imdadına da 
fetişıniştir. 

Yapılan esaslı tetkikler, 
tahliller, denemelerle !Bhana
nın terkibinde, yapılışında 

çeşit çeşit vitaminlerin bu· 
lunduklarını meydana çıkar· 
ınıştır. 

Son zamanlarda Amerika· 
da, Avrupada ve (ilim diyar
lannds) herkes kem811 emni· 
Yrtle bol bol lahana yiyorlar! 
Türlü türlü pişirme şekilleri 
kate diyorlar. 
Kırk bohçalı gibi duran bu 

tnUbarek lahananın terkibin
de olıın vitarriı:,ler:1> dl"~erlr
rlni öğrenir öğrenmea daha 
ziyode iştiha ile yiyeceğimize 
hiç şüphe etmiyorum! 

••• 
Geçmiş zamanlarda bir çok 

nrllletlerin lahanayı türlü tür 
lU hastalıklara karşı kullan
m•larında haklıymışlar!. 

Yüzde (80) ölçil a vitamini, 
Yilzde (80) ölçil B/l vita

nılni, 

Yüzde (5) ölçü B/2 v!ta • 
lllint 

Hele çocuklarımızın büyü • 
tnelerlnıo, palazlanmnlarma, 
boy atmalanna. nrş"iineına
larına J'arıyan (e) v!tnmiııin
den tamam (600) ölçü bulun· 
maktadır. Bu güzel havadisi 
anlıyacak çocuk meraklısı 

genç ıınalann ve bnlıalsrın ne 
kadar hoşlarına gideeeğlnl dil 
§Undükse doğrusu ben de 

ı pişirildikten sonra da ( c) ,·i· 
' tBmininden bereketli bir mik· 

dar sağlam kaldığı arolaşılı • 
yor! 

• •• 
Olanca açıklığı ile şimdi bi

liyoruz ki, bahçıvanların, bos
tancıların çocukları h?yat ve 
neş'e veren güneşte oturarak 
bol bol katmerli lôhana ye
dikleri için yüzleri kıpkırını
zı oluyor. Kanları çoğalıyor, 
boyları uzayıveriyor! 

Mikroplu hastalıkl>ra kar· 
şı vücudümüzü kuvvetli, mu
kavemetli, dayanıklı yapan 
(a) vitamininden dolayı şim
di bol bol lahana yemeliyiz! 

Her zaman tatlı, şekerli gı
dPlar, yiyecekler atıştıran in
sanlar taze !&hana da yeme
lidirler. Çünkü B/2 vitamini, 
yenilen şekerleri ıslah ederek 
beynimize, vücudümüze ya .. 
rıyacak bir hale getiriyorlar. 
Ve şeker hastalığını uzaklaş
tırıyorlar! 

••• 
Asabi buhranları, sinirlilik 

hallerini ve sinir ağrılarını 

kamçılayan ve hatta doğuran 
(sinir mlivazenetsiıliklerini) 

hafifletmek, gidermek için 

B/l vitaminini havi olan IBha
na, sinirli kızlarımıza, asabi 
kadınlarımıza ve gençlerimize 
ne kadar münasiptir. Sinirle
rin tabil olan Muvazeneleri 
temin olunduktan sonra, in • 
sıın ne kadar rahat eder. Tat
lı tatlı ayın! 

lokm•" HEKiM 

-Sinemata.l'm 
Dalıa Uzuulu!u 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

~· A. Q. 19,74 m. 15ı95 Kes. 20 Kw. 
,,:. A". P. 31,70 m. 9·1>6 Kes. 20 Kw. 
lırkıye Rady<>difüzyon Postaları 

'llirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Perşemte 

Kentet.) Hayrullah Duygu - Kla

rinet. Orhan Borar - 1 inci keman. 

Cavid ÖzmengO. • 2 inci Keman. 

Zeki Berküren • Vioh. Enver Ka

kıcı • Cello. W. A. Mozart - Ken-

tet (La Majör). (Klarinet ve yaylı 

sazlar kuarteti için.) Allegro. Larg 
Saat 12.30 Program. 
S hetto. Menuetto. Allegretto Con 

aat 12.35 Türk müziği • Pi. . . . s Varıazıonı. 
aat 13 Memleket saat ayarı, a· 

lans ve meteoroloji haberleri. Saat 22 Müzik (Küçük orkes · 

Saat 13.15 • 14 Müzik (Karışık tra • Şef: Necip Aşkııı.) 1 -Lau • 
~rogram • Pi.) 1 tenschlager • Primavera • Arjan. 

Saat 17.30 Konuşm..ı (İnkılap ta- .tin serenadı. 2 - Bcr~uer • !tal. 

tihi dersleri • Halkevinden nak • 'yan şarkısı. 3 - J. Strauss • Biz. 
len). j de (Vals) 4 - J. Strauos • Pol-

Saat 18.30 Program. Jka. 5 Nülzlader • Bana bir dans 

l> Saat 18.35 Müzik • (Virtüozlar. daha çalsana. (Viyana melodisi.) 

1). 16 - Dosta! • Marşı. 7 - Leopold • 

Saat 19 Konuşma (Zıraat saati). Çigan yortusu. 8 - Stcılz • Prater

h Saat 19.15 Türk ır.iıziğl (Fasıl de ağaçları tekrar çiçek açıyor. 
/Yeti). Tahsin Karakuş ve arka- 9 - Schönherr • Alp köylülerinin 
aşları. dans havaları. 

b Saat 20 Ajans, meteoroloji ha • Saat 23 Müzik (Cazband • Pl.) 
erleri, ziraat borsası (fiat). Saat 23.45 - 24 Son njans haber-

i Saat 20.15 Türk müziği. Çalan • leri ve yarınki program. 
ar: Vecihe Cevdet Çnğla, Refik -oo---

~ersan, Fahire Fersan. Okuyanlar: Tiyatrolar : 
Ustafa Çağlar. Saf'ye Tokay. 

l - N. b.. " . T"PEBAŞI 
2 

: ... _.... • ışa urc li peşrevı. .,. 
- Ismai! hakkı Beyin - Nişabi.ı· Dum kgmı 

te1t beste: Bir kere yüzünü gör - 30/3/939 Perş~m
llıeği, 3 - Ziya paşanın • Nişabu- ı be günü akşamı 
te1t A. Sami - Ey gül ne acap. 4 - saat 20,30 da 

Ziya paşanın • Nişabürek şarkısı: Korkunç Qece 
l:ı· . 3 perde 

•n zeban söylersin. 5 - Vecihe· 
'<anun taksimi. 6 - Aziz efendi • 
~iııaburek şarkı: Kırdı geçirdL 
7_ . . KOMEDi KIS MI 

......... - Nışaburck saz semaı- 1 sı. 8 R f'k F H' 30/3/939 Perşembe günü akşamı - e ı ersanır. • ıcaz şar-
20 30 

d 
ltı· c··. . saat ' a 
~ · ?gsümden kaçıp gıttin. 9 -
adetın Kaynağın • Türkü: Bağ· 

tı.ın . !< a taş basaydım. 10 - Sadettın 
it •Ynağın - Türkü: Dağları hep 
ar aldı: 

Saat 21 Memleket saat ayarı. 
Saat 21 Konuşma. 

bi Saat 21.15 Esham. tahviliit, kam 

Yo • Nukut borsası (fiat). 

Sa.ıt 21.25 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Oda müziıtf 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

3 perde 

HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 

(Çardaş) opereti) 

Müz:ik: ME§hur 

K81man 

Macar baleti 

ı«DAM 

AskeırDök 
Baş tarafı 6 ıııcı sayfada) LI

• 
H alen dünyanın en süratli de- OÜNKÖ BULMACAMIZIN 

n.izaltı gemileri, İngilizlerin HALLİ 

Elmasları kaçı
rırken yakalandı 

Dün Çatalcada garip bir hırsız
lık vak'ası cereyan etmıştir. Ça
talcanın İstrancaköyünde sandaiye 
fabrikası sahibi Necmi Gencin e
vindeki sandığı kırılmış ve meç
hul b'r el tarafından 125 lira kıy
metinde bir pantantif, 80 liraLk 
b.r eunas yüzük, 15 lıralık bır taş 
yüzük ve daha birçok altın yüztik 
ve köstekler çalınmıştır. Köyün 
heyeti Galip Üründü] adında bi· 
rinden şüphelenmiş ve bunu ara
tınca İstanbula savuşmak üzere 
Çatalcaya gitiğini öğrenmiştir. Ça 
talca zabıtası telgrafla haberdar 
edilmiş ve Galip bilet alıp otobüse 
!:.ineceği sırada jandarmalar tara
fından yakalanmıştır. Galibin üs· 
tü aranınca yukarıda sayılan mü
cevherlerin hepsi mavi bir kutu 
içerisinde bulunmuştur. Hırsız ad· 
liyeye tevdi edilmiştir. 

cThames• tipindeki (1850 ton) üç 1 2 3 4 11 ı1 7 8 9 tıı 11 
ünitesidir; bunların su üstündeki En biiyülc serıtilerde 18 -
süratleri 22.5 mildir. Fransızlar, in 1 diploma 48 madalya K A Y l K • K A F E' S 
şa etmekte oldukları ·La Pruya• \ kazanmıştır. u R A r. ç • D A. R A 
tipiyle (1605 ton) 23 not temin et- Böyle güzel dişler yalnız R A ·y • K A N • S f M 
mek ümidindedirler. Su aUınt!a R A D y Q L ı• N U -f. B A T T K ill K A 
azami sürat 11 denız milidir. 740 ~. D A R J. T N • N 
tonluk Alman denizaltı genıileri l..ullananların • F A R E. -, R A N ii 
su üstünde 18.5, su altında 8 deniz -Ş •. -R -ı .-. M A RE K 
mili süratindedirler. 

1 

dişlcridir, _ _ 

Bu silahın gösterdiği diğer tek- Diş Tabipleri Diyor ki: ·ry. NA M A z • L ô 
nik tekamül, dünya harbinden beri • D ş.erın ve ajtzın ııbhab M -ı L :1 T A n. G A M 
daha süratle suya dalabilmeleri - 18 ah, ôjtle ve a \ şam her yemekten aonra diş . eri ı· ARA S- [. K Ö T Ü 
dir. •Surcouf• denizaltı gemisinin lem nme\ e h~oldir • L-EZıİZIB AKAR 
batma müddeti olan iki dak:ka, 1!t~:ııc:ı::::111111111:mııCmmamm••••••••••• .. i BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
bugünkü ölçülere göre fevkalade - --

uzun bir müddettir. Küçük deniz- Gavrı'menkul Satış ifa"' nı 
altılar, bu bakımdı;n son derece el 
verişli bir durumdı.dırlar. 

Bugünkü günde henüz hallolun- rstan: ul E rr.n:ıet Sand ·ğı o:rektör:ügünden: 
mamış bir mesele varsa o da, su üs 
tü ve su altı seferlerinde tahrik 

vasıtalarının yeknesak olmay~~ı -
dır. Halen denizaltı gemileri iki ay 

rı (Dizel motörü ve akümülatör) 
vasıta ile tahrik edilmektedirler. ı 

Diğer denizci ve küçük devletle
rin de, yalnız kendi kıyılarını mu

hafaza için değil, açık denızlerde iş 
görecek olan acııizaltı donanma • 
!arı vardır. Tezgahta olanlar da 

dahil olduğu halde, Hollandanın 

30, İsvcç'in 18, Danimarkanın 12, . . 
Türkiyenin 13, Şilinin 9, Yunanis· 
tanın 8, Norveçin 9, Lehistan ile 

Portekizin 6 şar denizaltı gemisi 
vardır. Dünyanın en küçük deni • 

zaltı gemisi Finlandiyanındır; Sa
ukko adını taşıyan hu geminin hac 
mi 99 tondur. 

eTAKVI 

ı<.58 HiCRi rns; RU 111 
s.rer Mart 

9 17 
3 ünrO ·\ Y •\ASf,I 14l 
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5 48 ll 18 
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1~ 51 9 20 
Ak~a n .\ kş•nı 
18 31 12 ru 
Ya ti \"ati 
20 03 1 32 
iınsak Per~omhe İın'"ia\: 
4 06 9 37 

Ölü Bay Selim ve Bayan Şayan ve Bahtiyarın 1150"1 hesap No. 
sile Sandığımızdan aldığı (800) liraya karşı lıırinci derecede ipo· 
tek edıp vades:nde borcunu vermediğinden 3202 No. lı kanunun 
46 cı maddes.nin malufu 40 cı maddes:ce göre satılması icabeden 
Usküdarda i'azarbaşı mahalksın.n Nuhkuyusu caddesinde 
( tramvay caddesinde) eski 38.38 Mü. yeni 16.16 (ikraz senedin

de) yeni 16, 40, 40/1 numaralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttı.:maya konmuştur. Satı; tapu sicili 
kaydına göre yapılacaktır. Art:ırmaya girmek isteyen (82) lira 
pek akçesi verecektir Milli bankalarımızdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belet.iye resim· 
leri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve telliıliye rusı.mu boı çluya 
aittir. Arttırma şartnamsi 31/3/939 tarihinden itibaı~n tetkik et
mek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde aç!k bı.;lunduru· 

lacaktır. Tapu sicil kaydı ve ""ir lüzumlu izahatt4 şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tet· 
kik ederek satılığa ç:karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ

renmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 16/5/939 tarihine müsarlıf Sah günü Cağal

oğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar " µolacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedcl.n tercihan 
alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 

tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 

teahhüdü baki kalmak şartile 2/6/939 tarihine müsadii Cuma gü· 
nü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklrırını ve hususile faiz ve mesarife dair iddia
larının ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbite
lerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakları· 
nı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mali\· 

mat almak isteyenlerin 938/285 dosya numarasile sarıdığımıı;. hu
kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös
termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 

nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretUe kolaylık göstermektedir. (3071) 
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SOLDAN SACA: 

HALt<EVLERINDE 

TEMSİL 
Eminönü Halkevinden: 

1/4/939 Cumartesi günü saat 

(20.30) da Evimizin Cağaloğlunda 

ki salonunda Temsil Şubemiz a • 
matörleri tarafından (Vazife• pi • 

yesi temsil edilecektir. 1 - Silah, kesici bir filet. 
2 - Kuvvetli itikat, el:. 
3 - Tersi leke, dört tarab su 

Davetiyelerin ev bürosundan a· 
o- hnması rica olunur. 

lan kara, temiz. 
4 - Bir hayv~P. 1<cx:a!<arı, nota. 

kocakarı, nota. 
5 - Dünya, nota. 
6 - Ebedin aksi, hanıı; adarea. 
7 - Hece, Eşya mübadele edilen 

vasıta. 

8 - Azamızdan biri, metin, e • 
dat. 

9 - Leke, müke:nmel, bakmak 
tan emir. 

10 - Komşu bir devlet, su taşı 

yan ad.anı. 

11 - Bir erk~K ismi. Fransanın 

merkezi. 

YUKARIDAN AŞACI: 

1 - Meşhur bir yemeğimiz (mil 

li, çivi ç:ıl<aıı alet. 
2 - Ümit, 100 kuruş. 
3 - Tuzak,öğül'lcti iiŞl'!rın ı~nıı, 

yol 
4 - Boy değil u~t3. değil, hece. 
5 - Aceleci, hece. 
6 - Mahrukattan birisı, yeniçeri 

bıçağı. 

7 - Çok dejp, bir renk. 
8 - Mah, satın alınan kadın, he· 

ce. 
9 - çine bir :;ey kr.na•1 ~c·y, mr.· 

nen anlatmak, dansedilen eğ 

lence yeri. 
10 - Emeller, )ır renk. 
11 - Çene üstl-ndeki Yıllar, m'ı· 

badele. 

Başvekalet Devlet Meteoro:oji işleri 
Umum Müdürlüğünden 

90 lira aylık ücret verilmek suretile TelsiZ Muhabere Memu· 

ru alınacaktır. 
1 _ Meslek ihtisasları ellerinde mevcut vesikalarile tesbit 

edilmekle beraber ayrıca Umum Müdürlükçe gösterilecek herhangi 

bir müessesede imtihana tabi tutulacaklardır. 
2 _ İsteklilerin memurin kanunundaki evsafı t:lmamen haiz 

bulunduklarını göst~rir bölge suretlerile birlikte dılekç~lerini 
10/4/939 Pazartesi günü akşamına kadar Umum Müdürlüğe ver

miş veya müracaatta bulunmuş olmaları ilan olunur. 

c924> cl757> 

Gayrımenkul Satış İlanı 
lstan~ul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Mustafa Nizamettınin 18606 hesap No. sile Sandığımızdan 
aldığı (450) liraya karşı birır"t'=i derecede ipotek ed.p ,·adesinde 

d · · d 3202 No lu kanunun 46 ıncı maddesının borcunu verme ıgın en . . d k"· .. de 
matufu 40 cı maddesıne göre satılması ıcab~den Ka ı o.yun . 
Osmanağ:ı. H· sanpaşa mahallesinin Kurbağalıdere b~şıncı Y:;: 
Ali Ruhi soka.~ında eski 4 yeni 14 No. lı ahşap hır LVın tam 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuşt~r Satı~ . ta~u 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gırmek ıst.ı~e. 
(134) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bırının 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle be
lediye resimleri ve Vakıl icaresi ve taviz bedeli ve tellaliyc rü~~-
mu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 31/3/939 tarıhınden. ıt -
haren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servısınde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izah~t 
ta şartnamede ve takip doysyasında vardır. Arttırmaya. gırmış 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrımenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar o.~unu_r. .. .. • 

Birinci arttırma 16/5/939 tarihine musadıf Salı gunu Caga· 
\oğlunda kain Sandığımızda saat 14 te.n 16. ya kadar !apılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için .teklif edıl~c~k bedeun tercıhan 
alınması icabeden gayrimenkul mükellefıyetı ile sandık alacağını 

t geçmi• olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta· amamen ':f •••• 

ahhüdü baki kalmak şartile 2/6/939 tarihine müsadif Cuma gunu 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art • 

tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde b.ır~kılacaktır. 
Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ırtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc dair .. iddia
ların• , ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı musbıte
lerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla· 
rını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasındar. hariç kalırlar. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 938/610 dosya numarasile sandığımız hu· 

kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös
termek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermekte.dir. (3005) 
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M1TA 1 İKDAM '°" - Mut 1939 

Ankara, İzmir, Beyoğlu şubelerile Eskişehir, Konya, Malatya, Erzurum, Erzincan, Trabzon, Samsun, Bursa, Beyazıd, Beşiktaş, Divanyolu. satış 

yerlerine 
ilaveten: HASAN DEPOSU KARAKÔY AÇILDI 

• • 
· lzmir şubesi ile Kadıköy satış yeri acıldı 

Yangın felaketinden düşmanlıklardan kasıdlardan yılmayarak bütün maniaları iktiham eden Eczacı Hasan, Türkiyenin en zarif ve modern dükkanını a~tı. Üç yüzü mütecaviz altın madalyalar, yüzlerce birincilik 
~iplomalan, en büyük mükafatla zafer nişanlan, horkonkourlar kazanan, bine yakın Hasan müstahzaratı, tarihin kaydet.nediği muvaffakiyetlerle devam edecek, Hasan kolonyaaı müstahzınnın dünyayı hayran bırakan 
eoerjiaile ıanat aahuıoda elde ettiAi büyük mevkii mutlaka muhafaza edecek ve daima muzaffer olacaktır 

Kolonyalar, kremler, briyantinler, ruj, allıklar, pudralar, tırnak cilalan, balıkyağları, zeytinyağları, glüten mamutatı, özlü unlar, sabunlar, Fayda Pompaları, toptan ve perakende satılmaktadır. Hasan kuvvet 
ıuıubu, meyva veya gazoz özleri, traf bıçakları, Fayda, Far, lavantalar, rimel, öksürük pastilleri, gül ve çiçek suları, Dantoı diş macunu, sulan ve fırçalan peyderpey ihzar olunmaktadır. 

Hasan deposu, şubeleri ve satış yerleri faaliyettedir. Hasan müstahzaratını seven ve takdir eden sevgili müşteri!erin ve bütün dostlarının duyduklan ve izhar ettikleri teessüre, Eczacı Hasan teşekkür eder. 

,. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 iKDAM 
Cimi Miktarı Mubam. Be. Muvakkat Temi. Ekıiltmenin t.tone Şartları 

Lira Kr. 

Makine şeridi • Mavi • Kırmızı • 2000 adet ı 
1250.-

• • • Siyah· Kır1D1zı • aooo • 1 

Sabit toz mOrekkep 2000 paket 224.-

Vazı makine yaf1 
500 fişe 

Takriben 25 Kır. 40.-

San it.lem ucu 2000 kutu 879.-
ıfüreltltep liatıti 6000 adet 272 50 
ltampa mOrekkebl • Mavi • 2000 fişe ı 93.70 

• • •Kırmızı• 500 • 1 

11nırer Uadı 
20000 tabaka 

893.96 Takrioeıı 600 Kr. 

Lira Kr. 

93 75 

16 80 

8 00 

28 49 
20 " 7 03 

29 2~ 

Şekli Saati 

Açık u 
Pazarlık 14.30 

• 14.45 

Açık 15. 
Pazarlık 11\.30 

• 16 

Açık 16.30 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

IUrincl Sahife 400 kuruş 

ikinci Sahife ZSO kuruş 
İç sahifeler 50 kınuş 
7 • 8 inci Sahüeler 30 kurtlf 

I - Şartname ve nümunelerl mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 7 kalem kırtasiye hlzala
fll da yazılı usullerle ayn ayrı sa tın alınacaktır. 

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

II - Muhammen bedelleri, muvakkat t.eminatlan eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

mi y<ınunda yapılacaktır. 
O IKKAT ' 
Gazetemize ilan vermek ls

tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idart!hanesi .. 
ne veya İliinat şirke!leriuo 
mürataat t>debilirler. 

rv - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görüle-

bilı 

V - Eksiltmeye girmek lstiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. 

·2088· 

* 1 - İdaremWn Cibali fabrikası Garajı önündeki rıhtım tahki-
matı i~ şartname ve plaru mucibince pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşl1 b~ll 4997,30 lira muvakkat teminatı 374.80 lira-

dır. 

IB - Pazarlık 6/IV /939 Perşembe günü saat 14 de Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Ahm Komisyo

nunda yapilacaktır. 
rv - Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabi· 

linde yukarda sözü geçen şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 

7,5 güvenme paralarlle mezkfır komisyona gelmeleri. (3002) 

* I - Şartname ve nümunesi mucibince 20-000 Kg. kalın kın-

nap kapalı zarf usulile mübayaa olunacaktır. 
II - Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkat teminatı 1275 li-

radır. 

m - Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 15 te Kabataşta 

Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonund!i yapılacak· 

tır. 

rv - aŞrtname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden 

parasız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesika ile % 7.5 gü· 

venme parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarfuırın eksiltme. 

günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mu· 

kabilinde verilmesi lazımdır. .2015, ... -----....... . ......... ,, 
Sahip ve Bqmubarriri: Ali Naci KA- J 

RACAN - Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı lılerl Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldtiı Yer: Son TeJııra! llasımevL 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTE.HA$SISI 
Divaeyolu 104 .... • ,,. .. .. . ... 

Türk Hava Kurumu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 eladır 

Hüyük [kramiye 200 .oon Liradır. 
B d 40,000 

un on 25,000Lirolık 
Başka 20,000 lk . 

15,000 romıyelerle 
10,000 

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

D lkket : Bilet alan berkfl!I 7 Nisan 939 günü akşamına kadar 

biletini defiştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ibmıl 
tlmeyiniz. Siz de piyanıonuo mes'ut ve bahtiyarları 
arasına ıı:irmiı olursunuz. 

Hem grip~, nezleye tutulmaktan korur, hem de gripi, nezleyi 
ve bütün ağrıları en kı a bir za anda g cirir. Bir defa .. . ' 

NE o K u R ı N alanlar ondan ayrılamazlar. 

Tek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

KARADENİZ POSTALARI 
Yaz Tarifesi 

1 - ı Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır, Pos

talar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe 

günleri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kal

kan postalar gidişte Zonguldağa uğramıyacak. buna mu

kabil Perşembe günü kalkan postalar uğrayacaklardır . 

2 - Dönüş seferlerinde posta ar son iskelelerinden kış tari

fesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kallcacak
lar ve tekmil dönü esşferlerinde iskelelerden bn suretle bir 

gün evvel kalkmış olacaklardır, 

İstanbul Üçüncü icra Memurlıı· 
ğundan: 

Bir alacağın takibi ıçin hacız e
dilip paraya çevrilmesine karar vt 
rilen ev eşyası 1/4/939 Cumartesı 
günü saat 12 de birinci arttırma 

suretile satılacaktır. Kıymetinin 
% 75 ini bulmadığı. takdirde 4/4/ 
9:l!ı Salı günü ikinci açık artırma 
suretile ayni mahalde satılacağı 
ilan olunur. (16383) 

MAKASDAR SELAMI 
Bahçekapıda yanan dük · 

kinını Orozdibak karşısında 

Celil Bey hanı köşesi gö• · 

lükçü A.rtaryanın asma katııı3 
taşındığını sayın müşterile • 

rine arzeyler. 

/ ---
~. En tatlı Zevk · havasını · : " 

• 

Tane Kurut Tane Kurut 

Sipahi 25 Ma •""' kutu 50 Samsun 25 Madeni kutu 45 
Sipahi 20 35 Samsun 20 30 
Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeşit 50 72,5 Çetit 100 145 


