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LEH ORDULARI HARBE HAZIRLANDI 
-

Daladyenin nutku 
Fransanın kat'i reddi ile sulhcu beşeriyetin 
bir mihver etrafında toplanmasının, sulhü 
temin edeceijine şüphe edilemez 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Musolininin son nutkundan son-1 kan akıttığı adalet mefhumu kal • 

ra büttin cihan Daladyenin ceva - dmlmak isteniyor, yerine çıplak, 
lıına sabmızlıkla intizar ediyor • haşin kuvvet mefhumu ko • 
du. nulmak arzu ediliyor. Deccal ı:ibi 

Musolini o nutkunda sesini ol - ric'at eden bv barbarizmin ideo • 
dultça kısmış ve hmlarını da kı · logl.ırı, perestişkarları, meddah ve 
aaltınıştı. Evvelce bilvanta Fran • kasidecileri de bulunuyor. 

1 

1 
Alman taleplerinin 
Polonya hudutları 

kat'i reddinden sonra 
derhal takviye olundu 

VARŞOVA NiHAi KARARINI VERDi 

Miralay Bek, Berlini 
ziyaret teklif ini reddetti 

ıaya karşı yürütülen miiddeiyahn Fakat bereket versin ki henüz 
hacmi yüzde ona inmişti. Ne Nis- beşeriyet akli selimini kaybet • 
ten, ne Korsikadan bahsolunu · nıedi, şuurunu muhafaza etmek • 
Yordu. Cibutinin, Tunusun İtalya- tedir. Daladye bu nutku söyler 
Ya intikali, Süveyş kanalına İtal • ve her zamankinden daha yüksek 
Yanın iştiraki yerine bu kCTe, Ci - ve daha kuvvetli çıkan sesi ile: •Ne 
lıutinin serbest bir liman haline bir karış toprak ve ne de herhangi 
lfrağı, demir yolundan istifade e· bir haktan feragat! • diyerek Mu
dilınesi, Tunustaki İtalyanlar için soliniye cevap verirken İngiliz 
bnı imtiyazlardan, Süveyş kana- kuvvetleri başkumandanı ile yük· 
1ı şirketinin aldığı müruriyenin sek bir askeri heyet, Fransu Baş 
•"'1ltılmasından bahsediliyordu. kumandanı ve askeri heyetile Ma-

Almanya Hava Orduları 

Baılıumandanı Feld Mareıal 

GÔRING 

Lehistan Hariciye Nazıra Londraya hareket ediyor. 

Varşovada hummalı hazırlıklar ve politika faaliyeti 

oluyor. Berlinden henüz hiçbir ses çıkmamaktadır 

Polonya Orduları Buı· 

lıumandanı Mareıal 

RIDZ SMYGLI 

ALMAN MUHTIRftSI ı Mnsolininin bu kadar aşağı ton- ginol hattını dolaşıyor, Fransa ile 
dan ses çıkarması çok bayırlı İngiltere arasında bir askeri itti -
lıir allmet diye telakki edilmişti hat esaslarını kuruyorlar. Ayni) 

ve Avrupada artık bir sulh ve mü- zamanda her iki devlet bu ittilıat Beri in, Prag- hükumetinden Danzigin iadesini, Sarki 
salemet devrinin &\'det etmesi iın- etrafına sulliuıı beka ,.e d"vamın-

kinı olacağı ümit edildi. Çünkü bir da mcnfaatla• olan bütiin ikinci p r u s ya ya y 0 1 ver ,. 1 m e s ,· n ,· ve Le h ,· s t 0 n , n da 
Çok daha şiddetli talepler öniinde dcı·ece devletleri de toplamağa az. 
demokrasilerin sulhii kurtarmak metmi~lcrdir. Sovyetler ile :\liit • k k 
niyeti ile geri çckilmelCTi miite - telıit Amerikanın da meyillerinin a n t İ 0 m İ n t e r n p a ta g İ r m e S İ n İ 
•ddit kereler göriilıniiştü ve bu bu tarafta olduğunda şiiphe edi · : ~-~-~---...,.,...,.,...,.,......,......, ............ ....., 

istiyor 
kere de Fransanın bu nisbeten lemez. Londra, 30 (Hususi) - Polon · • " • ~ hükümeti, bu iiç mesele üzerinde 

1 1 yaya vaki Alman teklifleri ve red- Gö ing Romaya ve münakaşa etmeg"i ve 1\.1. Beck de 
lnutedil talepler üzerine miizake- Demek bundan evve )·azmış o • 

k 1 d b dedildiklcrı· artık saklanmamak - miizake~e ı" •ı"n Berlı"ne gı'tmeğl 
reye girişerek işi tatlıya bağlıya • duğumuz siyasi ına a e e eyan Göbels · ' 
•ağı zannoluodu. ettiğimiz tahminlerden birisi olu- tadır. Polonya biikCımcti, vatanı reddetmiştir. 

İşte bunun içindir ki dünya, Da· yor. Bu hadise, yani Fransanın müdafaa için geniş mikyasta ha • Atinaya gidiyorlar Varşova resmi mahfelleri, Polon 
ladyenin l\lusoliniye cevap ol • kat'i reddi ile ,uJhcu be~eriyetin zırlık yapmış ve hududu takviye yaya bir ültimatom verilmiş ol • 
inak üzere irat edeceği nutku sa· bir mihver etrafında toplanması · etıni~lerdir. Leh ordusu seferber Roma, 30 (A.A.) - Mareşal Gö- duğunu yalanlamı tır. Maamafih 
hırsızlıkla bekliyordu. nın, stılbii temin edeceğine şüphe bir vaziyettedir. ı ring, 4 Ni.s~na kadar San-Remo'da 1 1\1. Ribbentropun bu meseleler ü-

Nutulı: söylendi ve kendisine edilemez. Eğer dün harp vıılmuna HAdisenln ba,ıangıcı kalacak bılahare pek muhtemel su zerinde diplomatik görü~melere 
bağlanan ümitler suya diiştü. Çüıı- yüzde yiiz ihtimal ''ardı ise, bu . ve devamı jrettc Roma'ya giderek Mussolini başlamak için Polonyanııı Berlin 
kii Fransız Başvekili, ötedenberi giin bu ihtimal yüzde elli inmiş ve 1 Londra, 30 (A.A.) - Havas mu- ıle görüşecektir. büyük eld>i nezdinde bazı teşeb
tekrar edip dıırdui;<tı formülii bu bu vaziyet devam ettikçe ihtimal 

1 
habiri bildiri~·tır: Berlındeki Japon elçisi de dün büsler yapmış olduğu muhakkak 

lıere ilaha kat'i bir lisanla ifade daha ziyade inecek ki bu da, dik- Buradaki ,ay·ialara göre, Dant • Romaya hareket etmiştir Scya · gibidir. Fakat 1\1. Beck, bu te~eb -
etti, tatörliiklerin sonu demekten baş-1 zig iizerind~ki hakimiyeti şarki hat maksadının kom_'nh·rn aley biislere şimdiye kadar herhangi 

•Ne bir karış toprak, ne berban· ka bir şey değildir. Prııs~·ayı Alıııanyaya bağlıyacak (Arkası 3 unc•ı wıyfada) bir suretle cc\·aıı vermemiştir. 
iti bir imtiyaz!!• Bu kadar sulhcü ,. • • .. Oto,trad JOlu ,.e Poloııyanın Ro · ~ •" " Yalnız bunun üzerine Polonya. as-

lıir memleketin bu kadar katı ve Slovakyada yenı' ma . Bertin mihveri karşı,ındaki Var~ova nezdinde talcplCTdc bu . keri tedbirler almıştır. 
•ert cevabını Daladye mantıki mii- ı hattı hareketi ıncsclclcri hakkın- Junmuştur. Niha~·et Polonya gazetelerinin 

talcalar ile izah ederek diyor ki: bı"r vazı' yet daha da ,·azi~ct alması için. Alnıanya, Yine bu şayialara giire, Polonya (ATkası 3 ünc-ü 3ayfada) 
•- 1935 senesinde İtalya ile bir 

anla~ına yaptık ve bu anlaşma ile • 

İtalyaya Afrikada bazı yerler ve Alman ordusu, Slovak N 'f. v k·ı· . . teb . 1 . 
btı'azk.ı ikhsadi menfaatler temin et- a ıa e 1 ımızın şır erı 

kıtalarının 
"'"" .. .. . • 

Tramvay hatları uzayacak FRANSA 
Ve Balkanlar 

lrıuaolini ve uatadye 

• 
Fransa Italya arasında 
ağır bir hava esiyor 

Roma, Daladgenin "A l ' s a.,, 
sonra vaziyetin 

sögleflıekfe ... 
cevabından 

vahimleştiğini 

Duce, Kalabradan gerı dönüyor 
şı ... 1ussolın,'!lııı C:,...~ rtesi günü 
Rorn.ıya avrl .. tınd n f'V\•el vazi~·r-t 

ahı ,. ıc: • ,.ı gö!'t~l'rPC'kterlir. 

Giornale d'italianın 
şiode :li bir makalesi 

Roma, 30 (A.A.) Giornale 
d'İtalia gazetesi Daladyenin dun
kü nutkunu mavzuu bahsederelı 

diyor ki: 
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eygam 

Musa - lsa • Muhammet: 
' . 

Musanın Hayah 
Etrafı saran karanlık gaip, aydın
lık zahir, kılınçlar kesmez oldu 

Musaya karşı yükseltilen istim· cehaletin geniş meydanında diledi
dat ve ııf, merhamet yalvarr.ıaları ği gibi at oynatmak zevkıni böyle 
can veren insanların ıstırap f.,r • kayıtlı şartlı din dizgini ile tutmak 
yatlarına karıştı ve nihayet Musa istemiyord.ı. 

ceza!.. yı 1'iifi gördü ve bu ·kı - - Ya Musa .. dediler, sen bize 
taı. i du.durdu. Tanrının .!ıuyrı.ıklarını söylüyor 

Biı husu3ta yine din ve efsane sun. Kabul ed.yoruz. Amma.. Bu 
tarihleri şu izahatı veriyor-er· buyruklar arasına seni:ı de ken -

[İbni Abbas Hazretlerindcıı ŞÔ)'· dinden bazı kayıtlar koymadığın ne 
le rivayet c.lunmuştur kim. Beni- malum .. Seninle beraber giden ih
İsrailden iki yüz bin kişi buzağıya tiyarlara danışacağız. Eğer söyle
tapınıştı ve bunlar, buzağwJ : .. ·?- diklerin hakikaten Tanrı buvruğu 
ınıyan 12 bin kişiye teslim edil- ise kabul ederiz. Değil ise .. etme • 
diler. Bir snbah bu on iki bin kişi, yiz. 
ellerinde kılışlar bu iki yüz bin Musa, onların bu teklifini kabul 
kşıyi Aır ... ag• başladılar. O sa - etti. 
hah Cenabıhak onların üzerine öy- Beraberinde Turisiııaya götür
le bir karanlık çöktürdü ki, oğul düğü ihtiyarları çağırdı. 
anasını, kardeş kardeşini görme -ı - Siz bu kavme söyleyin. Dedi. 
den katlederdi. O kadar insan öl- Benim Tanrı ile konuştuğuma ve 
d~düler ki.. meydan •kan . için~e I Tanrının buyruklarını getirdiği • 
yüzüyordu. Hesapta yetmış bın me şahit olmadınız mı?. 
kişi kılıçtan geçmişti. Sonra ka· Beniisrail ihtiyarları, bütün işle
dınlar ve oğlancıklar feryada baş- ri halk ile clduğundan ve ayni za
ladılar: •Elafiv!.. El.8.fiv ... Ya Mu- manda Musadan da koI'ktukiarın-

Köylülerimiz 
için elbise tipi 

iKDAM 

1 Etrüsk vapuru 
Almanyaya gidecek 

" Sadıkzade ,, 
kurtarılamadı 

A d liye 

.-;.--;---::_--

- - - ....... -
• ·. 

koridorlarında 
24SAAT 

Dahiliye Vekaletinin Almanlar üç vapur Geminin kıymetinden 

İki kardeş bir adamı 
nasıl bıçaklamışlar? 
Kardeşlerden Hamdi, kendisine verilmek 
istenen kızı almadığı için hücuma uğramış l 

vilayetlere bir tamimi için iki buçuk milyon fazla masraf lazım 
Reisicümhurun şimali Anadolu-. tazminat verecekler Finike civarında karaya otu -

da seyahati sırasındaki müşahede- 1 ran Denizbankın Sadıkzade vapu- Bundan bir müddet evvel Çen - zerine atılarak muhtelif yerlerin 
!erini tesbit eden notlarında köy- Etrüsk ile diğer vapurlarda ya- runun vaziyeti etrafındaki tetkik- gelköyünde Hasip Paşa çiftliğinde den bıçaklarile yaraiaınışkırdır. 
!ünün iyi giyinmesi için ucuz ve ı:ılacak tadilat üzerinde Ankarada !er bitirilmiştir. ağır bir yaralama hadisesi olmuş Osman bir müddet hastanede 

sağlam elbise tedariki meselesi e- Almanlarla İktısat Veka.Ieti ara - Tetkikler menfi netice verdiğin- ve iki kardeş elbir!iğile bir adamı yattıktan sonra iyile~miş, suçlular 
hernmiyelle işaret edilmişti. Köy- sındaki müzakerder bitmiş - den vapurun kurtarılmasından vaz yaralamışlardı. ı da Adliyeye verilmL5!erdir. 
lü tipi elbisenin bizzat köylü tara- fü. Almanlar Elrüskü Almanyaya geçilmiştir. Çünkü kurtarma ame- Dün bu hadisenin Ağırceza mah Dünkü muhakemede Ahmet, OS 
fından yapılması ve dokuma im_ götürüp tadil etme~i kabul ~tını~- liyesinin çok uzun süreceği ve da- kemesinde muhakemesıne başlan-,manı kendisinin değil, ağabeğisi· 
kanı olmıyan yerlerde 3umer - lerdır. Ay~ıca Demzban~a sı.p~ış. ha sonra yapılacak tamir için de mışhr. Davanın suçluları orada nin vurduğunu söylemiş ve mese
bankla muhabere edilerek çare ve mukavel~sı • feshedılen uç buyuk vapurun kıymetinden fazla bir çiftçilik yapan Ahmd ve Hamdi leyi şöyle nalatmıştır; 
!mkanlar bulunması, vilayetlerce vapur ıçın de 2.500.000 mark taz - • • 1 . adlarında iki kardeştir. 1 •- Çiftlik yolunda ağabeyimlr 

minat vereceklerdir. para sarfetmek lazım ge eceğı an-
mahalli ihtiyaçlara uygun tezg~h !aşılmıştır. Okunan tahkikat evrakına ve id, konuşarak ilerliyorduk. Arkad•n 
tiplerinin ve istimal tarzbrınm Etrüskte yapılacak tadilat Al - ş· d' 

1 
d b 

1 
diaya göre, Ahmet b;r sabah ayni gelen Osman ağabeyiınin yakasına 

d · h 1. d b ı ım ı ya nız vapur a u unan 
ög·relilmesi faydalı görülmüştiir. manya a ınşa a ın e u unan 1.. 

11 
k t 

1 
ye~de çiftçi olan Osmı;.n!a tavuk- yapışarak: .Kızımı senin r.; 1ğınP 

K üze _ uccar ma arının ur arı masına 
Her yıl nüfusu az köyler(• rloğ _ adeş, Tarhan ve diğer eşi çalışılmaktadır. Bu mallar da am- !arın tarlaya girmesi meselesin - kadar gönderdim de almadın de-

rinde de tatbik edilecektir. d k t · ı Ah ı b ğ ğ"l ·• ş· d. t k · •· r ru bu tatbikatın genişletilmesi barlarda sular içinde tamamen ıs- en avga e mış er, . me ıça •·ı ı mı. ım ı arı Vl'rmıyeceg!Z.• 

imkan ve çarelerinin aranması ve . anmıştır. nı çekmiş. fakat tam lu sırada et diye bağırdı. Osınan, ağabev'me 
D E N 1 Z y k d raftan yetişenler aralarına gire - kızını vermek istiyor, biz d• almı· 

alınacak tedbirlerle neticelerinin a ın a bir heyet kurularak 
bildirilmesi ve tesbit olunacak kı- ~İrket varurU bı,"r kaza mallardaki zarhr ve ziyanla ge - rek ayırmışlar, Ahmr,din bıçağı - yorduk. Ağabeyime ç•keceklo vur 

'( nı da elinden alarak saklamak ü - du, o da Osmanı küçük çakısı ile 
yafetlerin fotoğrafları alınarak ü- minin kıymetini ve zararın he -

geçirdi zere Cemile adında b.r kadına veri yaraladı. Ben işe karı~madım.• 
çer kıt'asının Vekalete gönderil - saplıyacaktır. Denizcilik nizam - ı 

1 
.b. . . b'' .. k mişlerdir .. Aksam olunca Ahmet,.1 Tabibi adil tarafındön ver'len 

mesi dün Dahiliye Vekaletlnden Şirketi Hayriyenin 75 numaralı arı mucı ınce kaza ıçın uyu . . . 
0 1 

rt k d . 
1 

k .... k b' 
d .

1 1
.. t tb'k' 

1
• Cemıleye gıtmış: • s:nan a a ı rapor a ıse yara arın ucu ır 

vilayıete bildir:lmiştir. vapuru evvelki gün bir kaza ge - avarya enı en usu un a ı ı a- • . . . 
Ç
irm,,tir. Köprüden 13.45te kalkan 

1 
. .. barıştık. Şu bıçagı ver. dıyerek ka çakı değıl kama ıle açılmış oldu • 

, zım ge mektedır. Buna gore, ge - 1 t ğ bild" ·ı· d y ik.. kl k masını a mış ır. u ırı ıyor u. 
BE L E D 1 YE vapur en oye ya aşır en mide malları tulunan kimselerin Oradan kahveye dönen Ahmet Buııdan sonra Hamdi de hiıdi • 

bıraenbire makıne silınri.ri bozul· rd k" 
sa!. .. • diye haykır.ıştılar. Musa dan bu zoraki şehadet karşısında vapu a ı zararı ödemesi icap et- ağabeyisi Hamdiye meseleyi anlat- seyi ayni şekilde anlattı ve hr • 
Peygamber yüzünü toprağa vu - tereddüde düştüler. Hayır deseler, Balıali ca~desi:ıden nakil muş ve suİJar!a sürüklenm€ğe baş· mektedir. mış ve gece ikisi de kahveden çı- deş! Ahmedin alakas. olmadı~ını 

J rd A ı T lamıştır. çindeki yolcular tetaş 
~p Y\:L ~ ğ ad~. v~ a~ı::ı Tanrının hışmından korkuyorlar- VaSlla larVID geçişi 've heyecana düşmüşler kaptan da Çünkü gemideki malların kur - karak çiftlik yolunda Osmanın iddia etti. Neticede muhakeme şa· 

ua ey unun uzerıne e r dı. Evet deseler halkın gadrıne uğ- " . . .' tarılması uğrunda vapurun karaya ııeçmesini beklemişler. Tam üs hitlerin celbi için başka güne bı. 
ııaran karanlık kayboldu. Güne _ ki d Nih ded·ı ki etraftan ımdat ıstemege başlamıs· ld • f d'! . B 

nyaca ar ı. ayet ı er : Sirkeciden Türbeye çıkan yarı t B k k . . .d •. oturtu ugu arze ı mektedır. u man geçerken iki kardeş birden ü rakıldı. in dınl k - ·· h · ]d .. .. .. ır. ere et aptanın ıyı ı aresı . 
f ay ı yuzu za ır o u ve - E.vet ... Musa dogru soylu yor. asfalt yarı parke Babıali caddesi - vapurun sularla sahile ar masına hus~stakı kararı mahkeme vere -
ondan sonra artık kılıçlar kes- Tanrı ile konuştu ve Tanrı ona 1 • . ç P 

1 

cektır. 
mez, adam öldürmez oldu. Böyle- b ki d' F k t T nin tamamen asfalt h~le çevrilme-, manı olmuş ve bir müddet sonra uyru arını ver ı. a a anrı . 
ce bilindi ki Tanrı artık verilen Musa d h b k ı d .. si için üzerinde hafr;vat yapıldıg·ı 48 numaralı vapur yetışerek uzun ya a a aş a şey er e soy- · M A A R 1 F 

Hasa n ecza deposu 

rangını tahkikatı 
Fazlct s Ur'et le otcmot il 

sure n iki şoför 
kurbanları kifi görmüş. Beni İsra- ledi. Bunları beliti Musa duyma- nazarı dikkate alınm<Ş ve bura •

1 
çalış':'alardan sonra 75 ~umarayı' -----

il Yedegıne almış v y k k ı t' Bah,,.,kapı yangını etrafındaki Dün birinci sulh ceza mahkeme-
. in tövbesini •kabul etmiştir.] (1) dı ve yahut unuttu. dan normal halde im!ş gibi nakil . e enı oy ıs e e- takırköy v e asımpaşa r * Halk, he!> bir ağızdan: vasıtalarının geçmesi uygun bu _ sınz yanaştırmıştır. Yolcular dığer I ki I . tahkikata Adliyece devam edil • sinde Yasef ve Kemal adında iki 

Musa artık halkın tamamen _Nedir c, sözler? lunmamıştır. vapuria.• yollarına devam etmiş - Of a ffi!' ep eri mekte~ir. Depoyu tu.tu.şturup yak- şoför, _belediye seyrüsefer niz":'.11· 

kendisine tabi olduğunu görmüş Diye haykırıştılar. İhtiyarlar da·. lerdır. Bakırköy ve Kasım paşada halen tığını ıtıraf ede. n Alinın. suç o.rta· ınamesıne aykırı olarak fazla su • 
Belediye Daimi Encümeni bu k ı te k f d ı 

ve onlara Turusinada ·Tanrı• dan - Tanrı dedi •ki, dediler, eğer bu yoldan yalnız gidilmesini veya ge- ln giliz vapuru yUzdürül(ü ayrı ayrı binalarda bulunan orta ğı olmfa hzaknknı de k" v ı k:ı: e~ ratle otomobil sevkıettiklerinden 
aldığı emirleri ve •Tevrat• ı teb- buyruklarımı ifaya Beniisrail hal- , mektep şubelerinin birer müsta- l\fosta a a ın a ı mev ye !dolayı ikişer gün haps~. ikişer lira 

!inmesini muvafık bulmuş ve bu ç kk led k t t · ı d • ·· !iğ zamanının geldiğini anlamıştı. kının güçleri yetmezse zarar yok . . . .. .. . . ana a e aray~ o. ~ran n- ı kil orta mektep haline getirilme _ kararının gerı a ın ı~ını yazmış - para cesazı ödemeğe ve üçer gun 
Tevrat, bu halkın dünyadaki yaşa yapmasınlar.. ' hususta ver~ığı ka~arı .E~ınonu gılız bandıralı Slammı_t _ısımlı g~~ !erine Maarifçe karar verilmiştir. tık. • .. de sanat ve meslekle: inin icrasın· 
yış tarzlarını, aile ve cemiyet i - Burada yine ve mecburen efsane Ka_ ym .. a .. kamlıgına bıld1 ı: mışt.ır.. E- vapuru Alemdar tahlısıye gemısı .. . . • Dün bu hususta malumatına mu dan menedilme cezasına mahkUm 

K k - hl t f d ··zd·· ··1 ·· ·· V Bakırkoy şubesının halen 245 İ çindeki vazifelerini, din, ibadet 'arihinin sahifelerine dalacağız. ı;nınonu ayma amCJgı 1 ıyacı ara •n an yu uru muştur. a - racaat eden gazetecilere stanbul olmuşlardır 
kik d • k"J t ı t · · · ç kk ı · kız ve 225 erkek. Ka.ımpaşa şu - · kayıtlarını ihtiva eden bir •dir Bu sahifelerde mezkur olduğuna tet e eceı< na ı vası a arının pur amır ıçın ana a e lımanı - . Müddeiumumisi Hikmet Onat şun --oo--

kanun• , mukaddes kitapların da JÖre: bu yoldan yukarıya çıkmasına ve na götürülmüştür. besınde de 519 kız, 567 erkek talc- !arı söylemiştir: 
ilki ldl. ·Beniisrail halkının böyle ve yahut sadece inmesin? müsaade e-' rr. ı·· Ü t f 1 be okumaktadır. ·- Mustafa, mevkufıyetinin de Taşla yaralamanın cezası 

Bütün halkı toplıyarak onlara .ekrar isyanı üzerine Cenabı Hırk, decektir. ,O,Or n ay a arı Bu şubelerin ayrı b;r.ala~da ida- vaınını icap ettirecek deliller ka - Şehremininde otııran Hamil 
Tevratın alrka·ınını tehi!" ettı· v luluramadı re edilmesi dissiplin ve terbiye ha- d .•. d k E · 1 k d k b• " · rur dağına emrettL Dağ yerinden Ye ni istimlak m üdü! lügü . naatbahş görüleme ıg:n en ser - omşusu mm e avga e ere •• 

-Bundan sonra, dedi, bütün iş- ıynadı ve bu kavmin bulunduğu . . . . . kımlarından mahzurlu görülmüş- besi bırakılmıstır. Aliden başka şından taşla yaralamı".• ve dün Ü • 
ı · · d · J.e B 1 d d k lıd d l Geçenlerde Gelibolu açıklarında · • erınız e güç rinizde hep .. hep bu şehrin üzerine gelip havada mual- e e ıye e ı ycnı ı as e ı mış 1 vı•.Jen Muzaffer motörünün tür. Bu suretle Islanbul Maarifi ye bu hadisede zan altında bulunan lçüncü sulh ceza mahkemesinde 
ahkAm üzerine hareket edeceksi- akta durdu. (Kur'an: Ve iz ahezna olan İstimlak Müdürlüğüne tayin f 1 d b' h b k niden ve müstakil olarak iki orta henüz hiç kimse yokt:ır. İnceleme !beş gün hapse ma'~""" olmuştur. 
niz. Ve ancak bu suretle T d'l B led· e Şirketler Komise ' 3

) a arın an ır a er yo tur. kt daka kazanmB olmakla -anrıya misaku küm ve refa'na fevka- e ı en e ıy - me ep !ere devam edilmektedir.• f --oo--
kulluk t ı. ı 1 kk · G<>libolu liman reisliği motörün em.., o ursunuz. küm ... ) Yani , 01 dag"ı biz bir gül- ri smail Ha ıya dün tayın dır. 

Rakı z iyafeti n in ~on u Ben .. •ti ka · M k ··d·· ı··k k d bı·· tayfalarının ne ölüsüne ve ne de 
l.l8f vmı, usanın ı en- le gibi ol kavmin üzerine götür- emri ve mu ur u " rosu te ıg 

--00--

2 d i isiz h ırs ız m a h keme edildi d ·ı · r Se · t k J k dirisine raslanmadıg· ını bildirmiş· 
ı erme • rıa anunu• o ara dük .. Ve ol kavim zannederlerdi ki edilmiştir. Kadroda bir mühendis, Sabıkah kel Necati 

yak-alandı 

Topkapıda oturan arabacı ..Ius· 
tafa arkadaşları Cavit ve Tahsini 
evine davet etmiş ve onlara bir ra 

tebli"' ett'"l b d" d"" tir. Tayfaların akıLetlerinden kor-
ı; ı,. u • ın. • unya. ve ol dağ Üzerlerine düşe .. • iki fen memuru, iki mürakıp ve Dün birinci şulh ceza mahke -

mesinde Kemal ve Mustafa adında h · t ka ı · · d k kulmaktadır. 
·~ ": • nun arı.~n .. ıçın ~ .. en- Bu mucizei iliihiyeden sonra bir daktilo vardır. 
dilerıne oldukça kuçuk gorunen Musa halka hitaben· --oo---
cihetler buldular. 'Eğ ded" · .b · t· 

----- • On gün kadar evvel Fatih'te iki dilsiz hırsızın muhakemelerine kı ziyafeti vermiştir. Bu sırada a· 

R f h h
.. · . . 

1
• - er, ı, sız u şerıa ı ve 

e a , urrıyet ve ıstık al için- b k't b k b 1 t . b d • . u ı a ı a u e mezsenız u ag 
de yaşıyacaklar, kendı kendilerini ı · . h ı· k ed . . sızı ezer, e a er. 
ıdare ed~kler, fakat dm şartları- B .. ·ı k · d • Ih d 

enıısraı avını, agın a n a 
na ve Tanrı buyruklarına mutavaat k 1 k . h k t 1 ed ki d · 1 a mama ıcın er nereye aç ı ar-

ece er ı . sa onu başl~rı üzerinde gördüler 
Yıllar ve yıllarca esaret içınde, "h t b kt 1 k' k 
1.. t .k 1 d J ve m aye a ı ar ı çare yo , zu um ve azvı a tın a yaşamış, . 

F' · K btl h Ik 
1
. d mecburen Tanrıya secde ettıler. 

ıravunun ve ı a ın e ın e F k t . 1 . d . a a ıç erın en: 
esır olmuş, hayat ve mal hakkın-
dan yine yıllar ve nesillerce mah
rum kalmış olan bu halk, yine 

(Arkası var) 

kendi faydası için olan kayıdları 1 (1) İmam Ebu Cafer Muham -
pek ağır buldu. Esareti, zulmü, taz- med bin Cerir ve •Tarih ülümemi 
yiki çabuk unutmuştu. Velmüluk• eserinin birinci cilt 
Başıboş kalmanın, serazad bir 

1 
ve 326 ncı sahifesinden. 
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uıınııımnıınııııuıı ıınnııı:nıııınııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ıııııııııııııııı ııııı ıı ıııuııı 

Kedileri s okaklarda Caza zabıtları Hasan adında birinin manav dük bakılmıştır. ralarında kavga çıkını., ve misafir 
Belediyece şoförler ve otomobil kanı kepenği kırılmak suretiie so- Bunlardan Kemal. Ceğaloğlunda Cavit ev sahibi Mustafayı bıçakla 

g ez di r mek ya sak . . . f . . Süzan adında bir kadının evınden b .. d ı t A gi sahıpierı hakkında kt~ılen ceza yulmustu. Emnıvet kıncı Şube .. . d acagen an yara amış ır. raya 
Son zamanlarda Beyoğlunda ku zabıtlarında hangi m~ddeye tev . memu;Jarı bu hırsızlı~m sabıkalı eş_y~ .. tğaşı~ukenl' mas~ uzer;n: ren Tahsin de burnundan yaralan· 

duz kediler türemiş olduğuna dair fikan tecziye edildikleri yazılma_ K 
1 

N t" t f d· ' ld·- gor u -~ ır saa ı aşırmış ve e ç - mıştır. Mustafa ve c~vit AdLyeye 
• . e eca ı ara ın an yapı .gını buklugıle Mustafaya vererek orta ·ı · ı d · 

çıkan haberler Beyoglu beledıye dığı görülmüştür. Bunun hem cc- tesbit etmişler ve kendisini dün d k bet k . t . 1. verı mış er ır. 
· y an ay me ıs emı!l ır. ----00----

şubesınce yaianlanmDktadır. al- zanın sebebinin anlnsılmamasnu ,.akalamışlardır k ı hk il 
. . . . •. , · Ya a amp ma em~ye ver en . k .k . . k tf dll tU 

n,, kcdııerın mevsım doıayısııe so- ve hem de mahkeme~ ~ itiraz edil- --oo- dilsizlerin isticvabı için onıarın i- Bır ç ocu ı ınc 1 a an ş 
kaklarda fazla gezdikleri eörülmüş diği takdirde orada mtişkülat tev- Bi r us•a~as, 1 yaralandı şaretlerindcn anlıyan bir adam Şişlide Hocamahnsur sokağında 
ve esasen sokaklarda kedilerin gez !it ettiği gözönüne alınarak bun - bulunmuş ve bu vasıtA ile isticvap oturan Yakonun dört yaşındaki kı· 
dirilmemesi belediye talimatı ica- dan sonra bu gibi ceza kağıtlarına Kaz!ıçeşmede deri fabrikasında olunmuşlardır. Kemal işaretlerle zı Angeliki evin ikinci kat pence-
batından bulunmll§ ol"1ası dolayı- kanun veya talimatnamenin alB.ka- ustabaşı Yaninin üzerine ikinci kat suçunu itiraf etmiş ve sabıkası o - resinden sokağa düşerek muhtelıf 
sile alakadar memurların nazarı dar maddesiniı. de yazılması ala ~ tan bir deri istıfi yıkılmış ve muh lup olmadığının sorulması için mu yerlerinden yaralanmış ve tedavi 
dikkati celbedilmiştir. kadarlara bildirilmiştir. telif yerlerinden yaralanmıştu·. hakeme kalmıştır. altına alınmıştır. 

TDILSDMD HUseyln Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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Betbaht, mülahazasız ka- ikincileri gayretle, üçüncüleri nef- Kalfanın bu ıptilası, bu sükunet 1 manlık bulabilmeleri muhal de - kucağından kalkıyor. Selamlığa bir yol buldu. Gayetle ince biT kıl- bir ağrafla kedinin fiyongosuna 
retle olmuştu. Oluyordu. buimıyan aşkı. bu ateşi, oğlanın ğildi. Alinin yanına gelıyor. Ona tüyleri- ğıdın üzerine şu satır ları yazd ı : takt ı. Hayvanı hareme salıverdi. dın ~el!kanlının hic söz din

demiyen, hiç mani tanımıyan ilk 
ateşli galeyanları önünde öyle ser
semliyerek, okadar büyük bir tes· 
limiyetle yerlere dü~tü ki vakit ve 
saati gelip de Ali Bekir kaldırmak 
için onun kolundan tutarak: 

- Kalfam kendine gel baka
lım ... Ben senin küçük oğlun ye
rinde bir çocuğum, bu hisle seni 
uzun müddet memnun edemem. 
Haydi davran... Bu rüyayı unu
talım .. Senin haz duyduğun kadar 
ben bu sevgiden muazzep oluyo-

Ali Bekir bu Kalfa köprüsünden hissini evvela nefrete, sonra şidde- Kalfa hamm ümmidir. Onun ki- nin üzerinde Pervinin kokusunu, cSevgili Pervinim!. Şimdi oğlancağız ağrısı tutmuŞ 
semti canana atlamak için geçti. te, sonra gazab ve intikama çevir- tabet hizmetini öteki beriki ve bil- hararetini getiriyor. •Sana pek mühim şeyler söyli- bir gebe gibi bir yerde du • 
Lakin iş okadar tuhaf bir şekil al- dı. O şimdi Kalfanın beline değil, hassa Ali Bekir yapar. Oğlan bu Bir gün Sincap selamlığa Alinin yecegım... Harem dairesinin en nmıyor. Gözleri kedinin avdet e
dı ki. .. Pervini gözetlemek için boğazına sarılarak nefesini kesmek cihetle de kadının birçok hususi- yanına geldi. Sırtını tümsekletip üst katında çatı arasında, selamlık deceği yollara matuf oradan oraya 
herhangi bir deliğe başını soksa, infialinden kendini alamıyor. Kıv- yetlerine vakıftır. Zavallının mü- onun dizlerıne sürtünerek okşan- bahçesindeki büyük fıstık ağacının dolaşıyordu. 
ne vakit dönmedoiaba inse hemen ranıyor. Pervirıle mercimeği fırı- him b ir ip ucun u da buradan tu- mak isterken oğlan bu sevgilisinin tam hizasında bir boş oda va r. Bu Kediyi boynunda bu imzali teı· 
karşısında Kalfa Hanımı buluyor. na verinciye kadar bu karıyı avut- tar. Kıtlfanın ümmiliği şimdi oğ- sevgilisini hemen kucağına aldı . gece herkes yatıp da el ayak çe- keresile salıverdikten sonra yaP" 
Hem de nasıl... Gözler iştiyakla mak, bu k.ırabeliıya •katlanmak lü- lanın çok işine yarıyor. Pervin 'Tüylerinin arasında P ervinin na- kildikten sonra beni orada bekle. tığı çocukluğun, ettiği deliliğin de
baygın ... Dudaklar puse ıçın pür zumunun mübremiyeti önünde de- şeytan kız kendine bir gösterilirse zik mini mini ellerinin izlerini de- Fıstık ağacına tırmanarak oraya recesini anladı amma iş işten geÇ-
raşe, kollar sarılmak ateşile ardı- li oluyor. on öğreniyor .. Küçük beyin müs· ğil nefeslerinin rayihalarını arar- kadar çıkacağım ... Bu mektubumu mişti. 

na kadar açık ... Etrafı ağyar gö- Ali Bekir kalfanın görüp erışe· takbel odalığı pek kara cahil hı- ken birşey düşündü. Her ikisinin alınca hemen cevabını yaz Yine bu Ya şimdi müthiş bir süiitesadü!· 
zünden hali bulursa çocuğu, ista- miyeceği gizli, emin bir yeri nere- raıkılmak istenmiyor. Yalnız oku- yarı sadıkı bu güzel kedi araların- posta kutusunun içine koy. Kedi- . b gi • 
k 'b" h k k 1 bec d t 1 k h" t• . . . 1• 1 ğ 1 Ç k h 1 an le kedi hır aşkasının yanına oz gı ı emen ıs aç arının ara- d b 

1 
ta p . . d mak değil yazmayı da. epey e- a pos acı ı ızme ını gciremez yı se am ı a sa ıver. o a ec - .. • 

1 S k . . e u up ervını oraya avet • . . . . .. ·· derde mad l b ve duŞ 
rum.. sına a ıyor. ı ıyor, ezıyor, emıyor, . •. . .. .. .. .. .. .. riyor... mıydı? Kendısıne boyle bir vazife dayım. Beni uzun müddet bu yu- a yon ya ancı 

Diyeceği dakikanın acılığını öldürüyor, posa bırakıyor. Oğlan edebılecegını duşundu. Duşunduk- Konakta bir Van kedisi var. tevdi olunursa bunu pek mahrema- rek çarpıntısında bırakma ... Ölü- man bir el tarafından karıştırılır· 
düşünüyordu. Çünkü köyden gelen çekil ya mübarek -demekle başın çe keyfiyetin zorluğunu anlıyor - Sincap .. Bu hayvan Pervin in dos- ne ifa edeceğine şüphe yoktu. O- yorum Pervinim ... • sa... Hem dendine, l:em Perviı18 

kehleli murdar çocuğu temizleyip dan defedemiyeceği pek büyük du. Pervinle her nerede olursa ol- tu mahmisidir. Kızın en büyük gün de hayvanın boynunda ateşi Gizli üftaden ne büyük hır fenalık etmiş olacak· 
adam eden o idi. Üzerinde iideta bir belaya çattığını ve öyle kendi- sun beş dekikacık hususi görüşe- eğlencesı Sincapla oynamak , o - al atlastan bir fiyongo vardı. İnsa- Ali Bekir tı. Bir yandan böyle haifane dü • 
yarım analık hakkı vardı. Az müd- ne gel Kalfam gibi nazikane söz- bilmiş olsa iş kolaylaşacaktı. •İki nun ipek tüylü boynuna al, mor nın kalbini ısıtarak sanihasııu a- .. Ali .~eki~ bu ·ka~ıdı katladı. Bük~ şünmekle beraber bir yand~n d;. 
det sonra Ali Bekir ıztıraplar için- !er ile ayılması kabil olmıyacak bir gönül bir olunca samanlık seyran her gün bit" renkte fiyonga bağ - çan bir renk.. tu. Mumkun oldugu kadar hacmını tılsımın kuvvetine, kudsiyeııne 
de kalmıya başladı. Çünkü ilk sav- derde tutulduğunu anladı. Tılsımın olur• darbımeseli Ali Bckirin kal- lamaktır. Dostun dostu dosttur. Ali Bekir bu renkten mülhem küçülttükten sonra saatinin kordo· b" .. liyordu 

b . d p ·· · d b. •t · . . . nd d 1 İ . çinden ır guvenme ge · Jetleri sarhoş ır a amın yaptığı kuvvetini güzel ervinin uzerın e ıne ı mınan veriyordu. Konakta Tabii kediye Ali Bekir de bayılı - oldu. Yenı bır kafıye keşfeden şa- nu an ma a yonu çıkardı. çıne ) 
yarı seçemez halile vuku bulmuş, denemeğe vakit bulamıvordu ki. .. seyrana tahavvül edecek bir sa - yor. Sincap sıcak, sıcak kızın ılık ir gibi kız ile muhabere için güzel yerleştirdi. Kapağını kapadı. Bunu ' Arkası var 



- - -
- - -- - -- - . - --- -- -·-.ı - -

31- Met 1939 İKDAM SAYFA 3 

iŞARETLER 
.M.ESELELER Doğrusunu isterseniz Nafıa Vekilimi

zin tebşirleri 
Evet, doğrusunu isterseniz Al • 

M • • ı• •k• t •h manya pekte haksız değildir. Bu-
uvazı seyır 1 1 1 arı gün harp etmiyoruz, fakat yi~·c -

Paris ve Romanın teati :~~rp~:~~~~~&:l~~~::!~ devresinde Bulgarya .. ~;.::;::rI::;~=·:~;~~~ 
lelerile birlikte Mecfüe sevkedile- bizzat şahit olduk: Almanyada 

tt 
•kl • t l t • cektir. tahsilde bulunan oğluna htanbul-e f e rı n 0 Q Q rın m e n f ıe:.::::a~r:~:!~::ı;~an~di~:::; Balkanların müşterek me

8
nfa

1
katte

1 
r
1
ine iUnanmış :: yb~ ';,.':ı.':r~~a ;~~:e b:ö:;;r: 

mümkün oıacağmı da, tetkik etmek bir Bulgaristana, bütün a an ı ar; mumi di. Anlaşılıyor ki yumurta Alman-

• • teyiz. Bu cümleden olarak tram - Harbin herhangi bir yarasını tedavi edecek 'yada oturanlar için en kıymetli 
ltalya 1935 itilaflarını hükümsüz addederek lmpa- ~=~Ja~~~:i~. ~~~a!~n!:şi~;:~ formülü pekala müştereken bulabilirler he~~:~: midesinden ıdırap du -

tatorluğun yeni haklarının tanınmaSlnJ istemiştir ~~:~i~:;.r~:~:e s~:~:rE;~~:a:a~~ Yazan: Nizamettin Nazif ::;o~m;;::sa::nıb~~:.::i ~~~ 
im k d . B b k tarafa bırakınız, yanıba•ındaki 

Paris 30 (A.A.) _Havas aJ·ansı, bu münasebetlere artık esas teş -ırihinde, Fransız maslahatgüzarı - uzatı ası mu arrer ır. e e (Dünkü lı.ıamın sonu) ·İstanbulun zaptı• na dair yaz - ' 
b ' - Fr · ı·t 1 yolunun açılmasından son-_a da dı" b'' .. k B. d t e Bolandada ne görüyor? Yedi rnil-

u gece, 1938 kanunuevvelinde, kil edemez. Eger ansız - Itlayan nın müzakereler programını a - . Almanyaya gelince o Ferdi - gı esere, uyu ızans os u v yon nüfusile Almanyanm on ikide 
İtalya Hariciye Nazırı kont Ciano münasebetleri iyile§rtirilmek istıe- yan hükümetine tevdi edişinde,, ~ur.a~akı tr~rnv.ay hat!ım.n da Bo- nand'ın zaferini Hamburg - Bağ- gafil Türk düşmanı meşhur mü- birine muadil olan Rolandanın 35 
ile Fransanın Roma büyük elçisi ı' niyor ise, şurası muhakkak ki iki İtalyan Hariciye Nezareti, bazı şe- gazıçıne dogru ınşası da ılk hatıra dat yolunu kendisine açacak niha(verrib. Şlurnberje. b~ Ferdin~d milyon nüfusa sahip, son derece 
11. François - Poncet arasında te- bükumet arasında müzakereler a- kil ihtiraz kayıtlarından başka, 7 gelenler arasındadır. ameliyenin bir rnükaddemesi su- ıçm bır kısa takrız ılave etmıştır. kesil ve zahire amban müstenıle
ati edilmiş olan notaları neşret - 1 çılması ve müşterek bir antanta Kanunusani 1935 Afrika anlaşma- Hava!!azi alınamıyor retinde telfıkki ediyor. Ve Fer - Edirneyi muhasara ettikten son- keleri vardır, hazinesindeki allııılar 
iniştir. varılması suretile bu münasebet- sının tasdik mevkiine girmesi hak Havagazı Şirketleri üzerinde ya dinandın her adımile Harnburgtan ra Balkanların göbeğinde, Balkan- Alınan hazinesindeki altınların 

K:ont Ciano~ 17 Kanunuevvel !erin aydınlatılması lazımdır• de - kında biç bir itirazda bulunmamış pılan tetkiklerde hasılatlarının kalkan bir vagonun B~ğdada yak- !arın müşterek menfaatlerine i -
1938 t~r~li notıı::ınd~ Fransa hü - mektedir. • _ _ 1ır. _ ma~rafları ve satınalın'.'1a taksit -l ıaşmış ol.masını istiyordu. Bununla nanmış bir Bulga~istana . bütün 
kfunet= sordugu bır suale cevap Fransanın ıkıncı 2 _ o zamandanberi, Frr/lsız lerını karşılayamıyacdgı anlaşıl - beraber Ittihat ve Terakkinin, Ab- Balkanlılar, Umumı Harbın her 
Vermektedir. Fransa hükiımeti, İ- nota&I Jiükfımeti, İtalyan hükumetinin !dığından şimdilik satınalınrna geri cfülhamit günlerinden kalma biir hangi bir yarasını tedavi edecek 

beş mislinden fazladır ve bu mih
temlekelcrin zahireleri ve altınla
rile yedi milyonluk Dolanda 90 
milyonluk Almanyadan daha zen
gin, bin defa daha rahat ve müref
fehfü. 

taıy:ın h~etind~n, bu bük~ : François _ Poncet, 25 Kanunu _ izhar ettiği arzusunu değiştire~'.- jbırakılmış_tır. Fak.at Ş i rket b'.r gün tevekkül ile Vilhelme bağlandı _ formülü müştereken bulabilider. 
ınetın 7 .kanunusanı 1935 tarihli evvel 1938 tarihli cevabi notasında lecek mahiyette telilkki olunabilır daha az bır para ile. satmak ısterse ğı, onun yakın şarkta. küçük As _.Tun anın baş taraflarında, behren 
F'rııasız - İtalyan anlaşmalarını üınl' •• 1 d kt di : her hangi siyasi bir harekette bu- ona göre müzakerelrre girmek yada. Balkanlarda ve Turanda, Ba-lfeyezan Şimali Bulgadstanı istila Yani biri yiyor, öteki bakıyor. 
hfil• er'' t ı•LL, di tmed'ğini' eze e şoy e eme e r ·· ·· d ı·d· z· bö' l b. f v a m ı e ........... e p e ı . Fransa hiikiı•meti, bu mesele ~ !unmuş değildir. mumkun olacaktır. tbıaliden başka bir komisyoncu ve e ememe ı ır. ıra y e ır . e~e . Kızılca kıyametin kopmasına bun-
n e bu anl~malann İtalyan ~okta~ rafında aşağıdaki müşahedelerde' Fransız. hükiimeti, bilaki.s'.Fr~~- Yen.i hav'l yollarımız jandarma ararn_ıyac_ağı_nı sandığı zan Bulgar topraklarının yetıştır- dan daha tabii sebep olur mu? 
azarın_:ı gore, hlil~ Fransız İt~ bulunmayı kendisine vazife bilir: sız - İtalyan münasebetlerının ıyı- Van. Iran, Irak gibi uzak mesa- ı günlerin bu hıkayesı Eger Osman-, me k~dretını arttıramaz. Çatalca- 1 K A M C 
~n mumu;'.'~e~lennde esas teşkil 1 _ 7 Kanunusani 1935 anlaşma !eşmesi için faydalı olarak t.ejlif felere yolcu ve posta nakliyatı yap lı topraklarında, topr";,ksızların bir lya dogru ~!erleyen Bulgar b~tar -

ıp etmedigını sormuştur. . . .. bb'' 1 . al ştır k . . 1 d h k 1. .1 . t· k t · olsaydı valarımn Jstanbulun zaptı ıçın E- L h d J 
K C

. b l hakkın !arı 22 ve 26 Mart 1935 tarihlerın- edilen biıtun teşe us erı mı · ma ıçın mevcut ardan a a uv- ısyanı ı e ış ıra e m<"mış • ·· . . . .. . . e O f U a f ) 
ont ıano, u mese e - ' .. k. t• . .. . . 1 d dırneden Fatıhın gol!derdıği top-

d 17 K'- 1 t rihl' k de Fransız parlamentosu tarafın- Cenevrede Fransız hu ume ı, vetlı tayyareler satın almak uze - yme o netıceye u aş<.maz ı . 
a =unuevve a ı me - İ . ·· . . 1 - B lk !arla mukayese eder de der kı: h b 

tub d üınl' • dan g muhalif reye karşı ittüakla kendisine talyanın Habeşıstan u- reyız. Bunlar geldikten sonra yu - Osmanlı ımparator ugu a. an . . . . .. ar e hazırlandı 
un a eze e. • . . . . t k d lan d h h'' . t• b .... k d.. 1 •- Tarıh ihmal edemıvecegı bu-7 v•- . 1935 la 1 tasvip olunmu4tllr· Bu anlaşma - zerindeki bliltimıyetinı anıma kan a sayı yerler arasın a a- urrıye m uyu uşrnan arının ve .. . • 
·~unusanı, an şma arı- . - . 

1 
. . . .. .. .. 1 d · yuk cevabı verıyor. Beş asır sonra 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) nın Afr'k d k ılıklı nf ti larm musaddak suretleri, Tunus bahsinde hareket serbestisını ga- va sefer erı tesıs edeceğız. küçuk duşman arının zor·ın an zı- 1 • • • • 
1 a a arş me aa ere . h . . 1 aynı yoldan Salıp Hılalı kovmaga 

bir hal sureti vermekten uzak hakkındaki hal suretinde tasdik - ranti edecek bir prensıp hattı a- VilAyet havagazıleri ve yade, tarla esırı o an rıayasırı~ 1 • • ne~Tiyatı ve resmi Polonya mah -
kaldıgın" ı, Tunus meselesinin kJ _ ten evvel yapılması icap eden ba1.1 reketi takip eylemiştiı:. Haydarpaşa feribotu tarla ihtirası yüzünden kaybetmış gıdıyo~.... .. fellerinin beyanatları, şu cihetleri 

-- · h kk k k' b .. tün B 1 Bugun o gunlerden cok uzaklar-
llU•ulmadı'"'nı Habeş işinde !tal _ değişiklikler sebebile teati edil~ 3 _ Fransanın Habeşistan mese Ankara ve Adanadaki havagazı tır. Ve mu a a ı u a - d V bil' k: . _ teyid etmiştir: 

.. ıs• ' · · B lk h b' d ayız e ıyoruz ı aynı sıyası 
Yaya düşman cephe aldığını, bi- memiş ise, Fransa, İtalyayı bu de- fosi ile alakadar bu hattı hareketin ve Elektrik Şirke!)erı tesisatlarını kan devletlerı, a an ar ın en ekold~n iki şef tarafından idare •Almanya - Polonya münasebet-
naen ı h b ı al bi . iklikl. • • t ğ cvkeden şe- . h'di 1 lin t b. t k . t dil V . 1. ·· zararlı ve sakat çıkmı~lardır terinin esasını 1934 ademi tecavüz a ey u an aşın arın r ğış erı ıs eme e s den evvelki a se ere ge ce, - ıze sa ma ıs e er. azıye ı mu : ol a B .. yük Alrnanva ile Küçük 
kı · k lm d - ·· Jed'kt ~-- ' ı d "'ld' .. • · · · . .. ·· .. 1912 de Balkanlılar bır harbe de- un n u - beyannamesi teşkil etmekte ber -

Yilletı a a ıgını soy ı en raitten her halde mes u egı ır. talyan hülmmetı, Fransız sıyasetı- saıt gorursek bunlarfo da muza - . . . . • . Almanya biribirine benzer iki bü-
80 • la al _ ğil tam bır ıttıfaka, zahırı şeklıle devamdır. Polonya, herhangi b~ 

nra. Bundan başka, 1935 an şm arı. nin, Fransanın enternasyonal te - kerelere başlıyacagız. . il k 'k b k d yük hatanın sembolü gibi karşı - bloka ı'ltı'hak etmek ·-usunda de-
• ~al tmparatorluğumm . . · • H d . . . d değılse b e e onomı a ım an , ~ ~ 
- .._, yan Fransız bükfuneti, Cıbutı demır - ahhütleri ile alakadar umumı ve ay arpaşa ıle Sırkecı arasın a b' 1 mızda duruyor Büvük Almanya ğildir. Polonyanın niyeti, bütün 

komşularile iyi münasebetler ida
me etmektir. Fakat lüzumu tak -
dirinde Polonya, haklarını, hudut-

tesisi çok büyük ehemmiyette ye- b'l . f 'b t . 1 film . . . b' k federasyona benzer ır an aşmaya, · · ' 
ni h 'kı . f tl d _ yolu imtiyazlı şirketinde Fransız daimi şeraitini her zaman ı mış- erı. ". ış e esı ıç•n ır anun muhtaç idil.,r. Bunu ikinci Abdili- bir müddet sonra büyük harbi na-
"-·- a atr ve yem men aa er o gurupuna ait 2500 hiı;se senedinin tir. Bu teahhütler, zamanında, o pro1esı hazırladı~. Bu _sene_ ~eclı- hamidin çok iyi anlarr:ış bulundu- sıl kaybettiyse Küçük Almanya 
""'"muş ur. . . ,,...... t• · · b - se sevkedılecektır Tesısat ikı se - d B lk H b' · t k .. ı k B .. d' k' b ·· k.. · İtalyan gurupuna devrini garantı vakit Fransız bwrnme ı reısı u · ğunu Paris büyük el~Jsi merhum a a an ar mı ıp 1 oy e ay-

unun ıçın ır ı ugun u vazı- d İt 1 nede tamamlanacaktır • . betm' t· . 
)ette ve bizzat Fransız _ İtalyan ederken, fiilen tatbik mevkiine da lunan Laval tarafın an ayan · • Salih Münir Paşaya yaptırdığı te- ı~ ı~. . . .. lannı ve irtikllilini, silah elde mü-
lllünasebetlerinin iyileşm!'si men- hi girmiştir. hükfımetine daima hatrrlatılınış - Irak ve lrana gıden şebbüslerden anlıyoruz. Yanı ılerıyı g~r~k. v~ ~esa~~ı dafaaya da baztrdır.• 
taatine olarak, 1935 anlaşmaları Bundan sonra, 14 Mart 1938 ta- tır.> demlryollarımız Yukarıda aBlkan Harbi mütte - hareket etmek gıbı ikı mu~ım hu-

Demiryolu 1939 Teşrinlerinde fiklerinin kaffesinin de Bulgar i- nerden mahrum bulundugu için. 

Suriye ve Fili~tin 
mücadeleleri 

Eski Çek reisi 
Hacha'ya göre 

lngilizler Kudüste mü- Bohamya ve Moravya şimdi 
him tevkifrt yaptılar tabii refm'ne kavuşmuş 
Hayfa, 30 (A.A.) - İki ar.ap, bir Berlin, 30, (A.A.} - Bohemya 

'Yahudi polisiniJl kurşunile telef ve Moravya Alman himaye idare 
0lınuştuT. si reisi Baron Von Neurath Euro -

Hayfa, 30 (A.A.) - Asiler, bir paische Revue mecmuasmda Prag 
°Yahudiye ait olan bır taşocağına daki vaziyeti, ezcümle şöyle tavsif 
taarruz etmişlerdir. Bir Arap, te- etmektedir: 
lef olmuş ve biri kadın üçü çomk •Vazifemin derin manası şudur: 
olmak üzere beş Arap yaralanmış- Kendisini Alınanvanın himayesi 
tır. ne teslim eden bir ırkı, Alman mil 

Kudüste tevkifat Jetinin nasıl inkişaf ettirmesini bli 
Kudüs, 30 (A.A.) - Son 24 saat diğini, nasıl tabii haklarına hürmet 

ıarfında İngiliz kıtaatı. civar mın- ettiğini ve şeref ve haysiyetine 
takalarda vasi mikya~ta polis ha- dokunmadan o ırkı nasıl, kendi ta
rekfıtı icra etmişlerdir. Bu kıtaat, rihi, coğrafi ve siyasi mukaddera
aratarında meşhur çete reisi Fahri tının isal ettiği hayat cemaatına 
liamad da bulunan bir çok Arap kazandığını bütün dünyaya gös -
asisini tevkif etmişlerdir. termektir. 

Führerin Bohemya ve Moravya 

Doktor Funkun nutku hakkındaki e..'Ylirnamesinin tazam 
. mun ettiği idari, kültürel, ve si-

Ber!ın, 30 (A.A.~ - Ray h~ank yasi çerçeve,Çelı: millttlerine kendi 
riaysetine de getirılen İktısat Na- . . ti · · be t · . zeng?n mezıye ermın ser s m -
ıın D. Funk Almanyanın d~hili kişafını temin edecek ve Bohemya 
Ve harici iktisat programını ~z~ ve Moravya memleketini kültürel 
ederek Orta Avrupa rneselesının ve ekonomik bir intibaha doğru 
Almanya tarabndan hal~.inden son sevkedecek derecede gııiştir .• 
ra şimal merke~ile K•radeniz ~~- Aynı mecmuanın aynı nüsha -
ııında oturan mılletler ekonomısı - d H h da bir makale neşret
nin daha iyi sahaya gireceğini söy ~teda . ac a 
1 · ·ı 1 t• m ır. 
eınış ve Romanya ı e. ya.pı an ı - Hacha, bu makalesinde ezcümle 

cari mukaveley> • Yeır bır ekono- .. . 

Ve Erzuruma varmış olacaktır. Diyar- dealine benzer idealler ve onların Fakat yine bugün o günlere ne 
bakırdan Van isti! , etinde yapıl- her birinin bu ideallerde büyük kadar yakınız? Frankonun zaferi 

totaliter devletler 
İtalya Kralı da hara

retle tebrik etti 

makta olan hattın inşa•ına da de - devletlerin peşinde olduklarını Balkanlar, yine ayni durumla 
vam edilmektedir. Siirt'e yakın bir söylemiştik. Teşvik görmüşlerdi. değilse bile mutlaka o günkü ihti
noktada ikiye ayrılacak olan hat - Bu dernekti ki büyük devletler kü- rasların en saldırıcısı ile karşılaş
tan birisi 'Cizre ve Irak hududuna, çük Balkan devletlerini muzaffer mış bulunuyorlar. 
diğeri de Van istikametinden İran oldukları anda ganimeti paylaşa - 27 yıl önce Bulgaristan, Balkan 
hududuna kadar inşa olunacak - maz bir hale sokmak arzusunda oldukları milletle~inin müşterek 

Roma, 30 (A. A.) - Kral, gene- tır. idiler. Büvük devlctleı· harbi Bul-
1 Fr b. ı f ·· d · menfaatl2rin tarihi ~eyrinde uh · 

ra ankoya ır te gra gon ere- Su işlerimiz garlarla Balkanlılara yaptırmayı 
rek nasyonalist kıtanın muzaffe - y d h t f d 1 . _ ve her biri ganimetten aslan payı desine düşmesi icap eden vazifeyi 
riyetlerini tebrik etmiş ve gerek ur un er ara m a su ama ış. k t ı ı d dig" er komşuları gibi yapamamak 

. . . . . !erinin bugüne kadar muamelelerı oparmayı asar amış ar ı. .. 
kendısının, gerek İtalyan mılletı - t k .. 1 d k .. k • k Bedbaht Ferdinand' hatasına tutulmuştu Bugun kom -e emmu e ere muna a.::.aya o · · · 
nin Frankonun muvaffakiyelleri nulmuş olan mikdarı 23 milyon li- Pariste tuğlu kalpağını beğen - şuları içinde böyle bır hataya tu-
karşısmdaki hayranlık hislerini raya varmıştır. Yakın zamanda di- dikleri için kendisini alkışladıkları tulacak olan çıkmıyacaklır sam -

bildirmiştir. ğer kısımlarla beraber 31 milyon nı sanarak .ve Habsb_'.lrg .has alayla yoruz. Fakat çıkması ve çıkma -
Kral bu telgrafnamesinde bil - lirava yakın sulama işleri yapı - rmdan bırının fahrı mır~l~yı ol: ması Bulgaristana Balkan millet-

'.. · . lacaktır. duğu için Viyananın k~ndısıne bag ' • .. 
hassa şoyle demektedır · . . 1 ld _ ak girdi~i Bal _ !eri intiba tarihinin kendısınden 

. · Şehırler arası telefon hatla:-ı Sü ı o ugunu umar ,., . •. .. 
•Memleketinde, medenıyetın . - . k h b' d berbat bir çıkışı aravabılecegı rolu unutturamıya -

• dal t. dog" _ rıye ve dolayısıle M L'lra bağlan _ an ar ın en ne . 
muzaffer oldugu ve a e ın , . lın t 1 caktır. • .. .. ·u t' 1• mıştır. Bu memleketler bızirn hat- o uş u. 
dugu buyuk dost mı e ı sa anı - - . =======================-===== !arımız vasıtasıle Avrupa ile gö - -=--
!arım. rüşebileceklerdir.. göre bir şekil ve esas kurrnağa ça- General Göring 

Valansiyada İzmir mıntakasında muhtelif is- lışacağız. (B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Valaıısiya, 30 (A.A.) -: Nasyo : tikamette vilayetler ve kaza la~ a- İlk iş olmak üzere Eminönü hindeki paktın takvi:, esi olmakla 
nalist kıtalar, şehre gırrnelerını rasında yeni telefon hatları ınşa meydanından Unkapanına doğru beraber askeri bir ittifak müta _ 
·müteakip, Catelar meydanında bir edeceğiz. 939 senesinde de telefon bir yol açılması rnutasavverdir. savver bulunmadığı da söylen _ 
geçit resmi yapmışlardır. Geçit hatlarının Erzurum istikametinde Bundan sonra imar işini bir prog- mektedir. 

remini müteakip, meydanda ge - t.emdidine devam edilc·cek ve bel- ram dahilinde sıray3 koyacağız. Doktor Göbels Peşte• 
neral Aranda'nın da huzuru ile ki .. ayni. sene Erzurumh konuşmak lstanbul yolları den Atinaya ge1iyor 
t.üyük bir dini ayin icra edilmiş- mumkun olacaktır. 1 . 1 .. . d h mmı· 

stınye yo u uzerın e e e - Budape te 30 (A.A.) Alman-Halk tipi radyo makineleri ka - . ş • -
. . . k . . yetle durmaktayım. Bu yolun bır ya propaganda nazırı doktor nun proıesı ya ında Meclise verı- . . .. 

l kt. B · · A .k d an evvel açılması ve tanzımı ıçın Göbbels dün sabah Kral Naibi A-ece ır. unun ıçın merı a an . . 1 ' 

d .. ti 1 M il tedbırler alınmıştır. Bir takım for- mira! Horty tarafından kabul e _ a muracaa ar o muştur. ode e- . . . . 
.1 il 1 • . t• ak t malıteler ışı bıraz t2lıır edecekse dilmiştir Doktor Göbbels başve-

rı e ge p pazar ıga ış ır e me - . . . . . . · • f t.. •• l 1 . . b ki' H lk ti . k' de ınşaat bu sene ıçmdc bıtırılme- kil Paul Teleki ve Maarif ve Me-
ens 1 USU açı ıyor erlmı ed ıyoruz. a I pkı t".1ahı . ğe çalışılacaktır. BebPkten Dol - zahip Nazırı Koman ıle de görüş -
.. AA) B ·· B ne er ra yomuzun mem e e ın er 

Bükreş, 30 ( · · - ugun aş k'' . d d' 1 . f , rnabahçe sarayına kadar olan gü- müştür Ög" Je üzeri A iman ya elçi-. .. . . . . oşesın en ın enmes1ne ırsa> ve .. . . . · . . 

tir. 

Bükıeşte Türkiyat 

Alman talep!eri11ıl.1 

metni 
Londra, 30 ( A. A.) - İyi bir 

membadan teyid ol1.U1:duğuna göre 
1\1. Yon Ribbentrop, Bcrlindeki 
Polonya sefiri l\l. Joseph Lipsky'e 
geçen halta içinde aşoğtdaki hu -
suslar hakkında müzakereler aç-
ması teklifinde bulunmuştur: 

1 - Dantzigin hakimiyeti. 
2 - Şarki Prusyayı, Polonya 

koridoru vasıtailc Almanyaya rap
tedecek olan otomobil yolu, 

3 - Polonyanın Roma - Berlin 
mihverine karşı takip edeceği hat
tı hareket. 
Görüşmelerin ertesi r.ünü iti. 

Lipsky M. Beck ile göriişmek üze
re Varşovaya gitmiştir. 

Polonya hi.ikünıetinio şimdiye 

kadar Alman tekliflerine bir cc • 
vap vermemiş olduğu rivayel edil
mektedir. 

Bekin Londra ziyareti 
programı 

Londra, 30 (A. A.) - Polonya 
Hariciye Nazırı M. Beck, Pazar -
tesi günü Londraya varacak ve 
salı günü M. Çemberlayn ve Lord 
Halifaks ite görüşmelerde bulu -
nacaktır. Akşam, Hariciye Neza -
retı, bir ziyafet verecektir. Çar -
şamba günü yeni bazı görüşmeler 
de olacak ve İngiliz lı:ralı M. Becki 
Windsor şatosunda kabul edecek
tir. Perşembe günü M. Beck, Ports 
moutha hareket edecek ve İngiliz 
donanmasının manevralarında ha
zır bulunacaktır. 

Varşovada siyasi 
faaliyet vekil Kalınesko Türkıye elçısını kt· B 1 ·d b't d zergahm da aynı esaslar dahılınde si doktor Göbbels şerefine bır zı -

. . rece ır. azı yer eı e sa ı ve a . ·ım . N f 1 . . Londra 30 (Hus ") _ varşo _ 
kabul etmıştır. b . d t . t 1 1 . tanzım edı esme a ıaca ça ı - yafet vermıştır. .. • usı 

. . d. t .1 t şoyle dıyor: 
ıru anlaşması şeklı• ıye arı e - . . . k' . •Ben şu cıhetten emınım ı, şe-
ınıştir. 

raite göre mümkün en iyi bal su

retini teşkil eden yeni Bobemya 

a zıya e seyyar amır a e ye erı, .. . .. . . _ vada muhim temaslar olmaktadır. 
Bu .. kreş u .. niversitesinde son defa k'' .. 1,t.. d ld t . t şılmaktadır. Bu kısım uzerınde tet Doktor Gobbels, ve maıyet\ er J 

Fransa - İtalya 
a umu a or o urma esısa ı ya - . H · · · ıı b ' lik 

ihd ed ·ı · 1 T'' kiyat ensti· · lm d b . . ı 1 . d'l kikat ve istikşaf yapılması İstan- kam bu sabah saat 9 ds tayyare ı- arıcıye nazırının mil ır re-as ı mış o an ur - pı ası a u pro:ıe ı c emın e ı - . . . .. . . . 
ve Moravya meşru vaziyeti, bir .. .. _ . 

1 
akt bul belediyesi>'? tebliğ olunmuş- Je Atinaya hareket etmiştır. islerıle gonişmüş, muavını de Al-

k h al - k' 1 d tusu hakkında komışuldugu zan - mış o ac ır. 
ço ay m ısar arın an ve ma - tur. man sefirini kabul etmiştir. Milli 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) zinin tereddütler.,den sonra, n .. Jıolunuyor. .. . Radyonun ıslahı İmar planının bazı noktalarını müdafaa ve hava müda1aası için 
safhaya girmiş olarak telakki et- . .. • h 1 Alman haberlere gore Maarıf Ankara radyosunun alafranga Nafıa noktai nazarile muvafık gör çı·n _ Avrupa haua hatları açılan istikraza Yahudiler de dahil 

k 
, hayet bıze sukun ve uzur e de et- 1 

tnek ve başka mevzulara geçme Nazırı enstitünün programını ha- ve alaturka musiki il~ temsil ko- medik. Maamafi İstanbulun yeni- Ş .k 30 (A olmak üzere geniş mikyasta iştirak 
•- mek imkanlarını vermektedir. 1 k .. 1 . • . . .. ungı n, gına) - Son za-
ocap etmektedir. zırlamakla meşguldür. unu te ernmu ettırmege çalış - den tanzim ve imarı fıkrme gore 1 d . 1 edilmektedir. 

Çek milleti, çalışm~yı, disiplini . . .. .. . man ar a ış emeye açılan Şun -
Be,-lin ih\iyatkAr maktayız. Radyomuzu ınşa eden belediye ıle Nafıa g<ıruşlerı ara - kin _ Lo dr _ Almanyanın Belçikaya 
. . • ve nizamı sever. Bu sebepten dola- --<>-- . k ti T .. .. g n a ve Honkong - San 

Berlın, 30 (A.A.) - Sıyası Al- Al illetine vakın kara - 1 şır e e . para~ı ın onune geçe - sında kolaylıkla bir anlaşma yapı- Fransisko hava hatlarından sonra, bir cemilesi 
lnan mehafili, M. Daladyenin nut- yı, man m - sparta Me.busu lbrahim cek yem bır aletın ıstasvona kon- lacag"ı şüphesizdir. 24 M t t 'h' d ç· So il Brüksel, 30 (A.A.) - Alman 

b Moravya . . · . ar arı ın e ın - vye er 
k.u hakkında büyük bir ihtiyatla !beti vardır. Bo emya ve . Demiralay öldü ması ıçın de anlaştık. Her iki tarafın da noktaı nazarı birliği hava hattı da resmen işle - sefiri, Kolonya radyosunun son 
idarei lisan etmektedır. halkının Alman milleti ile sıkı ış- lstilnbulun imarı bir halay. a .düşmeden İstanbulun meye açılmıştır. zamanlardaki neşriyaJı dolayısile 

Ankara, 30 (Hususi) - İlk mec-
Lııkal Anzeiger gazetesi, .Dalad birliğinde bulunması, bu esas üze- meselesi modern ihtıyacına daha az zaman- Çin _ Sovyetler birliği hatlı, Çin 

Ye, hayır diye cevap veriyor. Baş rinden kolaylaşacaktır. Jistenberi Isparta mebusu bulunan Şehircilik mütehass"ı Prost ta- da iyi bir tanzim ve imar ameliye- ile Avrupa arasındaki en kısa miı-
lıgı altındaki makalesinde, muma- İbrahim Demiralay vefat etmiş ve rafından hazırlanan imar projesi - si yapmaktır. Bunda d~ esas olan nasebet yolunu teşkil etmektedir. 
ileyhin İtalyaya hiçbir fedakarlık te olduğunu Almany&r.ın vaziye - cenazesi kaldırılmıştır. Merhum nin tetkiki Nafıa Vekaletine tek- her hangi bir suretle sarfedilecelı: Filhakika bu hat ile Şunkingden 
Y.•Pınak istememekte ve tarihi va-itini hiç te anlamamış görünmekte Milli cidalde de çok hizmet gör - lif edilmiştir. İstanbı::lun imarı i-ıparayı yerinde ve yolunda kullan- Moskovaya varmak için yalnız beş 
Zıfesini tanımaktan imtina etmek olduğunu yazmaktadır. müş bir şahsiyetti. çin helediye ile birlikte ihtiyaca rnaktır., gtin kafidir. 

Hariciye Nazırına teessürlerini 
beyan etmiştir. Öğrenildiğine gö
re Alman hükumeti, bu radyo is
tasyonuna Eupen ve Malrnedy ara
zisi hakkındaki neşriyatına niha
yet vermesini emretmiştir. 



SAYFA 4 tkDAM' 

Mavi sakalın yedi 
Tercüme edan: M. R. Ozgan 

karısı 
Telrilıtı N•mtınHı. 23 Ali Naci KARA CAN 

Yazan: Anatole France Buenos - Aireste San'atler 
-4-

San' atin hicreti ve mütemadi ziyaretleridir ki Arjantini 

bugünkü yüksek ' san at • 
payesıne g~tirmiştir 

Yıldızların aşkları 
Ateşli bir aşkla sevişen Artistler: 

Tino Rossi ve Mireille Balin 

TİNO ROSSİ ve MİREiLLE BALİN 

· Çardaş Opereti 

; Sahte Kontes 
: Büyük Vals 
: Genç Kızlar 
: Gasparon . 
. Bay Tekın yen' 

Dünyalarda 
· Kadınlar saltaııl'tı 
. -·ti 
: Kadınlar salta•~ 
: Şlmin Aşkı 
: stad ilahları 



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

MILLT VE ESKi ESERLER 

Bir sene içinde 21 yer
de hafriyat yapıldı 

Memleketin muhtelif mahallerindeki pek 
çok tarihi eserlerde esaslı tamir görmüştür 
Sayısı 34 e varan müze ve şube-,kmkapı, Ankara m;.Lı~tli drafı, 

!erini şu derecelere ayırmak müm Vize (Trakya), İzmir. 
kündür: Ecnebi hafriyat: Tuıova, Tarsus, 

l - Birinci sınıf devlet müzele- Van (Amerikalılar tarafından), Be 
ri; ğazk.öy, Bergama, Mllet (Alman -

2 - Mahalli müze!Pr. !ar tarafından), Yazılıkaya, MilD.s, 
3 - Eski eserleri toplama yerle- Afyon, Aslantepe, Malatya (Fran-

ı·ı (depolar) sızlar tarafından), Yümüktepe 
Mü,eledmızdeki esetleri cıns i- (Mersin), Sultanahmet · tstanbul 

tibariyle taş devri, bakır devri, Sü- (İngilizler tarafından) 

SAnı'A 1 

- www Cek seylöbının son serpintileri -
Hadiselerden objektife çarpan manzaralar 

, 
1 

• • - ...... 

ıner, Asur, Eti, Frikya, Lidya, Ar- Fenni şartları haiz asri müze bina 
kaik, Klasik. Hellenistik, Roma, Bi !arının yapılması milyonlara mü -
1.ans, Selçuk, Osmanlı eserleriyle tevakkıf olduğu için ıkil tedbir ol- ı 
meskükat, etnoğrafik eşya, yazma mak üzere tarihi binalar onanl • 
ve basma kitaplar tefki! etmekte- makta ve eserler buraya konmak-
dir. tadır. 

Bütçenın müsaades; nisbetınde Sivil ve re:;mi moııiıınantal mi· 
lnühim kolleksiyonların nakdi mü- mari bakımından mebzul örnekleri 
kiiiat ve bedel mukabU! alınarak ihtiva eden Topkapı sarayının 
memlekette kalmasına çalışılmak· Cümhuriyet rejimince müzeye kal 
tadır. Bu cümleden olrnak üzere bi ve büyük masraflar ihtiyariyle 
ıneshur Bay Reşat, Bay Cafer, Bay harab!den kurtarılarak Türk san
l'evhit, Bayan Seher Sikke kollek at eserleri meşheri haline konması 
•iyonları bir ka~ sene ıçlnde satın dikkate şayan bir mana ihtiva e • 
alınmıştır. der. 

Adet itıbarile mıize!erlmizde tas Asırlarca Hristiyanlık ve Müs -
nif edilmiş eserlerin yekOnu lümanlık aleminin cldal sembolü 
281.000, müze kütüphanelerindeki lolan Ayasofyanın bir Hint müesse
Yazma ve basma kitaplar yekılnu si olacak olan müzeye halbi de 
380.000, müzelerde taanif edilmiş Türk toleransının bir misalidir. 
tarihi evrak ve deft~rler 200.000 e ! Abldeler in tamir i it i 
bal" ı t • 1~ o muş uı · Maarü Vekaletı Evkafla birlikte 

N"eşriyat müzelerın şüphes!?. en. abidelerin onarım işim ciddiyetle 
tnü'ıim ışidir. : ele almış bulunmaktadır. Kısmen 

Merkezde müzelel'Uı organı ola- veya tamamen tamır edilenlerin 
.-ak (Türk Tarih, Arkeoloğya, ve başlıcaları şunlardır: 
etnoğraf)•a dergisi) adiyle bir il - İstanbul: Topkapı ııaraymın 
ıni mecmua çıkarıldığı gibi reh - muhtelif senelerde tamiri, Hekim-
beri · · · ' .. d gel! · ! kt · eı seı ısı vucu e rı me e, oğlu Alıpaşa sebilinin tamıri, A-
arkeolo~ mimarlarım• z mimari a -• yasofya müzesinın kı< mi tamirı. 
bıdelerimizin Corpus'ı; için rö - 1 Amasya: Bimarhane etrafımn 
•C.vler hazırlamaktadırlar. İstan- açı!ınası. 
bul miııeleri mutat neşriyatına de-ı Kayseri Alaca Mesc:it, Hoca Ha 
\'arn etmektedir san kümbetlerinin tamiri, Huvant 

İstanbul müzelerınde iki miıte- 1 Hatun. Seha biye müdreselerinin 
hassıs tnrafından hazırlanan ve tamiri. 
tanzim olunan sikklerııı kataloğu Selçuk (Kuşada) h~bey cami -
le. Türk ve İslam eserleri müze · inin kısmen tamiri. 

sinin kataloğu, Kayseri müzesı Niğde: Ahı Eyüp kümbetı, Ak-

kataloğu. Türk konuşmalarına dair medrese tamiri. 

tnühim bir eser matbaaya venlmiş Bergama: Meşhur harabe etra -

bulunmaktadır. Eskı eserlerin tat- tının yolla çevrilmes:, İlfmevi ya
hlri ve fenni muhafazası işı blr pılması. 
kimya lıiboratuarına tevdi edilmiş İzmir: Hafriyatlarında çıkan es-
tir. Bu laboratuar takviye oluna ki eserlerin tanziıni. • 
caktır. Antalya. Yivlı minare camıinin 

Hafriyat kısmen tamiri. müze olarak. 

Müzelerimizdeki eserlerı çoğal - Erzurum: Çifte minare medre • 
lan kaynaklardan başlıcası hafrl - ' sesinin tamirl 

Yatlardır, Çıkan eserler Türkiyede Söğüt: Ertuğrul Gazi türbesinin 
ltalmak şartiyle ecnebi il!m he .- tamiri. 

Yetler!yle ve ecnebi arkoloj! ens- I Bolayır: Süleymanpeşa, Namık 
litüledyle 'işbirliği yapıldığı gibi Kemal türbelerinin tnmlrL 
Türk Tadh Kurumunun yüksek J(uşada: Kalenlıı tamiri. 

himmetleriyle milli hafriyatlar işi Edirne: Darüssübyan. 

de ele alınmış bulunmaktadıı-. Konya: İplikçi camii, Karatay ve 
Yalnız 1938 senesi içinde Türki· İnceminare medrese!eriniıı• tamiri 

~e topraklarında şu yerlerde haf- yapılmaktadır. 

tiy~t yapılmıştır. Ankara: Bedesten, Eti müzesi o-

Miııt hafriyat: Alaea - Höyük, !arak kullanılmak üzere tamiri ya
l'azarlı, Karaoğlan, (Ankara), Çan pılrnaktadır. 

Emine Sultanın 

ı il Sarayında Bir Hırsız 

Çek hadiseleri halen bitti, demektir. Prağ da dahil, eski Bohemya 
ve Moravya, arbk bir Alman eyaleti kadar sakin ve muti, mutat 
hayalını yaşıyor. Alman işgalinde ıa.lınan resimlerimizde mağmum 
kasrile sakin Prağ'ı, sokaklarda halkın Alman polisleri tarafından 
inzibata sokuluşunu, Alman şeflerinin Prağa girişini ve nihayet 
Hitlerle sal ık Çek başvekili Siroy'un müsafahasını görüyorsunuz 

,,.,,_,__,,,,w...._..__ ___ .___,...,___,..,..,_,___,_~~w._,,,,w.--..~--

Ben sizin bütün hayatınııı. bütÜJı du ve Allah Rifatı benden ayırdı. - Sonra sizin bir çocuğunuz ol- yüziinde Vicdanın hakiki babası evini biliyorsunuz. Çok rica ede-
sırlarınızı bilu-im. Kısmet... duğunu öğrendiği zaman nekad&T Nahid olduğunu b!r siz biliyorsu- rim, hemen gidip arayalım ... 

- Nerede, nasıl? Hem siz kimsi- - Asım, gözlerıni yerdeki Acem korktuğunu ben sizden iyi bil!rim. nuz, bir deıı ben... Asım, müteessiı· ve meyus du-
niz rica ederim. İsminiz nedir?. halısından kaldırarak Nihale dik- Onu intihardan alıkoyan evvela Nihal, bir müddet dıırdlL Ne söy daklarını büktü. 

- Siz benim ismimi hiç işitme- ti ve manidar güldü: ben oldum, fakat belki benim tel- liyeceğini ~aşırmıştı. Tereddütle: - Ben aramadım mı zannecl!yoc-
mişs!nizdir. Kocanız merhum Rifat - Aramızdaki büyük sırları bu- kinlerim, çocuk olunca babanın ö- - Hayır, kimse bilmiyor! Dedi. sunuz? Milattan ayrı'dıktan sonra 
Beyin en yakın arkadaşı idim. Be- gün ikimizden başka hmse b'lme- lcceği hakkındaki aile kanaatinin Asrın geniş bir nefes daha aldı. l birçok memuriyetlerle seyahatler 
raber büyüdük. Ben pek küçük i- diiğne göre böyle bir sır voktur, bir vehimden ibaret olduğu yolun- Kadının bu bahsi açmaktan hoş- yaptım, uzun hastalıklar geçirdim. 

l' azan : M. lh•an 7 efrika: No. 2B ken Erenköyüne bir iki kere gel- demekte haklısınız. deki sözlerım para etmiyecekti. !anmadığını da seziyordu: Onun için aradan çok scnelec geçti, 
dim. Bir defa sizi de yakından gör- _ Hangi sırdan bahscdiyorsu- Ben ona bu kendi kendine telkin- - Nahldln nerede olduğunu bilı- fakat İstanbula gelir gelmez ilk !-

Nihal gözlerinin yaşuu silerken Tabii tanu.-sınız. Onu bu son za- d F k i d 'b ttir b" 1 bo f'k' · • B ı k d ben üğümü hatırlıyorum. a at s z nuz? Kızımın senelerdenberi ben- en ı are '. . oy~ . Ş ı ır ~! yor musunuz. u _açı• a amı şiın Soğanağa mahallesine gitmek, 
llıtıhaverenin kesilmiş olmasına, manlarda hiç gördün;iz mü? beni hiç görmediniz, tanımazsınız. den ayrı bulunması mı? maz, neden sızın aılenizde çocugu seneler var ki giırmemıştım. Ge- Nazlı kadını b 

1 
k, v· d _ 

Asımın kız hakkında tam malıl - Nihal yıldırımla vurulmuş gibi Rifat bütilil huylarını, dertlerini, _ Evet Bunun sebebi? olanlar ölsün? Diye boşuna söy- çenlerde... ra k ld N uedma, N Nıc alnıka 
ınat · k ı ld rd v d · · · · . . . İs d ,..1 f ma o lL er e. e az ı a-vermemesıne canı sı ı mış 0 - sarsı ı; sara ı. e udakları tit- cılanru bana açtığı halde beni size Nihal, heyecan ve telaşını gizli- lerırnış olacaktım. Fakat sızin ıtl - - Nahid tanbulda e,.ı , akat . 
ltrak gözlerini •rtı v~ Asıma bak- remeye başladı ve neden sonra: ta t k . · k' . · . af R'f t tas d · .. 1 ·yorsunuz· Vicdan nered dın'~an eser var, ne Vıcdandan ... -. nı mama ıçın san ı azmetmıştı. yebilmek için elinı ağzına götür- r mız ı a ı avvurun an gerı soy emı . · e- . . 
tı. Birdenbire: - Hayır!. .. Diye cevap verebil- - Neden acaba? Nasıl olur? Ri- dü· bir iki defa öksürdü. Asrın ya- çevirdL.. dir? Kızımı görebilecek miyim? Cıvarındak! ıko~ulara, bekçil~e 

- Kızım nerede şımdi? Bana ad- di. f t be d . 1 d"'" h' b' ' . As b .. 1 ... led'kl Evet anlatacağım size H sordum. Ev sahıbını buldum. Kım• 
r Aralarında son derece sıkıtltılı a ın n en gız e ı6'. ıç ır şey vaş yavaş sindire slndıre devam et- ımd u &on c~m eyı .soy hı ten f-d. D ğ v· d anım- se bilmiyor. Yalnız bir ihtiyar ka-
esini verir misiniz? yoktu; pek samımi bır arkadaşını ti: sonra urdu. Sozlerının mu a a- e en ı... o rusu ıc anın nerede · . . 
Dı· d •.. '"" t bır •u"k·'t devresi daha geçti. Asım b . . b l · 'ği · .. k · td ğunu .· di b . dın Nazlı ile Vıcdanı bır iki sene b Ye sor u. ....,.ım sı....;mış ı. 0 u enden gızlemcsıne akıl erdiremi- _ Vicdan doğmadan evvel ben ına nası tesır ettı nı gorme .. 's- o u ~ım en de bllmıyo- • . .. 

r er ha! cevap vermek mecburiye- kadının ı;ozülmesinde heyecanla yorum. Rifatla sık sık buluşuyordum Beni tiyordu. Nihalın ecel terlerı dok- rum. Fakat ararsam bulacağımı evvel, Edırnekapı taraflarında gor
ınde idi. Bu cevabın geç kalması- ve telaşla beklediği büyük bir mu- - Bunun sebebini aranızdaki gelip İstanbulda buluyordu. Onun tüğünü farkettikten sonra gizli bır zannederim. düğünü, onların o tarafta oturduk· 

1:!ı tereddüdüne atfettirmek isti - amma kaı-şısında çıldırdığ'.nı'. sa- her hadiseyi bana anlatmak ihti- bu çocuktan nekadar korkutuğu- memnuniyet dah_a d~ydu. Artık bu - ~asıl arıyacaksınız? Rifatın !arını öğrendiğini söyledi. Amma 
l'erek: bırsızl~ndığını seziyor: bu vazıyet- yacına atfediyorum. Belki sizi ta- nu ve niçin korktuğunu siz evlen- yolda'. ~nu kendı et:nde bır oyun- onu kıme verdiğini h!liyor musu- adresıni hatırhyamadığı için bir-
" - Anl~tacağım Hanımefendi. ten ıstifade etmek lstıyordu. Gene d b h . .. 1. . dikten sonı·a öğrendiniz. Ben da- cak gıbı kullanmak ıçın ondan aza- nuz? , 1 .... N'h 1 . nısay ım ana erşeyı soy ıyemı- • . ü d . . 1 k . . . şey öğrenemedim. Yalnız o taraf-

a nız daha evvel sizden birşey sozu ı a açtı. . . . ha bir çocuk denecek yasta iken mı ıst a eyı temın c me ıçın bır - Evet bilmez olur mıyım? 
so...... Ned d N ıı·t B · yccektı. Benı dert ortagı vapamı- · · t k lu t d h ·hı· • ·«•ama müsaade eder misiniz?. - en sor unuz. a ı cyı . biliyordum. e ma ma a a a ı ıyacı vardı: Rahmetli ile kaç defa kızınızı Ba-

- Sorunuz ne istiyorsunuz... tanır mısınız? yacakt'.. . .. .. . Nihal, artık kar~ısındakinin bir- - ~en, bütün bu esrarı kendim-' yazıdda Soğanağa mahallesinde 
h - Rifatın bir dayısı vardı. Mer- Asım Bey başıııı sailıyarak müs- - Bızım ar•ııuzda buyuk bır sır çok şeyler bildiğine kanaat getire- den bıle g!zledhn. Kımseye söyle - Nazlı kadının evinde görmeye git-

Urn onu :ıon senelerinde hiç gör- tehziyane bir gülüşle: yoktu. Biz en sade- • zevc \'<' zevce rek başını eğdi. Öteki izahatına dı>- mediğime emin olunuz. Eğer siz miştik. 
?lı.ernişti. Bahriyeli Nahit Bey... - Renim tanımadığtm yoktur .. olarak yas.dık: bir çocuğumuz ol- vam ediyordu: de söylemedinizse o(ıgün yer - - Ah, elemek ki Nazlı kadının 

tarı baştan aşağı aramak, aratmak 
tabii mümkündür. Eğer kmruzı be-
hemehal bulmak istiyorsanız .. 

Nihal hararetle atıldı: 
[Arbaı var] 



SADA ti iKDAM 31 - Mart 1939 

DİLBER ASPASY A ZAVALLI BRİYAN ! ~ 
TARİHİN BOY OK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 30 

Ksantip : "Solon ! Böyle hayasız 
bir adam tanımıyorum.,, dedi. 

DEMOSTEN, altın t•da tetvic edilirken 

- Palliık denilen mahlılklar,

1 
- O, değil .. eve gidecek aizsl -

Asya sahillerindeki limanlar- niz! 
da, üç ayaklı iskemlelerini dört- - Ne? ... 
yol ağızlarına kuran, nütıerinin - Hiç durmadan evinize! 
sevdakar zemzemeleriyle müşteri Dilber kızın bu sözlerini ifiden 
avlıyan alelade fAhişelerdir. halk coştu ve hep bir ağızdan: 

Ksantip, güzel kızın, cerbezeli 
konuşmasına hayran olmaktan 
kendini alamadı: tinom'un yanına!.. 

- Evet .. evet.. evinize yahut As-

_ Bu yaşta, böyle şey !er bilme- Diye bağırmıya başladı. 
ne şaşmamak kabil değil... Astinom, şehrin asayişini tem;ne 

- Lisede, bize, bir kadının bil- memur olan beş hAkimden biriy

• 
Fransız - Italyan kardeşliğine 
tam iı11anla kani • • 

ımış amma ... 

Fransanın menfaatleri 
11 

medeniyetin menfaatleri,, 
demek olduğundan bunların siyanetini zaruri görmüş 

\.. Eski Ba~vekilin metrukatından bir vesika bulundu ) 

Yazan: M. Sami Karayel No. 28 

Hafız, öyle soğuk kanlı idi ki, 
bizi heyeca,ndan öldürecekti 

Cevat, Hafızın 
müdellel cevabı 
kalmıştı. 

bu mantıki fe 
kar~ısında dona· 

Hakikaten; bunuıı ayıp ne~e

sinde idi. Nihayet; bir adam bir 
keçi götürüyordu. 
Sarı Hafız; içerlemişti. Cevat 

Beye dönerek: 
- Beyim; şu tekeyi sana ver

sem; hem de ipsiz ve kuşaksız şu
radan, şuraya götüremezsin val
tah! .. 

- Neden 
. ? 
şım .. 

götüremiyecek mi-

- Haydi al da götür görelim bir 
kere ... Vallah teke ser:i götürür 
·be!.. Görmüyor musun enseyi te
kede? .. 

Cidden; teke bir pehlivan gibi 
adaleli ve sarptı. Ben atıldım· 

- Hafız; bırak şimdi bunları; 

nereye gittiniz? 
- Şilenin Karakirazına ... 
- Düğün mü vardı? 
- Evet!. 
- Pehlivanlardan ,f mler vardı. 
- Hepsi orada idiler ... 
- Meselfı! 

- Ali Ahmet ... 

- Ali Ahmet mi?. Kimle güreş-
ti Ali! .. 

Cemal Bey içeri girer girmez 
hepimiz ayağa kalktık. Sarı Hafız 
olduğu yerden fırladı ustasının e.. 
!ini öptü. 

Cemal Bey karakoç bıyıklarını 

büküyor ... Ve hafif bir tebessümle 
çırağının yüzüne bakıyordu. 

Hepimiz bir an için susmuştuk ... 
Biraz sonra; Cemal Bey Hafıza hi
taben: 

- Ulan ben sana söylemedim mi 
ki, benim haberim olmadan bu a
damla güreş tutma diye ... 

- Ustam .. Ben Karakiraza Ali 
Ahmedle güreş tutma·k için gitme
dim ki... 

- Ne diye gittin ya? .. 
- Düpib güreşi var dediler ... 

Ben de beş on para alırım ve hem 
de güreşirim diye gittim ... 

- Neden bana haber vermedın?. 
- Akşamdan mccıreseye gitmiş-

tim .. Elif Hafız geldi haber verdi. 
Siz o vakit eve yatmağa gitmi~ti
niz ... Biz de sabah namazı yola çı· 
kacaktık ... Sizi o vakit bulup ha
ber vermek mümkün dcğild . E· 
ve de gelip yataktan kaldırmak is
temedim ... Ağabeyime haber ver
dim ve git ' ' ... 

meye muhtaç olduğu herşey öğ- di 
retlliyor. Size, üçüncü zümrenin ' - Benimle ... 
de kimler olduğunu söyliyeyim: Ksantip, halkın kendisine karşı Deyince; aklım başımdan git· 

- İyi amma; iki giindür seni 
merak ettik durduk ... İnsan iki sa· 
tır birşey yazar bırakır a çocuk ... 

- Affedersiniz ustam! .. 
•Serbest arlı:adaş• !ar! Bu zümre- ayaklanan aleyhtarlığını görünce, Briyan CenerJrede Milletler Cemiyetinin A•ambleainde me,hur natuklarınJan birini •öylüyor mişti. Arkadaşlar hep birden bu 
ye mensup kızlar, yalnız şerefli .. pek acı bir sesle: . . 

1 
.. . .. . .. .. 

1 

. , meraklı gü;eş hakkında izahat 
- Peki; ne oldu? 
- Evet; biz Karakiraza geldiği• 

. ' tkar ve şöhretli kim- Fransız gazetelerının haber ver- bııdır. Boyle iken, bu düşünc~ıer, yan, daha o zamandan 1t~ıyan teh almak üzere bagır· dık: 
zelngın,I d~"a kalkarlar. Bunlar -Alacağın olsun Sokrat! Bu ak- diklerine göre son gu"nlerde, Fran dostane ve hakşinasane bir mesaı ditlerinin müstakbel tlrra•~l.;rın miz zaman Ali Ahmed falan da o

rada idiler ... se ere uşup • ld'ğ' b"t'' • . . . - Ali Ahmetle mi güreştin? 
bir defada yalnız bir aşıkla iktifa şam, eve ge ı ın zaman, u un sanın meşhur ve müteveffa devlet teşri.kine engel olacak mahıyette Fransanın .Medeni. hizmetleri - Ne zannettiniz be? .. - Murtaza da orada mı idi? 
etmeğe mecburdurlar. Bunlar, a- bunların acısını nasıl çıkaracağı- adamı Brian'ın Fransız - İtalyan değildir. himmetiJe önlen,eğ~ çalışıyor - Hafız; 

0 
derece soğukkanlı dav-

Şl'klarile beraber ziyafetlere, eğ- •ı:nı ben bilirim. münasebetleri hakkındaki kanaat- Ben, iki memleket a1·asında, sağ- muş, Briyan muhakkak büyük ranıyordu ki; bizi heyecandan öl
- Evet; o da orada idi. 
- O gece orada mı kaldınız? 

lencelere giderler ve evlilik haya- Diye bağırdıktan sonra, kalaba· !erini izah eden bir vesika bulun· lam bir anlaşma yapılabileceğine adamdı, büyük sulh taraftarıydı. dürecekti. Sordum: 
tının yelmasaldığıııı ve can sıkın- lığın arasına karışarak, ortadan muştur. Bu vesika, İtalvamn Lo - kaniim. Çünkü Fransız umumi ef- Ve bunu nihayet din haline geti • _ E!. Anladık ... Ne oldu sonra; - Sonra? 

- Orada kaldık .. 

tılarını unutturmak için ellerin- karno misakını imza etmesinden karı buna müsaaittir.. anlat bakalım.. - Sabahısı başgüreş gelip çat· 
kayboldu recek kadar halisane ve müteas--

den geleni yaparlar. Bu zümreyi . bir kaç ay sonra bir İtalyan gaze- Vesikadan anlaşıldığına göre - Ne olacak be? .. Attım ona bir tı .. Ali Ahmede çıkacak pehlivan 
teşkil eden kadınlar gu" zeldirler· Halk, Aspasyanın etrafını aldı . . . F B kil' .1 İ sibane gayretlerle uzun yıllar ça- k k d' kıl • !yoktu. Ben de başaltına güreş• nı ı-

' • tecısının ransız aşve ı ı e yap Fransız - talya kardeşliğine ve ara e ı çıgı.. d' All h . . 
1 

.. d'm 
bilgilidirler ve kendileri ile k<r ve onu tebrik ederek alkışladı. tığı bir mülakatın, kendisi tarafın Avrupamn idaresinin Alman ve İn- lıştı. Amma ne bilirsiniz ki hadi- _ Amma yaptın ha!. Doğru mu '.m ya... a ım ızn?y e gıym ı • 
nuşanlara, zevk .. ve t~ı:elli verirler. - Ben tebrike layik olacak bir dan yazılmış olan suretidir. giliz birliğile beraber yine bu dev seler bu muazzam hüsnüniyeti bu Hafız be ? kısbetı çıktım meydana... Kapış 

Aspasya, buAsc_ızlerıhı!:ki~lon ka- şey yapmadım. Teveccühünüze te- Mülakatın başlıca mühim nokta- Jetl.::r tarafından kullanılr/ası lü - gün hazin şekilde iflas ettirmiş bu Elif Hafızı göstererek: tık .. · 
nunlarını ve tina a "' yatını o- . . . k ti . . - Nasıl oldu? .. 
k d k . 1 bi . tihz il •ekkür ederim. Rica ederım .. bana !arını ve Brıyanın anaa erını a· zumuna kani bulunan zavallı Bri- lunuyor. -Sor Elif Hafıza ... 

a ar ze ı ve nce r ıs a e • .. .. - Epeyce boğuştuk... Beni ko-
tasvir ediyordu, ki, halk, onun hi- yol verin de Baküs tiyatrosundaki şağıdaki hulasada goruvoruz. Uzatmıyalım; Hafız yazdığım gi- !aylıkla bastırıyordu. Fakat; ben 

İtalya ile daima iş hirlig"inin ha.r b· gu··reşı· tafsı·ıa·tı'Je anlattı 
tabet mehareti karşısında coştu; musiki müsabakasına giden mual- ' · de ne olur, ne olmaz diye güreşe 

kı . bir taraftarı ve hatta amili olan Bri Yenineşriyat TOPLANTILAR Hiç şüphe yok ki, hepimiz mem- gı·rmı'yordum. Daı'ma kendı'ıni onu, uzun uzun aJ şladı. li · Fr' · •· b im 'd · 
mım ınıs ı u ıya gı eyım. yan, İtalyan muharrirın suallerine Hukuk gazetesı· nun olmuştuk... Hafızı şapır, şa-

Ksantip, sinir hamlelerinin tesi- V 'k' . ? O d 

1 

kollayor ve idare ediyordum. A· 
- ay .. sen musı ışınas mısın. şöyle cevap vermektedir: .. skU ar Kızılayında pır öpüyorduk... yaktan, be:ıi yenik düşürmek için ri altında, bu güzel kızın sözlerin- Türkçe ve Fransızca olarak beş 
- Muğanniye! - Lokarno politikasının taraf · . toplantı O, gömleğini iri bazuları üzeri- uğraştı. Llkin, muvaffak olamadı. 

~ki istihzayı farkedemediği için, _ Ne Ala! Ne ala! Ben askeri tarı olan ben mi, İtalya ile harbet- seneden beri Cevat Hakkı Özbey ne sıvamış ... İkide birde bilekleri-
oırun, bütün söylediklerini c;dd! te t af d d'l kt 1 H t) k"d K ! Ş b . d Altta saTma, künde, şak, ters kep· 

şarkJarı çok >evPrim. meyi istiyeceğim? Mazimde ne ka ar ın an neşre ı mf! e 0 an u s u ar ızı ay 11 esın en: ni ve bazularını yoklıyarak mağ- çe ug"raştı durdu. Birşey yapama-!Akki ediyor, cidden çileden çıkı- k k G t · · .. .. · ·ıd 35 Ü İ 
dar uzaklara gidilse, daima İta!- u aze esm.'.n uçuncu cı - Kızılay sküdar içe Şubesinin rurane, fakat büyüklük hissi duy- dı. Nihayet; son bastırdığı zaman yordu. Nihayet: (Arkası var) 36 1 h ı d h t ke 
yaya karşı beslediğim dostluğa te- .. numara.' nus a a_rı ~ a. e m yıllık toplantısı 2/4/939 pazar günü :madan miitev.,kkilane anlatıyor- tekrar sarmaya aldı beni, fakat e -- Solon, kim? Böyle hayasız bir 

adamı tanımıyorum! 
J _ Haydarpaşa Lisesi,ct - K - 1615 sadüf edilecektir. 1915 da, Romac ·mu! eylemış bır şekıld~ ıntışar et- saat 10 da Doğancılarda Halkevi : du. hemmiyet vermiyor gibi duruyor-

N · H d ' . 'd b ğ'l · d' · miştir. Bu nüshada Üniversite Ord. • b" 1 .. b d 
Diye bağırınca, bu defa Sokrat 

atıldı ve gayet s3<kin bir sesle: 

B. Orhan aım azne ara. ya gı en en de ı mıy ım ve o zı- .. .. . . salonunda olacagmdan şubeye ka- Biz oy e cum üş ederken, Ce- du. Baktım muvazenesi yerin e 
Sorduğunuz suallere ağaşıda yaretimle /lferi hazırlamadım mı? Pr~fe~oru ve .Rıze Sayl~vı s.aım yıtlı üyelerin vaktinde teşrifleri mal Bey kahveye girdi. Zavallı a- değildi. Vüeudünün ağırlığı önüne 

- Solon, ferdi, cemiyet menfaa

tine feda eden büyük vatandaştır! 

cevap veriyoruz: Ben, Avrupada sulh ve müsa - Alı Dılemrenın Harp bır psıkoz dam; gümrükte vazifesinin başın- düşüktü. Senin öğrettiğin Karake-
d ? Ü ı t b rica olunur. 1 - Heykeller anketi, umumi ·!emelin, ancak İngiltere, Alm&•ıya mu ur· nvan ı en eresan aş.- da duramamış ... İzin almış, erken- diyi doladım ve büzülüp önlediın_ 

DedL 
efkarın kanaatini anlamak için ya- Fransa ve İtalya ara5rnda samimi makalesile profesör Mustafa Reşıt * den çıkmıştı. Hafızın haline me - onu ... Ba:ktım sırt üstü önüme dü· 
pılmL~hr. Ekseriyet kazanan hey- bir mesai teşriki ile kabil olabile - Bel~esaym Türk Temyiz ._Mahke- KONFERANS ve KONSER rak etmişti. şüverdi. [Arkan yarın] 

Ksantip: kellerin dikilmesi hakkında fili bir ceğine kaniim. Avrupa sulhü, bu mesı İçtıhadlarına, Profesor Ger- Beşiktll§ Halkevindrn: 
- Ben kendimi, cemıyet menfa- tesebbüs voktur /dört sütun üzerinde kurulabilir. kard Kesslerin İş Kanununa, Pro- E . . . . 

' ' • j .. İ , İ · vımızde tertı:p edılen konfe -atine feda edemem. 2 _ Fikret in og" hı Halfık Ame _ Bütün ihtilaflı meseleler, hüs- fesor Alfred saac ın şletme lktı-, . 
· .. " · d C t H kk ö b •· c ranslar konserler, temsıler devam Dedikten sonra, kocasına, gide - rikada yerleşmiş, elektrik miihen· nuniyctle karşılandıg• takdırde, sa ına, .. eva a 1 z e~ ın e- ' . . 

ceği istikameti göstererek· disliği yapıyor. lhi ç şüphesiz kolaylıklo hallot;.ırn.- za Usulu Kanunumuza daır yazı- etmektedır. 1 Nısan 1939 Cumarte-
- Haydi .. ne duruyorsun? Önü- 3 _ Mdımet Akif 1928 de Mısır· bilecek mahiyettedirler. Ben, İtal-,larile, Profesör Sabrı Şakir'in, E- si günü akşamı Evimiz üyelerinden 

me düş .. doğru eve' daydı. yanın ihtiyaçlarını ve arzularını min Ali Durusoy'un ve daha sair Kabataş Lisesi tarih, coğrafya mu-
Diye bağırdı. il - Pendik, Ortanca sokak, 8 nu· biliyorum. Onların, Fr•rısanın men !kıymetli zevatın makaleleri, etüd- allimi Samih Nafiz tarafından mil-

maradn Emine Günal'a: faal ve hukukile telif edilebileceği- !eri vardır. İlmi hadis~ler~ ve ha- li tarihimiz hakkında bir konferans Sokra!, ne yapacağını bilmiye • 
rek yerinden kımıldamıyordu. As
pasya. ö.nünde cereyan eden gü -
lünç hiidisei!•n hoşlandığı için şir
retliğini artırdı ve karı ile kocanın 
arasına girerek: 
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ilanı paralı vermeye mukte- ni zannediyorum. Fronsa, bu .hak- reketleri Milli Şef'iır.izin Üniver- il k k f .
1 . . . . . ver ece on eransı temsı guru-

dir misini>.? Değilseniz, bil- !arını. pahalı olarak a!::ıış ve ~n - siteyı zıyaretı ıntıbalarını ve tat - . 
· · · · b'k t k ı d ht' d bumuzun uzun zamandanberı ha-diriniz de, ona göre bir şey la ı medenıyet menfaatıne daha ıyı I ı a ısım arını a ı ıva e en • . . . . 

yapmaya çalışalım. 1 şekilde kullanmıştır. Bunları, sı -ı'bu ilim gazetesini okurlarımız.a zırladıgı yem hır temsıl takıp ede-
M. R. ö yanet etmek ıstemesi, şüphesiz, ta- tavsiye eyleriz. cektir. 

1 
sa sen hepimizi şaşırtan bir şekil- Belki seni te,;elli edecek birkaç söz Ona doğru başını uzatarak cevap 
de beraet edip bütün şüpheleri ü- bulabilirim. Defterinde •Hacere a- verdi: 

• zerinden attıktan sonra geçmiş çılamıyorum. Beni ayıplamasından, - Yani şunu demek istiyorum 
şeyleri karıştırmıya kalkmam l:-.ı- gönlümü buk·ıdar az bir zamdnda ki, bu aşk senin zannettiğin gibi 
dalalıktan başka birşcy olmaz. Za- Akü Cemal gibi bir adama kaptır- bir cepheli değil. Hepimiz şüphe
len bu bahis sana defterini okudu- dığ'm için, zavallı Ferda ne büyük !erimizde az çok aldanmışız. Çün
ğumu söykrken niçin okuduğumu söylerdi diye, acımasından korku- kü Akif Cemal de seni seviyor. 
da izah etmek lazım geldiğinden ı yorum> diyorsun. Boşll'ıa endişe Ferdanın yüzü birı.lenbire pem-

- Dur, heyecanlanma. Bunu fe- okudum ve sonunda anladım ki bu açıldı. Şimdi dinle Ferda. Görüyo- ' etmişsin Feıda. Artık seni ayıpla- beleşmişti. Gözleri garip garip par
satça bir düşünce ile yapmad1ğıına defterin ortaya çıkmaöı, seni kur- rum ki düşiincelisin, muztaripsin. !' ma:na· acımama imkan. ~ok. Aşkın lıyordu. Genç kadın devam etti: 
emin olabiiirsin. Lütfü senin bir- tarmak değil. büsbütün mahkümi- Fakat kimseye birşey belli etmEk tarihe karışarak yerını hevese, - Eğer bildiğim şeyler olmasa 
şey söylemediğinden şıkiıyet edi- yete sürüklemek demekti. Defter- istemiyorsun, içine kapanıyorsun. arzuya bıraktıltını en içten sevgile böyle zeyler konuşmam tabii. Sa
yordu. Bu gidişle muhakkak mah- de duydugun kıskançlığın Ressamı Halbuki bu hiç te iyi bir hareket rin küçük hir sarsıntı ile bir balon na daha her şeyi söylemiş değilim. 
kfun olacağını söylüyordu. Aklıma öldürmeğe kalkacak kadar müthiş değil. gibi söndüğünü gördüğümüz böy- Anlatmadıklarım da var. Defterin
defterin geldi. Get;rmemi söyler- ıolduğunu kendin itiraf ediyordun. İnsanın kalbini açacdk, dertleşe- le bir zamanda hiçbir hadisenin de okuduğum satırlardan anlaşılı
ken okumamamı da rica etmiştin. Herkes onu senin vurduğuna kana- cek yakın bir arkadaşı olmaması kalbinden •Öküp atamadığı bu te- yor ki ressamı pek he.ıa bir adam 
Bu ihtarın beni kuşkulandırdı. Bel- at getirınisken ben biraz tereddüde adeta bir frl3kettir. Sana defterini miz aşka hürmet ettiğime emin o-I tanımışın. Bunda haksız değilsin. 

oki de içinde Lütfünün işıne yara- düşmüş, Ferda yalan söylem«' vur· okuduğumu söylemekle şunu an- la bilirsin. Bana, büyük bir sevgi-
1 
Duyduğun şeyler hep aleyhinde 

yacak, seni kurtaracak deW!er bu- saydı ·Bcıı vurmadım• diye israrla , !atmak ist'ı orum ki artık her şc- nin ne demek olduğuNı siz çok gü i idi. Biz de öyle bilmiyor muyduk? 
Jacaktık. Kimbilir ne gibi düşünce- !üzerine yüklenen ithamları red -

1 
yi biliyorum. Akif Cemalin ziyafe- zel gösterdiniz. Dikka• et siz diyo- Birçok maceralar geçirmiş, sevdi

ler le hun•,r· fJ rtaya atmıyordum. detmezdi diye dü,ünmüştüm. Fa-
1 
tinde, biz döndükten sonra ecre- rum. ğini söyliyerek, sonradan bırakıp 

Karar f' fteri okuyacak ve kat defteri okuduktan sonra içim-

1 

yan eden hıidiseyi, dansederken Genç kadın drfter;ni okuduğunu uzaklaştığı kadınlardan küçük bir 
eğer içınd~ J~hlnf'' kullanabilecek deki son şüphe kı~ıntılaıı da kay- Handanın ba~ına davetlıl<·ri topla- söylediğ' zaman Ferda heyecanla- bedbahtlar sürüsü meydana gelmiş, 
noktalara tesaduf edersem, Lutfü- , boldu. Akıf Cemalı scnın vurduğu-, yıp siz; aikışlamasını, Ressamla narak yüzii asabi bir mana almış- çapkın kalbsiz bir erkek. lk hare
ye sôyliyt'Clktim. Kocam ona göre na epeyce kanaat getirdim. Ke:ıtlı Mecid') e:-'iyünde. düğünümde a- tı. fakat Jı a!Jzadcsi konu~tukça ketleri, sana hemen (flört) yapmı
müdafaasını yaµ"c'u<lı. Senin kızıp ağzınla •Onu öldürmı. I< istiyorum ramızda geçen bütün muhavereleri genç kız •ükiinetc ı;elmi~ti. Onu 'ya başlaması anlatıldığı gibi bira
darılmana aldırmıyordum. Bütün d.emiyor muydun? Belki bunları 

1 
v~. onu ne derin sevdiğini hepsini büyük bir dikkntlc dinliyordu. Son 

1 
dam olduğunu ispat etti. Ona böy-

emelim kurtu!ınandı. jsciylememi, deftcTini okuduğumu bılıyorum. Çekinme Ferda, üzün - sözü üzerine sordu: le şeylerden hoşlanmadığını ihsas 
Genç kadın d.er.in bir soluk aldı: Jitiraf etme'."i garip buluyorsun. Fa- tiilerin.i, düşüncelerini ba~a. ~Ç· - Yani ne demek istiyorsun? et_tin. Nihayet ~ir gün küçük bir 
- İşte bu du.jtıncelerle defterı kat sebepsız konnşmuyorur<ı. Yok- Boylelıkle ancak fcrahlıvabılırsın. Hacer hevrca'l!ı aörlinü,·ordu. ılanı aşk sahnesı yaratmıya çalışır-

,. -: r. , . 
. . . -~ . 

:RADYOLiN 
: - ~"\ .. . . ' . . . 

.. ~.- .. . . ~ . · .. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di,leriniı.i fırçalayın•• 

ken onu tahkir ettin ve bu düşük kere onu fena tanımıştın, itıınat 
çapkınca hueketlerde devam eder- edemiyordun aşkına layık görınü· 
se, alakanı keseceğini söyledin. yordun, yahut ta bu aşkı büsbütün 
Ressam sana hak verdi. Yaptıkla- açığa vurunca aranızda başlıyacalı 
rına pişman olmuş gibiydi. Niha- şeyin nihayette onun herkesle ba· 
yet dost oldunuz. Fakat gene de şından geçirdiği küçük sefil bit 
ondan şüpheli idin. Seni eline dü- maceracık olarak kalmasından kor· 
şürmek için bu dostluğu bir kal- kuyordun. Ben de son zamana k8" 

kan gibi kullanmasından korku- 'dar onu sevmeni büyük bir bed" 
yordun. Defterinde bunu pek iti- bahtlık olarak düşünmüştüm.Fak'.1 

raf etmiyorsun. Fakat ressamın ressam vurulduktan onra bu dil" 
hareketlerinden, konuşmasından şüncemi değiştirmeğe mecbur ol; 
sana pek başka hislerle, arkadaş- duın. Bir kere davasından fC'"a~a
lıktan çok daha yakın bir şekilde etmesi, senin lehinde sözler s0 '1, 
alakadar olduğu anlaşılıyor. Bun- !emesi pek yüksek bir hareJ<ettı· 
dan hem memnundun, hem de de- Onun yüzünden hapishanelere 
ğil. Ona bir türlü itimat edemedi- düştüğün için resama kinleniY?r~ 
ğin için alakasına sinirleniyordun. dum. Ayni zamanda bu hareketııı 
•Yalandan dost görünüp, gene !'Y- de takdir etmekten de kendimi ala: 
ni yolda yürüyor. Öbürleri gibi el- mıyordum. Sonra hastalığın esna 
de etmek istiyor• diye düşünüyor- sında bir gece... . 
dun öyle değil mi? Genç kadın tereddüt eder gibl 
Ferdanın ince beyaz parmakları duraklamıştı. Ferda ona doğru ıne· 

asabiyetle oturduğu iskemlenin rak ve endişe ile başını uzattı: 
yanlarını sıkıyordu. •Evet• demek _ Evet, devam et bir gece ... 
ister gibi başını salladı. Hacer: Hacer 0 dakikayı yeniden yaşı· 

- Tabii böyle düşünecektin, de- yormuş gibi birdenbire dalgınlaŞ• 
di. Bana ressamla aktettiğiniz bu mıştı. Bu hatıradan teessür duydll" 
dostluktan bahsettiğin zaman ay- ğu anlaşılıvorıh! J 
nı şüphe aklına gelmedi mi? Bir (Arkası var 
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Dün yanın en muazzam teşkilatı 

Lahnanın hizmetleri 
Tembel mide sahiplerine ve İştahsızlara 
bol bol lahna tavsiye etmek doğrudur 

Britanya hakimiyetinin 
temeli : Gizli istihbarat Bütün acı, ağrı, sızı ve ıstıraplarc.u 

yegane cankurtaran 
LB.hanın terkibinde, ya • 

pılışında mevcut olan türlü 
türlü (vitamin) !erinden baş· 
ka kıymetli birtakım madde
ler, cevherler daha vardır: 

Yüzde (5,5) kadar azotlu 
maddeler bulunur. Albü -
mini~ fo forlu, çelikli cevher
ler vardır, (1000) de 2,5 gram 
kadar (potas) lı maddeler hu· 
lnnduğu için mideleri düz • 
giin, hazımları yolunda olan 
feker hastalıklı insanlara çok 
münasiptir. Nişastada sellü -
loz çoktur. 

Karnabit ve kapuska soy 
adlarilc tanıdığımız tabana • 
nın yapılışında kükürtlü bir 
ruh, bir esans vardır. Pişiri • 
lirken bu ruhun çoğu uçtu • 
ğu cihetle kokusu anlaşılır. 

Pek iyi bilmeliyiz ki vücu • 
dümüzün kükürte de ihtiyacı 
vardır. Bazı insanların hoşu

na gitmiyen bu rayihadan 
kurtulmak için fıkır.. fıkır 
kayruyan suda (5) dakika 
kadar bırakmalı, ondan sonra 
pişirmeli. 

••• 
Bizde piç 18.hana dediğimiz 

küçük kıyafetli Brüksel 18.ha
nası da vardır. Bu nevi laha-
nanın başı uzun bir sap üze
rindedir. Halbuki yerli kar
nabitlerln başları yerle be -
rılberdir. 

Piç 18.hanada azotlu mad • 
deler azdır. Ancak yüzde 
dörttür. Fakat bu mini 
mini karnabitlerln yayıhşın -
da, bizim 18.hanalara nisbe • 
ten daha çok vitaminler var -
dır. 

A Vitamini yüzde (290 ölçü 
B/l Vitamini yüzde (G3 öl

çü 

C Vitamini yüzde 100 ölçü
dür. 

Bunbrclan paşka kıymetli 
bir madde daha vardır: 

Asld askarbit namı verilen 
bu cevher yüzde 10 miligrom
dır. Hazımdan sonra sağlam 
karaciğere gidince başka baş
ka vitaminlere ayrılır. 

İşte bundan dolayıdır ki 
Belçikanın bütün şehirlerin • 
de ve köylerinde bol bol piç 
lahana yerler ve çocuklarını 
büyütmek için yedirirler. 

Son yapılan tetkiklerden, 
keşiflerden anlıyorum ki, mü
barek lahana turşıısunda (K) 
vitamininden ~e bir miktar 
bulunmuştur. Kanı kuvvet -
lendiren, kanın plazmasını 
arttıran bu vitamin, yaralar
dan çok kan akmamasına yar
dun eder. 

İşte bu faydalı hassalardan 
dolayı bol bol liıhana salata· 
sı yemek, lahana turşusunu 

atıştırmak ve arada sıra,ıu 

iştah ve kuvvet voren tembea 
midelilere turşu suyundan 
da biraz içmeği tavsiye ede • 
ceğim. L&hana turşusuııd:1 
bulunan bu faydalı c<'vhet • 
!erden dolayıdır ki Almanya • 
da vasati ömürleri azaltan, 
damar sertliği yapan biraları 
bol bol içerlerken, birçok ta 
lahana turşusunu genişliyen 

ve düşük olan midelerine yu
v•rlarlar ve yavaş yavaş ze
hİTlenirler. Hatta herkesin 
bol bol bira içmeleri için kos
kocaman Berlinde sokaklara 
çok çeşme yapmazlar. 

••• 
Pek iyi bilmeliyiz ki, lilıa· 

nanın yapraklarında bulunan 
vitaminler, uzun müddet pi • 
şirilirse, dakikadan dakikaya 
azalırlar. Bu cihetle bazı tem· 
bel kadınların ve aşçıların 

yaptıkları gibi 18.hanayı ateş 
üstünde saatlerce kaynatma· 
malı. 

Lahananın kuvvet veren, 
kan yapan, sinir ağrılarını U• 

yuşturan, çocukları büyüten 
vitaminlerinden hakkile htl-
fade etmek isterseniz - slzke 
ile değil • limon ile yapılmış 

temiz saliıtas1n1 yiyinlı. Te -
nılı: salata diyorum. İstanbn· 

lun ötesinde, berisinde bulu • 
nan ve lağım sularile sula -

nan mikroplu, tifolu lahana • 
tar değil temiz lularla yetiş -
tirilmiş lahanalar demek isti-
yorum. 

İstanbulda yapılan meşhur 
ve temlı lahana turşularının 

da ehemmiyeti çoktur. Yüzde 

ZO ölçüde a vitamini, ve Z mi
ligram (C) vitamini bulun -
maktadır. 

Eskidenberi şarap meınle -
keti olan Framada birkaç se
nedenberidir ki liihana bay -

raıru yapıyorlar. Buna sebep 
ispirtolu içkilerin, şarapların 

husule getirdikleri zararları 

ve hastalıkları anlıyan birçok 

hakiki ınünevver Fransız 

gençleri, şarap yerine bol bol 
taze ıııeyva sularını içiyorlar. 
Herkese iştah vermek, sar -

hoş etmiyerek şarap içirtmek 
için lokantalarda, barlRrda, 

meyhanelerde bol bol lahana 
salatasiie liıhana turşusıınu 
bedava olarak jkraın ediyor • 
lar. 

lokman HEKiM 

Tiyatro 

Reisleri meçhul olan bu teşkilatın yalnız hariciye 
kısmında 10.000 memur bulunduğunu 

azametini anlamağa kôfidir 
düşünmek 

' ,;;-

/n6iliz entelicena aeruurn n en meıhur •İmalarından mahut 
Ldurena, 1927 de tayyarecilik iı;in ı;alııtı1tı aıralarda 

........ '" ... '" 

S. S. teşkilatının kurduğu kapan, 
asıl iki yıl sonra bize feci bir fil<i

ve E~eUcens senıisiııin efsıı~vi Ruth Kutçh bet hazırladı; Bu. Meksikaya Al -
kudreti mııhlmudr. Bu alem fU - • .. _ .... manca hitap eden meşhur Ziınroer 

Yazan: ,lngiliz gi.ı:U cıısu.s teşkt!dtının 

1 

f 

HAKKI 
VAR 

Soğuk algınlığından 
'ı mütevellit nezle, grip 
,.e bronşiti hem önler, 

em tedavi eder. Baş, diş, mafsal, ada 1e ve 
sinir a~rılarını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet 
gören her şeyin taklit ve be!lzeri vardır. 
GRiPIN yerine başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 
mul teşkilat hakkında çok meraklı b' k !ar b' la k k mann telgrafı idi· İngiltere bu tel-. . . . . ır ço asır ır sır o ra a - ' 
bır yıızıyı teUıısen ıktıbas edıy•ı • lacaklardır. grafın mealini, Birleşik Amerika fstııııbu! Asliye 

ruz:) Her Entelicens Servis'in ilk ku üzerinde bir tazyik vasıtası olarak Birinci Hukuk Dairesinden: 
cİlk gizli iş gizli olmalıdıo.• ruluşundaki maksat ve gaye, ta - , kullandı ve zaten lehimizde olmı-' Bakkal Şükrü vekili avukat Ali 

Avam Kamarasında bir gün. giz- mamiyle askeri mahiyettedir; ha- yan bu memleketi bi;sbütün aley· Semih tarafından Erenköy • Mer- DÜNKÜ BULMACAJl-IIZIN 
li istihbarata tahsis edilen para • sım tarafın, mevkiini, kuvvetini ve himize çevirdi. HALLİ 
run hesabını sormağa kalkan bir muhtemel hareketlerim araştırıp 1918 in sonunda, İngiltere, dün divenköyünde Bostancı caddesin - t 2 il 4 !\ tt 7 8 9 1'l 11 

meb'usa, Balfur, yukarıdaki ceva· öğrenmek, onun en iptidai vazife- yanın en mükemmel gizli istihba- de 116 - 118 No. da oturan mühen- T Ü F E K . M A K A S_·ı · 
bı vermekle iktifa etm;~ıir. Ent~ • sidir. rat cihazına malikti. O günlerde dis Hasan ve hemşir~si Bebice a - TM AN - f Y A M A 
Iicens servis etrafındP hiç müna • İngilterenin Enteliccns Servisi sade İngiltere dış baktnlığının pro Ieyhlerine açılan alacak davasında, RT-K g A D A P A K 
kaşa edilemez. donanmasından, hatta ordusunun paganda hizmetinde 10.000 den tahkikat için tayin edilen 

5
ünde f -T- A C U Z E L A 

Onu kaplıyan ve zaruri olan her hangi bir 5ubesinden daha es- fazla adamı olan bir kadronun faa- müddeaaleyhler . usu len yapılan T • A C U N S j L 
müphemiyet sisi, bu gizli servis et kidir. 14 üncü asırda ~il üncü Ed- liyette olduğu tahmin edilmekte - . _ hk 

1 
-.-EZ-EL- K-1- M E 

.. . 

1 

' . . . . . . teblıgata ragmen ma ·emeye ge -rafında konuşmayı guçleştırmek- vard Fransız harbinde kendisine dır. Bu gızlı teşkılatın hayatı kud- Ç .-f M • p A R A • T 1 

tedir. büyı;k hizmetleri dokunmuş olan reti maalesef Almanya üzerinde mediklerinden haklarında gıyap -E -L- -
1 

-
8
- A R E • H A 

İ ·ı b 1 k ·· t b' 1 · ··b d'ld' kararı verilerek tahkikat 20/4/939 ngı tere u yı, ene" a ır crınlEspionage Civiie teşk;latını, Vene- tecru e e ı ı. KT R Dl A -L A. B A J{ 
ce, Seeret Service emrine resmen 

1 

dıklilcrle Cenevelilerin ieşkiliitı - Bugünkü Seeret Seı·vice, esas i- saat 14 de bırakılmış c.lmakla müd -
IRAK-rJA.SAKA 5.00.000 sterling tahsisat vermiş • nı örnek alarak. ~urm~~tu. VII inci tibıriyle. i~i şubeye ayrılmakt~dı:: deaaleyhlerin mezkur gün ve sa • 

tır. Bu tahsısat, bundar. beş yı.I ev- Hanrı, bu teskilatı ıslah ederek, bunun hırı Dış Bakanlığındakı hır atde mahkemeye gelmeleri v~ya _C_A __ H':'.""'İ_T::-'11..i A _ R _i S 
velkinin takriben üç mıslı, dunya başına, Sır William Clifford gibi ~ube , diğeri, muhteM ordu kol - b' k'l .. d ele•; aksi takdir BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

· ık· · d it i . . . . . ır ve ı gon erm - . harbıı;den evve ının e a ı m s- kudretlı bır şef getırr.ııştır. Bu zat, !arının istihbarat işle=ini gören de haklarındaki muhakemenin gi- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lidir. Ingiliz parlamentosu, bu pa- başına geçmiş oldu~u teşkilbtı (intelli~ence Service) gizli teşki- -· kk d • ~ ıı 

1 · k • d . . yaben cerevan edecegı ha ın a !':f ra arın hangı ma sat ugrun a ve Flandern'e ve rakıbi Perkın War- lfıttır. Bu iki teşkilatı posta, güm- · . - , - ·----- -- · 
k . · · · · b ı d h yazılıp mahkeme dıv:ınhanes.ne a- • 1 ~ m ımlere verıldığını ı.me en. ta - beck alevhine büyük bir mm·affa- rük ver"i, ve polis dairelerinin ·ı · - --
. ·k · ' ~ sılan gıyap kararının kendı erıne - ,-- .- -- • -sısatı her yıl kabul ve tasdı et - kiyetle kullanmıstır. bazı sub·~lerivle beraber çalışmak ·- .

1 
• 

1 
- ·ı· ı -- --- --- ··-- -

· H • t ·ı· k • . . • · t eblıg edı mış sayı acagı ı an o u - 1 • B 1 mektedır. atta ngı " başba anı Rönesans devrinin ÇQk gırıft o - tadır Fakat politika icin en ehem ___ -·, -.-. - - -_ 
bile bu paraların hes~bını sormak lan diplomasisi, tabii bir tezahür miyc.tli olanı dış bakeııhğın, dün- nur. (l64Zl) 
hakkını haiz değildir. Bu h•tsusta olarak, gizli istihbaratı da daha fa- ;yanın dört bucağında ajanları bu- .--1- - - --ı--• 
ma!Umat sahibi ol~n v•c .gi~li ser • al ve nazik bir şekle soktu. Mese - lunan gizli ieşkiliitıdır. Mesela. Ha ı• K D A M =ı,= =I. ~1- • ~11=1 __ 
viste çalışanların lıste,;ını bı.le.n yal lii, Elizabet devrinin ş~iri Kit Mar-

1 
beşistanda, Çin ve İspanyada Bri-

nız iki kişi vardır: Bunun b.ırı ~rı~ low'un gizli bir ajan olduğu ma· tanya ataşamilterleri yoktur; fa - -ı-· .-1 --- ~( -1 
tanya dış bakanlığınııı eskı daımı ıt•'ll olan bir hakikattir. kat buna mukabil Britanya hü - - .-

1

-

1

- -- -- - • 

·· t s· Bobert Vansittart. 1 n·k d · · b. · · ı· t 1 
• ' 1 L Şartları mus eşarı ır . . . ç ~ ı ı a a ıyı ıı ı;ız 1 eş - kCimetıni muntazam ve devamlı su J.. one - • ı--,-ı- r;.,ı - - • 

öbürü de Sir Warren Fısherdır. Bu kılatla hareket t•den Crom - rette tenvir eden adamlar vardır. ' ·~ 
iki zat Üzerlerine a'.~"~ old~kları well'in g~le~inde . tn~1.'lzleri~ B u teşkilatın dikk~te değer şu- DAHİLİ HARİCİ SOLDAN SAGA: 
bu vazifeden, ancak olduklerı veya Seeret Servıce ı, kend!Slnı en mu- belerinden biri de casusluk Seuelik 1200 ıu. 2300 Kı:. l - Geçmiş zaman, hır erkek is-
devlet hizmetinden uzaklaştıkla~ı kemmel şekle sokmuş olan bir ~ı- şubesi (mukabil casusluk) tur. 6 aylık 600 Kr. 1650 ıu. mi. 

zaman ayrılabilirler. B~. m~murı- , ğıra girdi. O günlerde ~u ~~rv~ın M. t. 5. (Military İntelligence 5) 3 aylık 300 ıu. 800 JU. 2 - Pendiğin üstünde havası gü 
. yette her hangi bir değışıkl! ya • ı şefi, Eseksli avukat Jo n ur oe in adı halkın ağzındli çok dolaş _ zel bir köy. 

Dalga Uzunluiu canan. 3 - Faız Kapancı - Uşşak pılmasından mümkün olduğu ka • adında bir zattı Bu zat. gizli istih- mıştır Alb s· V K 
11

,. TEK SÜTUN 3 _ Su, manevi ah liik meflıu • 
1939 113 KC11 ızo .ıı::w k H al . . . ak · · ay ır ermon e ın s AN Tİ M İ 

l' A Q ı• 7• m. ısı•• K · 20 ~ · şar ı: ay i çıkmıyor bır dem gö dar içtinap edilmektedır. F at ne barat teşkilatını poli• teşkilatiyle bu şubenin şefi oldu"•• tahmı·n e mu, ek. 
· · · •· • m. •• es. ..w. nüld 4 H ld M · d F' h See et · · "~ -

l'. A. P. aı,70 m. 9451 Kes. 20 Kw. en. . - a un ~-nemencı- Vanslttart ve ne e .ıs er.' . r birleştirdi. Bu ikinci yenılıkten son dilmektedlr. Eski bir asker olan Ririnci Sahife 400 kul1lJ 4 - KesmektL'1 emir, 
'l'tırlr.iy• Radyooifüzyon Postalan oğlu - Nıhavent şarkı· Gulzara sa- Service'nin asıl şeflerı değıldır. A· Oksford üniversit~•i geometri b t ç· 

1 
h i .. t h d İkinci Sahife ZSO kurUJ leke. "-'· ı 5 Z .. h .. B . k d f k ra, ·~ I u za , ın e çes mu e assısı ır; 

•oUltiye Radyosu Ankara Radyeau ın. - u tu atdakoğlu • Tak- sıl şeflerın olduğu a ar en u a f .. ·· ·· şifreleri açma"a me - d N ·1 ç be ı .b. b 
1 

k ı~ sahifeler 50 k11r11J 5 - Beşiktaşta bir fotog"rafhane · 6 . pro esorunu 6 o a evı em r a·m gı ı a ı sım. - Arif beyın - Hicazkar şar casusun bile adı ve şahsı ilelebed tf Bundan baska ilk defa 
1 

kt k h 
1 

Hi h _ 1 · 8 inci Sahifeler 30 kunq ismi, muzır l;ir hayvan. Cuma k · G"ld'" ld · ··ı ·· 1.. T .• b mur e ı. . • av ama an ço oş anır. ne 
ı. u u açı t yıne gu yuz u meçhul kalmaktadır. abıı, u de- 1 k slug· a karşı tedafüi ted 1 C k ,. 

1
. be Bütün bir sahife veya ya- 6 _ Arzu, ondan büyiik fil var. S 7 s d 1 K . . . o ara casu ey oo e, onun sa5 e ı mesa -

aat 12.30 Program. yar. - a ett n Rynağın - Hı-. rece esrarlı ve romar.tık hır şah • b' 1 r lmağa başladı; devlet ev _ . . . . rını sahife ilin için İdare ile 7 _ Sonra, bir erkek ismi. 
Saat 12.35 Tu··rk mu··zı"~i - Pi caz sarkı: Benim gönHim bütün sı·yet hakkında bin bir çeşit tah - ır e a . . sındedir. M. İ. 5. şuhesı, kendısı- go"ru··şu"lu"·r. 

" · ' . rakının zarflar ıçınde ve kırmızı .. .. . 8 - Deniz, sakalın en üst teli, 
. Saat 13 Memleket sant ayarı, a • sevmek. 8 - Yesarı Asımın - Hl· minler, masallar ortayo atılmak - balmumu ile mühürlenmiş olarak ne bulun ıcraatını yaptırdığı Skot- bir sual 

Jans, meteoroloji h~.b~rleri. . caz şarkı: Bilme1'.1 nive bir ~use~i. tadır. Me~'.a, bu servisin ş~fi, ~~'. sevkedilmesi usulünü koydu; dev land Yard'ın hususi şııbesiyle sıkı 

1 

O 1 KK_A '! g - Bir ehli hayvan, bir işde 
n s;at 13:15 - 14 Mu11k (Muhtelıf 9 - Os~a~ Nıhad'.n ~ Hıcazkar !andığı gızlı bir anaht2:ıa .'s.tedıgı !et hizmetinin bu şubesiyle onda lbir surette münasebettedir. Bu Gazetemlıe ilin vermek Is- durmak, işaret edatı. 
eş e!ı plaklar). şarkı: Gönul hararetı sonmez. anda Kralın yanına gırebılıyor • çalışanların üzerine geniş bir es- şube. onun namına t~vkifleri yap-ı tiyeııler ıerek dotrudan doi- 10 - Kayıptan haber veren. 
Saat 17.35 Konuşm ı (İnkılap ta- Saat 21 Memleket s&at ayarı. muş. rd . ge di J Th~rloe'nun 1 k h d k 

1 
k ruya ...,.H•temi:ı idar~hanesi· 11 - Denizcilerin arması, nezir. 

riJt' d k s S . ,. k 1 rar pe esı r · · • 
1
ma ta, udut ışına çı arı aca - ·--ı ersleri • Halke\·'nden na - aat 21 Konuşma. T ekmil Secret ervıce ı ap ı- bu i i in ılda 70.000 sterling har- ne veya İlana! tirketlerine YUKARIDAN AŞAÔI: 

len). Saat 21.15 Esham tahvilat kam esrar o kadar kesif ki ş ç '. 1Iarı çıkarmakta, ve buna benzer 1 1 - T '-ların bır· cı·ns kayı"'ı, 
. • yan '. cadığını bılmek çok enteresandır .. 1 . .. kted' C 1 ğ k _ mllracaat edehlllz er. ~ ıs 

Saat 18 30 Program bıyo - nukut borsası (fiat) belkı" hır· asır sonra b;le ondan u - · d k' ış erı gorme ır. asus u a ar sıkışık zamanda ıs· tenen şey. 
· · Bu paranın C rom w e il dev r ın e ı . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!>Saat 18.35 Müzik (Oda müziği - Sırat 21.25 Neş'eli plaklar _ R. fak bir şey sızmıyooktır. S. S. değeri zamanımızdaki değerle kar lşı koymak teşkıliıtından başka, ha . . 2 _ Çokluk. 

I.) Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm • yalnız hayattakinin dfğil. ölen bir ılaştırılacak olursa, bu miktar. va silahı, donanma ve tabiatiyle !arı meydana ~ı~armak ıçın kul - 3 _ 4 Hafta, merkebin eğeri, bir 
Saat 19 Konuşma ... ·-· hur Filarn:ıonik orkeetrası.) Şef: casusun da ad.ını ifşa etmemekte - fngilterenin bu maks&: uğrunda 1 dış bakanlığı da M. 1. 5. ile müna. l":"ıhrlar. Bu gıbı yl\ııları en kısa nota. 

ne Saat 19.15. Turk mıızıgı (Fasıl ~asan Fe.rıt. Al nar .. 1 - Ja~ .. Sibe- dir. Bundan. bır kaç ~,.\ evv~I, Na- bundan üç veya dört sene evvel sebettedir. bır zaman z.arfın~a mey~an~ çıkar 4 _ Sanmak, dudak, kulp gibi. 
la;etı). Celal Tokses ve arkadaş- !ıus - 2 ıncı senfonı Re· maıor, op .. polyon devrını takıp eden gunlere harcadığı parayı tekabül etmekte-! Modern gizli teşkilatın çalıştığı mak, S .. s. ~. kr ptografı b~ros.u • 5 _ Uyandırmak. beklenmiyen 
ı.. ı. Hakkı Derman, Esref Kadri, 43. Allegretto. Tempo Andante ait bazı evrak müznvcdeye çıkarıl· ıd· . . . k nun vazifesıdır. Krıptografı daıre- fenalık. 
<>as .. . · . . . , ' ır. 1 vasıtalar eskısıne benzememe - sinin en meşh " · R İş (j an Gur, Hamdı Tokay, Basrı ma rubato. Vıyacıssımo - Fınal, mıştı. Bunu ho.ber alnl! dış bakan- i , . , . . . .. 1 • . .. ur şu.,esı • oom 6 _ !er, annenin kocası. 

fler Ali d t 2 M M 1 - (F . rr· ) ...... k ngılteıı>n n g. izli SNvısı en bu- tedir Casusluk da hır mutehassıs- 40, dır Bu şube Cihan harbinde 7 - Du··nya, ı"skambı'lde bı·r cı·ns · egro n10 era o. -- . ous- ıgı oreıgn o ıc<' . 'ru evra a - .. .. . . . · · , 
Saat 20 Ajans. meteoroloji ha - sorgsky _ Soroçintsi fuvarı, Entro- rasında, Britanya En!elicPns Ser- yuk teenıbe"nı. cıhan . harbınde Iar zümresi yaratmıştır. Kimya - bahriye bakanlı~ı ta,afından ku- kağıt. 

berıeri. ziraat h'>rsası (fiat). düksyon. 3 - M, Mussorgsky vis'inin 1816 - IR21 torihlrr·ndc vaptı. Bu teşkı~at, h~r~ın _başlan -ıgerler, dil mütehassısları, mühen- rulmuş ve başına Sir Alfred Ewing 8 - Ekseriya kıvraktan evvel 
Sa t ?O T .. k .. .• . ç 1 p . k. f 1. . . . gıcıııda lıezırlıgını bıtırmı. ve ol- . 1 "b· g · ·ı . ı· z· n tel 

1 11 1 a - . l!l ur muzıgı: a an- - Çıplak dağ başında l>ir gece. 4 - arıste ı aa ı~·etını ızoh c·den bazı . . ,. - . disler. tayyare ınşacı arı gı ı mes- eçırı mış ır. ımmerman • ge en kimse, Mıstr ı arın 
ar: Ziihtü Bardakoğlu, Cevdet•F. Smetana • cSatilrr:ış ni~anlı. tafsi1al bulunduğu i~in. mli'J!'·e- 1 g~n bır dıırumda ıd .. Nıtekım, .4 lek erbabı, bugünkü S. S. teşkila _ grafını açan büro işte budur. Har şapkası, lezzet. 
Çagıa, Refik Fersan, Kemal Niya- operasından uvertür. deye mani olmuştu. Bn itibarla. S. Agusto~ta 191.4 de fogılterenın tın en geniş kadrosunu teşkil et _ bin ~o.n günlerinde burada çalışan 9 - Bir heee, uzun bir ağaç, 
ıı Se~·hun, Okuyanlar. Haluk Re- Saat 22.30 Müzik (Lieder _ Pi). S. teşkilatına mensul) olanlar. en muhtelıf yerlerınde b•r hamlede . . .. 50 kışı, dunyanın muhtelif yerle • Farsça nefiy edatı. 
caı R . ·r d'l . 25 Al . 1. . (b . 1 mektedır. Kımvagerler bugune . b. .. d g 1 2 000 d .. . ·· efide Neydik. ı - Osman Be Saat 23 Müzik (Caıband - Pi). uzak bir atide bıle ı ~· e ı emrve- ma~ gız ı aıanı u aıan arı .. _ · ' . . ırınden ır gun e e en . en 10 - Damarr orter. 
:ın - Uşşak peşrevi. ~ -- Lem'inin Saat 23.45 - 24 Son ajans haber- ceklerinden emindir!,, ... Onlar, san Military In.lellil(~~ce ". i~ çoktan lb.u~un, casuslugu.n en ehe~mıyetlıjfazla haberin ş~esini. kimyevi va- 11 - Tufeyli bir hayvan, namaz 
Uşşak şarkı: Neler çektim neler !eri ve yarınki program. ki daima hizrı;ette iı ı.-ler ~il:>i ımallımu ıdı) tev~ıf erı.Idı. ·sılahlarından hırı olan gızlı yazı • zısını halletml§tır. kıldıran lıoca1 

sanmak, 
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9A'IPA 1 lKDAM 31 - Mart ll!2~ 

GRiP - NEZLE -KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ • DİŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi~iı. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Muhamen bedeli 
Cinsi Mikdarı Lira Kr. 

Teknik Aleti 20 kalem 
San toz yaldız 300 Kgr. 
Çıralı tahta 18 M3 ı 

Çıralı Kalas 14,426 M3 
Uzun ve kısa konç-
lu lastik çizme 840 çili 

1258 10 
345-

1426 74 

8540 -

% 7,5 mu· 
vakkat te· 

Lira Kr 

94 35 
25 87 

107 -

265 50 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 14 

• • 15 

• • 15,30 

• • 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukauda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı 

ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlau ve eksiltme saatleri hizalaımda gösterilmiştir. 

ın - Eksiltme Jl/4/939 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakm. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi yalnız 

nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkür 
komisyona gelmeleri. '2023) 

* 
Ciruıı Miktarı MuhammenB. % 7,5 teminatı ... 'llBtltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Nişasta kola 18.425Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 • • 16 

• 10 • 384 00 28 80 • • 16.30 

I - İdareee kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibince yaptınlacaıı: cins ve 
miktarı müfredat listesinde yazılı 13 parça eşya ile yukarıda miktan yazılı Nişasta kola, açık 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil w aatleri hizalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gi1n sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte % 7,5 güvenme paralarile mezkur komis • 
yona gelmeleri •2136• 

1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet 
yüksek randımanlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif (24000) lira muvakkat teminatı 

1800 !iradJ. 
III - Eksiltme 2/5/939 tarıhine raslıyan Salı günü saat 15 te 

Kabataşta kain Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Mübayaa olunacak makineler Molins Standart; Müller ; 
Skoda fabdkaları mamulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliilerini '.i< 7.5 gü · 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı 
zarfların eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar (saat 14 de kadar) mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabiline vermeleri lazımdır. (1713) 

KOLiNOSLS'la 
Dişleriniz pırlan•a gibi parlar 

Dışleriniı. .;ürli n1l!z, tı;ı ~lanı ).. a lır, 

\;irkin. eanmtırıtlr lek ·lcrl 1L1le 

tdf"r. IJişlı · rın ı;ılriln ı siot: .. CbPp 
olan mikropların toh .n11ları111 Jm· 
ha cd..:rck dij.l·· ri bf".y&7.l<'tır vf': 

gOı.t'llt>~ttrlr. 

KOLINOSLA GOLOŞONOZON 
PAR! AKL!GlNI YOKSELTiNlZ 

.ıacun ıe~· 

ol! edllm• 
olmakla ı. ı 

tiip fhti) 
cınızı uz t 
mılddct t· 
• mtn erl eı 

Büyük tObQ 40 
Küçük tübü 22, l ·2 Kr. 

ak astar Se 1 ô mi 
Bahçekapıda HASAN depasu üstündelti yanan terzihaneıini 

OROZDIBAK karşısında gözlükçü Artaryanın Ozerindeki ASMA 

KATA nakletmiş oldutunu sayın müşterilerine arzeder. 

........... ,,, '"' .. ... ....... . 

Sah ip \'e Başmuharriri: Ali Naci KA

RACAN • Umumi Neşriyatı İdat• Eden 

Yazı İşleri 1ıılüdürü: 1\.:1. Rasim ÖZGEN 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSI5i 

••••D•i•v•an•ylıo•l•u•l•04••• .. :~:ğı Y_.~ ~n. Tel&raf .:•:ı~e~L) 

' 
Traş olduktan sonra cildi- 1 ...---. " Hastam son derece 

muztarip idi ,, 

~ P;uOKEmR 1 

Traş bı~okları cildi yumuşabr ı 
ve y!izünüzil pamult gi oi yapor j 

Her yerde POKER :::~,a bı~;~~~;~: 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELG VSEKLiGINE KARŞ 1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
6497.54 lria keşif bedelli basımevirniz istirotipi atölyesi inşaatı 

için kapalı zarfla yapılacak olan eksiltmeye 30 Mart 1931 Perşem

be günü istekli zuhur etmemiş olduğundan eksilt!™>nin 11 Nisan 
1939 Salı günü saat 15 e bırakıldığı. 

Muvakkat teminat 488 liradJr. 

Şartname ve djğ'er evrak Basımevi idare komisyonu Başkanlı

ğında görülebilir. 

İsteklilerin, en az 5.000 liralık bu i§e benzer iş yaptığına dair, 

idarelerinden alınış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vılfıye

tinden alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını 

da komisyona tevdi etl™!leri. (2146) 

·-
~·~~' . . 

*P+ 

'· 

Hastabakıcısı, birkaç gün zarfında si· 
yati.ki defetti. Hastabakıcı Bayan M. ya· 
zıyor: 

Hastaya bakmak üzere davet edfl • 
miştim. Hastanın muztarıp bulu'.Qduğtı 

SİY ATİK e karşı su banyolarile tedavi 
SİATİK 1 DERHAL DH'EOİLiR!! edilmesinden dolayı kuvvetıı hır soğuk: 
algınlığına yakalanmış daima yanımda bulundurduğum sizin kıy· 

metli ALLCOOCK yakısını tatbik ettim. Ağrıları sükun bıılmuş ve 
bir gün sonra siyatik zail olmuştur. 

Siyatikten muztarip iseniz müz'iç dancılarmdan kurtulursunuz. 
DeJikli ALLCOOCK yakısını tatbik ettiğinizde, hemen sıhhi bir 
sıcaklığın OTOMATK BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına 
yayıldığı ve ağrıları defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALL
COOCK yakısı adalata yorgun asaba tam bır sükun ve ağrıyan 
mahalle yeni kanın cevelanını temin eder. 

Delikli ALLCOOCK Yakısı Fiatı 2'1 1/2 kuruştur. 

-
Maarif Vekilliğinden : 
Kendi hesaplarına eser bastırmış olan müelliflerden ve hıısusl 

teşekküllerden, Ankara'da Sergievinde Maarif Vekılliği tarafından 

tertip edilen •On yıllık Türk ne§riyat sergisi> satış pavyonunda 

eserlerini sattırmak istiyenlerin iştirak şartlarım öğrenmek üzere, 

Ankarada Vekillik Yayın Direktörlüğüne, İstaııbulda Babıfıll 

caddesinde Basma Yazı ve Resimleri Derleme Direktörlüğüne mil· 
racaat etmt'leri ilan olunur. ·2089• 

,,~..,_---~ 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Deniz. Ha•tahanHi cildiye 
:dıhreviye mııtahaaırı•ı 

Pazardan maada herglln 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 

Adres : Babıali Cadaesi Ca§a· 
lotlu gokuıu köıtbaıı No . 43 

Telefon : 23899 

lstan~I Belediyesinden 1 -------Senelik muhammen kirası 48 lira olan Mercanda Yavaşça Şahin 

mahallinde Uzunçarşı sokağında 41 numaralı dükkan teslim tari· 
hinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artır· 

maya konulmuştur. Şartnam_r-;i Levazım Müdürlüğünde görüle • 

bilir. İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu

bile beraber 11/4/939 Salı günü saat 14.30 da Daimi Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (1466) 

• 

Türk Hava Kurumu 
o 

AL TiNCi KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 eladır. 

BUyUk ikramiye 200 .000 Liradır. 

Bundan ~~=Lir~lık 
Başka 20 ooo 1 . 1s;ooo kramıyelerle 

10,000 

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

Dlkk•I ı Bilet alan herk.eı 7 Nisan 939 ıriinü akşamına kadar 

biletini detiıtirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun meı'ul ve babtiyarlu ı 

arasına ıinııiı ohır1un11ı. 


