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Yüksek ve kıymetli 
düsturlar 

Seçim hazırlıkları hızlandı .. ~ azartes 
m- a o n 

Tek fırkalı memleketlerde iki mürakabe 
kuvveti, yani mebuslarla matbuat ayni 
fırka mensupları olunca, mürakabe vazi· 
fesinin icrası çok yüksek bir ahlak ile 
kırılmaz ve bükülmez bir seciye ister 

• 
Parti Umumi idare Heyeti tetkikleri bitiyor Gününden itibaren 

4 g 

İKDAM' da 

~!!S!-

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
lt~~tereın Cümhurreisimizin de- ) makam, ve fayda arkasından koş
liıe~ lllltkunda kaydettiğimiz ve ınamak ve ilh gibi yüksek bas -
tİılı.i ~e. d\U'acağımızı vadcyledi- letler ile muttasıf olanl81' böyle 

is ı ik\nci noktaya geliyoruz. bir vazifeyi yapabilirler ve tek 

.~t ~önü diyor ki: fırkaya mensup meb~lar il~ ~at· Parti umumi idare heyeti azasından birkaçı soldan Bağa: Genel Sekreter FiKRi TÖZER, HALİL 
thıcte bet~ ~ÜI"akabesi idare üze-

1 
buatın biç olmazs~ uçte hırı bu MÜNİR AK.KAYA, RAHMİ APAK ve ESAT URAS. 

hiiyte akıki ve fiili olmadıkça ve gibi zevattan ınurekkep olursa m mwm m _" 

ttıtı:ıe ~·dutuna milletçe kanaat fırkanın tek olmasına ~akmı:a.rak Seçimin bu ayın ,. ~-. ~ - - -6-~- ~-~~ ---~ ı 
1lil dikçe halk id -· . d de- hakiki halk mürakabesı teessus ve M ll ş f A k d 

~tlıeıı,. art?:-.ı \ar ır icra olabilir. 19 unda yapıl- I l f e n a T Q Q ıı\ 
'-tk: toıt, ne açık bir hakikat! 0 O halde fırka mebus.tuğa nam - ) 

t dar güzel it d d'l . ı·. zcd tayininde ve kendme mensup ht J h l k l J ( 
~ '1etı Ru:ıvelt a e: 1 m~.şw u.k efradın matbuat sahasındaki fan- maSJ ffiU eme ret e arşı an f' 
•~· hak.ııdrr H ylekr . end g~gef'ka: liyetine azami dikkat ve itina sar- ara , 
~:ıL.ı • • a ı a.resın ı rı · A k 8 (l.kd ) ın· t"h b t ı 
L_ -.,ilk ed' . . . (etmelidir. Hele fırkanın herhan- n ara, am - ı a a 
"iç b· ınceye kadar kimbıhr h ı kl b"ı·· ·ı· tl d \ 
L ın 8 • • gi bir maksat için bir basamak ya- azır ı arı u un vı aye er e İ . 
"iç b· ene geçumış ve bu 1 k"ld d t kt d" Ankara, 8 (A. A.) - Reisicümhur srnet Inönü'yü hamil . h . ll\ sen .. . pılrnasma as1a müsaade etmeme • norma şe ı e evam e me e ır. 

.-ı llteyj g . 1 .. . lidir. Bilha>Sa ahlak gevşekliği, ~tı vı aye erın uyu ır ıs -il ıd e muddetı esnasında p . ·ı· tl · b"" ··k b" k ~ hususi tren bu sabah saat 10,40 da Ankaraya muvasalat eyle • 
ıı, da- asıp arın, nıustebıdle- . . . .. h" tl · f 1 

ta_ '4ltatörı . . seciye yoksulluğu göstermiş o -ımında ıkıncı munte ıp namze e - nıış ır. ı 
""llı> .,1 erın ellerınden kur- . . . . . k d l · Ah \ ~ ....... "'•tıcaya ı, d . 

1 1 
Ianlara karşı merhametsız el.av • rını tesbıt etmış bulunma ta ır. Reisicümhur istas~ onda, Biiyük Millet Meclisi Reısi • 

~ aıa ar md et er ne . 
~ caıııa:r f~ t . 1 k ranmalıdır. 1Bu hazırlıkların evvelce tahmın e- ~ diilhalik Renda, Başvekil Doktor Relik Saydan~ Mareşal Fev- ~ 

~._ "'"'aemışer,nea- .. ·~· . 1 kıı. 
t.ı. : '"-t akıtın 1 k d Herhangi bir menfaat idn ken dildıgınden daha kısa bır zamanda zi Çakmak, Vekiller, mebuslar, Generaller, Vekalet er er •· 
~b,,_ ış ar ve ne a ar :s - . . . • • . . • • • il' 

1 t~"" uğraınışlardır. dini değiştiren, benliğini okutan bıtırilmış olması umumı ıntihaba- ı nı, Ankara Vahsı Nevzat Tandoğan Gurnızon Merkez .a"luman-
hır.1 .. _-~ llihayetünnibaye fllktiye bitiiliitir-til'.dir ve te~il< görmesi· h~ 26 ~artt~ daha evvel yapı~a- l danları, Emniyet Direktörii ve kalabalık bir halk tarafından 
~~~lftır. Bazı yerlerde bu nin gençlik: ve umum millet üze- hilmesıı (.mkanlarını vermek~e~ır: hararetle karşılanmıştır. 
l'ttıctı. %lkkuk eylemiştir, bazda. rine nekadar menfi ve elim tesir- 15 .. Mar~ta ba~lı~a~ak olan ıkıncıı Türkkuşu filosu Reisicümhuru vilayet hududundan itiba -
l. i .. L,.Lı_ 1 · tt·~· · t h · t k k muntehıp seçımının 17 Mart ak - ) 'il"" '<ut"'IU{Uk. etnıek iizere bu • er ıcra e ıgını a nım e nıe pe . . 1 ren karşılamış ve ııelfımlmnı ştır. 
) '-ıt1.1r .. • 1 'b' kolaydır zaten böyleleri • kim 0 _ şamına kadar netıcelenmcsı ve 
~l~ · ~uaaınafıh yı an gı J • b ·· 1 19 M t p ·· ·· d - -- ~ -,a._

1
e •tirüneu 0 eski bal son lursa olsun • fırkaya kuvvet de • b~Y __ ece Tü k" a~ .;.za~ g:mu h" e 

'ııltcf IU'da Ve b~eriyetin bir kıs- ğil, zaf görürler, fırka için men- U~Un r ıye e ı· lnCl mu.nte ıp- • d h 
L. a hu.-....1 -ıı · f' .. k 1 1 B h •-=•-~ k Y lerın mebusları seçmelerı çok ı • • • ' 
" Oh.... • tl . . k d'I . d k mumkun ve muhtemeldır. -..., d·· ... e gelmiş olan geçici 1 yu o ur ar. unun 8JUJU ı - .. .. . spanya a c um ur 1 
~\ı<i1ıt """llflSUıden istifade ederek mc erını en ı erı mey ana oy- • .. c·· 
, etın k . d b k 1 Aldığım malumata gore, um -

be-..· e ıstemektedir Ruzvelt muşlardır. Hakların a aş a arı • . . . • "d 1 1 1 
llg· .rttı trö tii . · hurıyet Halk Partısı umumı ı are t • t • 
. itli k s "Braın's Trust» ida- ' . w. he Eti Partice mebusluklara nam- ye çı er es ım o uyor 'tıtııı, 'illan, sevimli ve üksck nın aldanmaları arbk caız degıl- Y . .' . . . 

d he1er· Y 1 k d .1 bT zet gosterılmesı etrafmdakı hazır ... 
~ tvİtlerininıyeti vahşet ve dehşet kiBanka. cl~v~p o ~.a h teme ı ır lıklarını bitirmiş gibidir. Parti ta-
t iatıı. avdetine karşı ikaz ; pe a a, ınsan ıçm a asını an- ~ . B k •ı M• • K J 

!lıl. OQdad diktat•• ı·· ~ k layıp onu tashih etmek, bir kusur rafından namzet gosterılmek tale- aşve l ıa ıa asa og u 
':_ Oltnııı.-8 d or uge arşı uya- d b' k b h t 'd' ? lebile vuku bulan müracaatlar tet- _ 'J ' 

. qiı· ,. avet ediyor. mu ur, ır a a a nu ır. . . . . h k [ [/ d 
'dıı .. 1ltt Ciiınhu .. · . . - Hayır! Hata hCT zaman dü. kık edılmıştır. SU! müza ere erine yo Q l 
ld esini.. rreısınuz ıse, halk . b' Parti Umumi Reisi olan Milli 

Ql' • .. he old - 'f b zeltilebilir. Fakat herhangı ır , . 
L en,.., bi d ıtgunu tarı ve u b h" 1 k Şefin şehrimize avdeti üzerine Londra - Alman kavnak - ı·ı Kasadoyu memur etmiştır. 
"tt~ z e beh h 1 t menfaat a ıs mevzuu o mama • . . . , . • · . . 
1ı. • olarak ku eıue a am ve . 

1 
d"" it v. d"" Parti umumı rıyaset dıvanının bır !arından verılen malumata gd- Kasado, derhal nasyonalistlerle ı 

"'iı · rul ı · ı şartıle bata arını uze me~ı u • .. . . . . . . b·ıı llı Yllka d ması azun ge - .. .. 
1 1 

. f k lı toplantı yapması ve bu toplantıda re, Cumhurıyetçı İspanya Başve- temasa geçerek Madrıdın teslımı 
~ k rı a g" d" w •• ·ı şunmttş o an ar yıne ır aya a • 

~· ıtt'i \"e or ugumı z veç· . . k hl', k kt Parti tarafından mebusluklara kili General Miaja Franko ile an - şartlarını ileri sürmüştür. Ayni 
~or. açlk. bir lisanla ifade nabılırler. Fa ~~ ah P.~, alra b~r (Arkası 3 üncü. sayfada) laşmak üzere Milli Müdafaa Nazı- membaların verdıği haberler 
'"'al'- endişesi ile mute assıs o an ır . 

ı... ' id . ----- Franko kıt'alarının Madrıd kapı -
·•1tit· k aresinin ı· hrka bu gibilerini' uzun bir imtı· 
it,')". cı ahedir esıhı ve teme ı • . . y • k 1 b • h • larında şehre girmeye hazırlandı -
ııı~" oltındu· Ve bu miirak~benin ha~a tabı .. t~tmalıdır. enı uru an ır ze ır ğını ve Halktı yiyecek dağıtmak 

11~ hıan~'\ına halkın samnni o- işte goruyorsunuz .. tek fır~~lı üzere tedbirler alındığını bildir -
lıı~ill\ k :U.dır. memleketlerde halk ınurakabesı - mcktedir 

t;ı~· ıuıaaı· . d w ti b 1 d . ~.l,· ıısuıiinii k ınıb ıze göre demok- ni kurmak neka ar ag11r ·ş~ .. 3:: y U Va S 1 a S 1 l Son hadiseler 
~· 1 ıtıe a ul eden tek fır - bağlıdır. Mebus namzet crı uyu 
iılııı~ hi;~ekctıerde, miirakabc bir dikkat ve itina ile yapılmalı - Madrid, 8 (A.A.) - Milli müda-

~l'tı da şa_ı"tla ınfünkündiir ki 0 dır, burada bilgi ile yanyana ah - • faa komitesi mehafilinde son ha -
\tt1t\lııı.ı Ytne Ciimhurreisimiz lak \"e seciye yegane ölçü ohnah~ Paşabahçede bir çiftlikte eroın yapılacak diseler, şu suretle izah olwımak -
~ ·ı n dtin k ' h kkuk tti tadır: 
g..ı 1 

e tarif et .8Y.dettiğimiz kıs • dır. Bu ülkü bizd~ ta a ..... e .t 1716 kilo afyonla aletler ele geçirildi 
~"it ahlakı nııştır. Yani ytik • rilebilccek midir? ismet Inonu nu Bazı komünist ocaklarının milli 
~k. Ve hii: .. nıüeelıhez olan :l''Ük- kuman sonlarma doğru bize ~~ müdafaa komitesi aleyhindeki ic-
!ıltrjlt\izi ~lınez karakter! hususta dahi iimitler veriyor. Mu- raatı, komünist rüesanın memle -

il Qlltıctarı, ızah edelim: şariini)eyh buyuruyorlar ki: ketin menfaatlerini değil kendi 
.!. de '-llt .. :'Lve)ki nıakalelerimiı- «Bü"·ük MilJct Meclisi milletin partilerini düşündüğünü gösterir. 
~q,~ "·~U[ v b "' İki sene müddetle bunlar bilhas -
*'l' 01'\aı: ll.a.. e Ugiin de tekrar menfaat n ideallerini hakikaten 

af uıurakab ik sa orduda baltalayıcı mesaide bu-
~i . llı.dan . e i kuvvet temsil eden bir millet bülasaı;1 va-

1\t.il' ıcra olun M"lli hA 1 kt lunmuşlar ve bazı haris şefler kı-lat • eti te • ur: ı a - ı:iyet ve itibarında bu unaca ır. 
l!tlı8• • lllsd ede b 1 kkü·ı·· d zıl diktatörlüğü terviç etmişlerdir. 

~ l lle -:ıı· n me us ar Onun için onun teşc un e ve 
Qtb.. • ... ı efkarı t il d . . . Vakia bazı sosyalistler mütte -

~.. "'-llt! lıedih' . ems e en onun çalışma'iında hepmuzııı en 
"il\! ._ ıdı.r k" k hit bir Proleter partisi teşkili le -ile· . ''etı ... d 1 te fırkalı temiz gayretlerimiz ve emelleri • 1Sı el "r e b 'k· . . hinde bulunmuşlarsa da partinin llttJ e o tek I u ı 1 kuvvetın miz mündemiç bulunacaktır ... Bı· 

le~~· O hald ır~aya mensup o -1 zinı Biiyük Millet l\Ieclisinin :reni 
~ tl eden e Yıne uynı fırkayı intihabı vesilesile onun vazifele -
~U~ltıleketi .;e 0 fırk<ı namına }erinden yenidt•n bahsetmemizin 
~ ({illeti b.:ru are eyliyen idarei sebebi ona millet hayatında yeni 
de~;·e~? nu, ko~r, na:.ıl ınürakabe bir tekamül temin etfirmck için
~Q: ldı:r. ~u h ~Y yapılır bir iş dir.• 

etın akıkati kah ı it' 
)~l>ıla elidir. Fakat btit"~1 ve_ .. ı- Görilyorsunuz: Muhtererµ Cüm: 
~lb ltıa~~ da değildir. un bütün hurreisimizin istikb~l hakkındaki 

~lfelli et~ıgin1iz gibi u._. ·l . düşünceleri çok ŞÜ!!mJlüdür. Ah - .!>ün yakalanan kaçakçılar ve ero in yapmakta kullanılan malzeme 
hı l'l ıcr . aıuy e bır va· ı~•- . . .. k b .• b' . 

l' ••'-ı· ası son d.-... n::ı.~ k tut., secıye ve mura a eJ 1 ır mer E · , t Müdürlüguw ·· kaçakçılık maddelerle atat ve edevatını teda-
~ ~ak) ki ~"""ce JUAı>e k t f d l b d"' .. mnıye 

( A rkast 3 üncü. sayfada) 

Franko hükumet ini 
resmen tanıdık 

TÖRKMEN, REMZİ GÖRES, 

~.~-

HOS YI AH 1 
GOKPINARIN 

.. MUHABBET 
TILISIMI 

Romanını okuyacakaını 

Üstadın en güzel, 

en cazip eseridir. 

Ekseriyeti kazanan isimlere rey veren ok 
yucularımızdan hediye alacakların isimle 
"' 

Vergiler ve nüfus 
Bütün dünyada hayat pahalılığının birinci amili • hatta 

tel{ amili bile diyebfüriz - vergilerdir. Yediğimiz, içtiğin 

gi~.'diğimia, her şeyde verdiğimiz paranın ~·arıdan iadası, birç 
isimler altında doğrudan doğ~ya yahut dolayı ile \'ergiye gidi~ 

~ l' ııeci 8
• rılınaz ve bükülmez ez c ra ın a top ı~an 11 uşu~ • bürosu dün geniş mikvasta bir ka- rik ederek Paşabahçede Sahip 

tt '!! '" ~e •ster. l\till t ce bunlar arasında ahenk ve bı.r- b k . . l geçirmiştir Mollanın çiftliğinde bir fabrika 
h._ gul'lı d l' ve memle- l'k k k 1 Jb çakçı şe e esını e e ~ · ,. 
'""ia h a kend' h 1 uraca vasıta arı da 8 ette İ . · ğ d l ]an ka - lrurmu~lar ve tam mel'anetleı·ini 

Ankara, 8 <A.A.) - Cünı • 
huriyet hiikfüııeti, Burgos 
hükumetini resmen ve hu ~ 

kukan ispanya hiikunıeti ola
rak tanıdığını ,.e Burgos
taki umunıi ajanlığını elçi • 
]iğe tah\'İl ettiğini İspanyol 
hükiımcthıe bildirmiştiT. 

Herhangi memleketin bütçesine bakarsanı'Z bu bütçenin ya 
sını milli müdafaasına tahm ettiğini görürsünüz. Silahlanma 
rışı böylece devam ederken milletlerin vergi yül..iinden ,binae 
leyh hayat pahalılığından kurtulmalarına imkan yoktur. Bıı y~ 
hızlandıran, Almanyanın silahlanmaya başlaması oldu ' 'e bu 
galiba hiçbir memleketin mükellefi, Alman miikclleli kadar ' 'e 
ödemiyor. Orada maaşlardan alınan vergi yiizdc elli beşe ka 
yiikselmcktedir ve Alman ikhsadiyah, nazrrlarınm da itiraf 
tikleri gibi berbat bir haldedir. Bunun öniine yeni vergilerle g 
meye karar veren Almanlar bütiin bu ıııkıntıları içinde, vergi 
niifus artmasına znraTh olmamasına çare nrı~orlar. Yeni ,, 
zamlarında da evlilerle bekarları ayırmışlar, butta çocuğu olan 
lilcrle ohmyanlnı· ara ında da bir fark gözetmişlerdir. Sen 
2.000 Türk lirası varidatı olan e'•Iiler 170 lira vergi verirken 
sene i~inde çocukları olursa bu vell~ 120 lira~·a inecektir. Bü 
yiikün ağırlığım bekarlara ve ço c~ olmıyanlara yiiklqten, ç 
cuklulara birçok istif,deler temin eden Almanya. işte hu say 

' her sem• 800 bin artıyor. Tettiibe edilen ve fa;>dası göriilen bn u 
Hi Fran 11 da taibika karar 'erdi. Bu tttriibeden biz de istif 

, 1 • Şahsi 1 :-8 sını unut- k' 1 t sımlerı aşa .ı a yazı ı o . . . 
~~eın • lnenfaatlerini fed 1 nazara a mıı ır. çak ılar 1716 kilo afyoıı ve eroın ıcra etmege başlıyacaklan sırada 

edemez miyiz? 

KEMAL IS 
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Adliye koridorlarında 
24 SAA'r 

Deniz bankta tahkikatı Eminenin yeni /Ye~i vapurlard~ Meydancık yangını 
yaz hazırlığı • f f I . tadıl meselesı Bir heyet dün yangın 

Deniz ha t1arındaki ffi 8f1 e 8 r ( A1manların Et ·· k 

Musa - lsa - Muhammet: 48 
4 ..... 

Musanın Hayalı 
Musa ejderin boynundan tutdu- yeni tarifeler yapılıyor Romanyadan göçmen- teki tetkikatı b~~;o; yerinde tahkikat yapll 

Denizbank yaz hazırlıklarına baş } k k • Şehrimizde bulunan Alman gü· 

ğu gibi onu, yine, asa haline koydu lamıştır. Karadeniz, Marmara ve ere aça eşya getır- verte ve kazan, makine mütehas-

Akderuz limanları arasındaki yoz ı terek büyük mağaza- sısları Etrüskteki tetkiklerini bu 
Ata Atabek hanının tehlikeli dıvarları ve 

Dedi. Bunun üzeri~e sihirbazlar, 

ellerindeki değnekleri hep birden 

yere bıraktılar. Bu değnekler bir 

anda birer ejder oluverdiler, öyle 

ki.. hail< bu bin ejderi görünce bir 

çığlık koparın ve korkularından 

biribirlerine sokuldu. 

Bu bin ejderin heybetinden bat· 

ta Musa bile korktu. 

Kur'an diyor ki: 

•Bu sırada Musamn kalbine 

Hak Taala tarafından bir vahiy 

geldi. <Kuina la tuhaf inneke en-

tarifeleri ile Adalar, Yalova ve A· günlerde bitirecekler ve dığer va- üst kısmı yıkılıp temizlenmeğe başlandı 
nadolu yakası iskeleleri arasında- lara satıyormuş purlar üzerinde çalışmalara başlı- . . . ur. · Diye hiddetle sordu. 

- Bu ne haldir? 

Bunlar, !arına do·ru tatbike ba !anacak- Gumrük muhafaza. teşk_ilatı me- .. tahkikata dün de devam edilmiş - !arından Hikmetin muhal<eıJl 
ki İlkbahar tarifeleri Nisan orta • .. .. . • lyacaklardır. Meydancık yangını hakkındakıısebebıyet veren Vagonli meJll eıl 

- Ya Firavun.. dediler. Mu _ g ş murları tarafından hır muddet ev- Etrusk vapuru gelecek hafta se- . .. S 1 h b' · · lh l A- d d " b't" "lm' ve sıJÇ' 
sa, bizden çok daha üstün bir si

hirbazdır veyahut yaptığı sihir 

tir f 1 
. b lı kt tır. Dun u tana met ırıncı su gırceza a un ı ırı ış 1.r · ı N · d k" · d b' er erme aş yaca ır edilı1' 

Bu arada Mudanya - İstanbul vek k urı:s.maknlıy~ e ı tvın a:alır O • b k M·.d ceza hakimi Reşit, müddeiumumi lu 1,5 sene hapse mahkum 
. . . ço aça ıpe ı umaş ar Y a· enız an Ü ürU muavini Necati ve belediye mü- tir. 

v&pur seferlerı her ıkı taraftan sa- nan RJmanya muhacirlerinden E- . . · ·· k t'f 
değil.. mucizedir. Bunu anlamak b h k 'k ' 1 1 Ankaraya ;dı·yor hendıslerınden Beşırden mure - Bayan MefkO e amına 1 a a şam 1 ışer vapura yapı a- minenin yeni marifetleri meyda - g. k b" h . d k if r n 
için kırk gün beklemek l'~ım. k b '1 t f ' tı · d ep ır eyet yangın yerın e eş k r•I 

. ~ ca ve .. ayrıca _ı e ıa erı e mev na çıkarılmıştır. Genişletilen tah- Denizbank Umum Müdürü Yu • yapmıştır. . gazete aleyhine ha 3 • 
Fıravun: sım munasebetilt! halkın Bursaya kikat sonunda Eminenin Roman - f z· E · İk v k'l ti! 

·t . . . k .... \ l akt su ıya rzın tısat e a e e Ata Atabek hanının duvarları -'auası açıldı 
- Neden kırk gün bekliyecek _ gı mesı ıçın ço ""uz atı ac ır. yadan yurdumuza göç edecek mu t ı d b ı k .. b k l.. • 

B'lh ld ğ 'b" emas ar a u unma uzere u a tehlikeli bir vaziyet arzettiğinden rııe'" 
siniz ı assa geçen yaz o u u gı ı hacirlere buradan para göndeı <: · Ank ·d kt ' u Ekrem König meselesinde 

· ki' k l b"l ti d ihd şam araya gı ece ır. mum üst kısmından yıkılmağa başlan • · e ıi 
Dedi S h yeme ı omp e ı e er e as rek eşyalar aldırdığı, ve bunları Müdür Vekil Hu"snu·· Çakıra Al _ . . . . zuu bahsedilen Bayan Mefkiıf ,ı 

i irbazlar cevap verdiler. edilecektir .. 
1 

.. .
1 

.. • mıştı. Heyetın keşif yapması ıçın b b A 1. uracı 
B' tan d • ğ' b" d k · goçmen eşya arına gosten en gum- manlarla vapur işleri üzerinde ya- l' . . kk t a ası namına d ıyeye ın b:r 

- ın e egne ın ır eğne Bundan başka Karadeniz ve İz- rük resmi muafiyetinden istifade pılan görüşmeler ve kadroların yıkma ame ı) esı mu va a en edilerek Tan gazetesi aleyhiııe •ıf· 
tel'iila) yani korkma.. sen onlara tarafından yutulması ve ortada · ı ·t ı d artt ı ak . . durdurulmuştur. ,~,,. . . . mıre o an pos a ar a ırı ac ile buraya gelen muhacırlerden tatbiki hakkında izahat verecek _ • neşren hakaret davası açı~·~· eJ 
galipsin. Sen onlardan üstünsün.. hiçbır emare kalmaması ımkan • ve haftada birer defa ekspres pos- topladığı ve şehrin en büyük ma • tir. . .Heyet tehlike mevcut . oldugu Dava dosyaları dü.n asliye uçu0

,, 

sızdır. Gözbağcılıkta ve sihirbaz - taları kaldırılacaktır. Karadenize ğazalarına kadar gayet ucuz fiatle ıçın Ata Atabek hanının ıçıne gı- ceza mahkemesine tevdi edıJııl . dedi.• 

Musa Peygamberin bu korkma 

keyfiyeti etrafında •ravh !er 

ınuhtelif tefsirlerde bulunuyorlar. 

lıkta en büyük ve mahir ustalar gidecek ekspres postası gidiŞ ve sattığı anlaşılmıştır. Bu suretle B· -k---o---b it d öldü rememiş'. yalnız onun yan ve ar· tir. Davaya Nisan içinde ba~~ •. 
sihirl.erini ancak kırk gün devam gelişte yalnız İnebolu, Sinop, Sam yaptığı işi gittikçe arttıran Emine ır ÇOCn ara a a IO a kasındakı Ksantapufos ve Cer - caktır. Bayan Mefkurenin bU~,. 

tt 
.. 

1 
G" 

1 
. . . .. Gı' e T b .b. b.. hemen bütün Beyoğlu mağazala - Dün feci bir kaza olmuş ve bir manya hanlarının ust katlarından !erde İstanbula geleceği de >

0
• 

e ırır er. oz ermı aynı şey uze- sun, reson v ra zan gı ı u- . . k b k b' k 
. .. . . .. . .. rına kaçak ipekli kumaşlar ve Ro- yavru araba altında kalarak ölmüş yangın yerının uş a ·ışı ır eş- lenmektedir. 

Tanrı'dan rıne ancak kırk gun bağlıyabılır· yuk lımanlara uğrıyacak ve boyle- 1 ... 1 li k d bl . fini yapmıştır J•' 
manya usu u ış eme a ın UZ· tür. . ! Bir hırsız dün adlire~o•• 

böyle mühim bir vazife aldık tan !er. Bunun için kırk gün bekliye- likle İstanbulla büyüle Karadeniz !arı satmag· a ·başlamıştır Bu ma - Halil d d b ' b .d Yangın yerinin bugünkü vazi • J 

Bazıları, Musa'nın 

. a ın a ır ara acının ı a- k d' 
ve kalbini tamamen Tanrı'ya ~ağ- lim. Eğer kırk güne kadar bu mey limanları arasında seri se · ğazalard a yapılan araştırmalarda r esinde bulunan 2589 numaralı yetine bakarak yangının neden açmak iste l 

1 
ladJktan ve ona itimat et tik ten darıda bizim değneklerimiz yine yahatler temin edilecekt ır. İs- bir çok eşy alar müsadere ed ı l rı iş - yük arabası Kıı kçeşme caddesin . çıktığını ve nereden başladığını SabıkalJ hırsızlardan paJ<f' 

sonra korkmasının yersiz olduğu

nu söylüyorlar. Bazıları ise Musa. 

nın korkmasının ejderlerden de -

ğil fakat sihirbazların bu gözbağ-

cılıklarını gören halkın artık ken-

d isine inanmıyacakları ve bu su

retle büyük vazifesini ifada güç-

lük çekeceği endişesinden oldu • 

ğunu kaydediyorlar. 

Yine Kur'anda mezkı'.ir bir aye

te göre Musa'nın kalbine şöyle bir 

(hitabı ilah.f) vaki oldu. 

zfıhir olmazsa o zaman Masanın tanbul İzm ir arasın dak ı ekspres te li r. Tahkikata devam edilmekte - den geçerken :Cenizbank amele - tesbite imkan bulunmadığı anla - dün yeni bir suçundan dolaY1 fo, 
yaptığına muQize demek caiz olur., başka iskelelere uğramadan işliye-, dır. sinden Nur:n in 4 yaşın daki kızı şılmıştır. Ancak bu hususta bazı !iyeye getirilmiş ve müddeiu"'~. 

Bu son ümit F iravun u müsterih cektir o- F er ideye çarpmıs ve arabanın al- deliller bulunabilmesi muhtemel ilik' d .. .. d b k . ıııu~1 · k • im o ası onun e e çı ·.ı 
kıldı. Diğer taraftan Adalar - Yalova tına alar a m uht-elif ye~!~. - görüldüğünden Ata Atabek -ha~ı- fazasında bulunurken b irdenb; ı 

. rın den yar alanan yavrunun olu - nın çatı ankazının yıkıldıgı ust . ııe~I 
Halk dag· ııdı. Musa evine dön • ve Anadolu iskelelerine ait Ilkba- k • t bb" t · tır m üne sebep olmuştur. Arabacı Ha- katı temizlenmektedir. Bu temiz - açmaga eşe us e mış · 41 · 

dü ve meydanın etrafı da Firavu- har tar ifes inde şimdili k yalr:u Hukuk fakültesi talebeleri önü • lil yakalanmış, tahkikata başlan Jik ameliyesi bittikten sonrıı. he - Pakratın peşinden koşmuş, ~ Jı 
nun muhafızları tarafından sarıldı. Yalova seferleri artacaktır. mü zdeki Cumartesi akşamı Mak - mıştır. yet mahallinde tekrar bir tetkik dardaki halk karışmış bu sır• ... 

. d~ Buraya kimse sokulmadJ. Böyle Yaz hazırlıklarından olarak Hey sım sa lonlarında 1939 yılının hu- • • - • • .,. • • yapacaktır. Pakrat ta merdivenlerden ° , 
ce kırk günü beklemeğe, tu kırk beliada vap uru İstinye havuzia . lkuk. gecesini yaşatacak.lardır. Ge- KÜÇÜK HABERLER Orozrlibak davası dörder atlıyarak ken'.lini alt ~ı

1

• 
. ıcenın parlak olması ıçın hazırlık- b·r ıı~ 

gün içinde rmda baştan başa yem denecek ... • • ...... • ••• • .... • • naksedı"ldı" ta dış kapının içinde faka t ı 
. . . . . !ar yapılmıştır. ııır· 

[Arkası var] şekilde tamır edılmıştır. * Heybeli ada Tur yolunun ve . .. . ı darmanın karşısında buJınuı , 
============== -·-··--<>--- Orozdıbak muessesesınden ver- . .. .... u" ,_,ıc• ------ istinat duvarının tamiri 500 liraya, Yuk k tt k ıtu" ~ GÜMRÜK gi kaçakçılığı ihbarı tehdidinde arı a a 1 guru ' ,ıP' 
EKONOMi BELEDiYE Ortaköy deresinin tamiri 1600 li- 1 - ıe 

- Ya Musa... Elindeki asayı bulunarak 1250 lira para aldJğı id- ve bir mevkufun kaçmaga 'Jıl' 
ı + ı d k' h 1 k raya, Karagümrük .• .eydanı ve ·aıı 

Yumurtlayacak tavukların O 
.., l"k h ! 1-.n.repo.ar a I ırSIZ I diasile asliye dördüncü ceza mah- ·büs ettiğini anlıyan Adlıye l ,~ ~ yere bırak.. 

Musa bunun üzerine asasını ye

re bıraktL 
(İmam Cafer bin Mehmet bin 

n ~ene l esa p ar Karabulut sokağının -tamiri 650 j def'' 
Gümrük antrepolarında Jµrsız - liraya. Edirnekapı 'l'eşne sokağı- kemesinde muhakeme edilen ve ma karakol kumandanı 1" 

İhraC edi !memesi İStEn "yor tetkik ediJi} Or !ık vak' alarmın artması üzerine . nın tamiri de belediyece 589 lira- beraetine karar verilen Lütfi hak·' jandarmalarla kapıyı muhaf 

S 1 d Alın Denizbank polis ve gümrük mu • d"' 'h l d' I . t ' kmdaki karar müddeiumumilikçe altın alın b .. 1 paJ<1"9t' 
on zaman ar a anyaya ta- Belediye teftiş heyetinden Abi- • . • ya un ı a e e ı mış ır. t . d"J . t' a ış ve oy ece 

haf t k 1 t el 1 k b emyız e ı mış ır. tıf 
Cerir) (Ta ihil"" lm""lıi.k) vuk ihracatının artması üzerine aza eş 1 a ı e e verere u · · · · Lu'tfi . . . şarı çıkmadan yakaianmıŞ · ,, 

• r umem ve u di-
1 

k 
1 

din ve Hikmet İstanbul belediye - yolda kat'i tedbirler almağı ka _ * Beledıye reıs muavını Temyiz mahkemesı ceza daıresı .. .. .. za ~•~·.· 
nam ese ini bi i · ild 299 ger mem e et ere de bu yolda Aks d" K k- G d'k Pakrat uçuncu sulh ce "' J r n r ncı c ve un . . . . sinin 10 senelik hesaplarını tetkik rarlaştırmışlardJr. oy un um ap: ve e ı - dosyayı tetkik ederek l:.eraet ka- . . . te~~ 
cu sayfasında bu hadis 1 .. 1 sevkıyat yapılması ıçın tetkıklere paşa taraflarında bütün esnafı rarını nakzetmiştir. Lutfi yeniden mesınde sorguya çekılerek 

ey §OY e an- başlanmıştır Tavuk ihracatının etmeğe başlamışlardır. Bu hesap- Bu hırsızlıklara dahilden de yar . . . .. .. • .. . 
!atıyor· · d d'l b'l - . 1 ld - d tenışten geçırm ış ve gordugu hır muhakeme edilecektir. edilmiştir. 

' teşviki faydalı görülmektedir. Çün !ar neticesinde evvelce yapılmış ım. ': 1 e 1 •:ccg ı . an aşı ıgın an iki yolsuzluğu resen tecziye etmiş- '8~ 
kü köyıüıer böylelikle tavuk yetiş oıan bazı yo1suzıukıarın meydana teşkııatta degışıkıık ıe yapılacak- . Zorla eve giren tevkif edildi Hudut haricine çıkarı. 

•Pes Hazreti Musa. Asayı elin • tirmeg·e ehemmiyet verecekler ve ık h ld' tır. Sirkeci antreposundaki kumaş tır. t ]Q ı · k t• k d n ç ması da mu teme ır. * B 1 d' t ı · t uh lif Samatyada kbal ~dında bir ka- lr a 1 
den bı.raktı, Allahü Taaladan emir tabiatile yumurta istihsalatımız da ipekli gömlekler ve mendil hırsız e e ıye a :rna ına m a . . • .. • ,v11 

Eaklrı. 0··y ~, uhesı'nde ı • t hk 'k t h .. b't' il olarak yere tüküren 19 kişi dün dJnın evıne zorla gırmege teşebbus Dün Sultanahmet birinci · r 
i,Ic ol asa öyle muazzam bir ejder artmış olacaktır. Alakadarlar yu- il. - ıgının a 1 a ı enuz ı ır me- ederek yakalanan Sırrı adJnda bır hk . d A ıJı·l<a sd. 

murtlayacak tavukların ihracına miştir. para ceza~ına çarptırılmışlardır. . . . ceza ma emesın e, n ~ı'' 
oldu ki sihirbazların gösterdikleri yolsuziuk E" k k k d * Belediye muhasebesi bütün adam dün mesken masunıyetını d 70 1 d b' k dın soW" 
l'lid.,rlerden çok büyüktü. Kuyro - müsaade edilmemesini ve yalnız k 1r aça ÇI ya a'rn 1 d •. . • k ihlal suçile Adliyeye verilmiş ve çeakı"leryeakş arteıvnkifa oılrunma uştur· /> 

yumurta yapamıyacak tavukların Bakırköy belediye tahakku şu- . defterlerinl egış tırmege arar lh h'k' . tar fı . 
besınde mühim bir olsuzluk oldu- Meşhur sab ıkalı ka <;akçılardan vermiştir. Muameleler Nisandan birinci su ceza a ımı a n - nikanın tevkifine sebep şudııf· dı' 

sevkedilmesini ileri sürmektedir· - h b 1 y "f tt' 1 , Kasımpaşalı Mustafa gümrük mu· itibaren 143 çeşit defter üzerine dan sorguya çekilerek tevkif olun- Yunan tebasından olan bU ~s nl' 
ler. gu a er a ınmış ve mu e ış er h afa za teskilatı memu: ları tara - t ııı· 

nun tahtı üzerinde dolA•'--dL Ağ- t f d d" t hk 'k t başl · yaZ11acaktır. muş ur. meınleketımizde oturur!<e~ .. 1.., i 
...,... ---00- - ara ın an un a ı a a an - fııı.dan Beyoğlunda yakalanmış ve lk 1 k'f d"ld" ru ,.. 

DENiZ 
t * Şirketi Hayriyenin Anadolu- j trSIZ tey 1 e 1 l !iye Vekiil .. etinc. e suihall g~d-' ei' 

ğnnu yere vurdu, heybetinden yer 

3fnrtldı. Sonra kuyruğunu Firavu-

~mı açtL Sihirbazlann ejderden 

gösterdikleri bütün değnekleri 

ytıtla. Şöyle ki, meydanda nesne 

koınadL• 

Bunun üzerine Musa ejderinin 

boynundan tuttuğu gibi onu yi

ne asa haline koydu. 

mış ır. üzerinde yapılan araştırmada ço - b b k· "' r 
hisarında yaptıracağı plB.jın pro - Aksaray ve Sultanahmet civa- ve unun uzerıne eş ayk ı!Jl"ı( 

Vapur . tarı'felerı· F ur ürye~eki otel L itti rapıarının içinde mühim mikdar- jesi dün belediye tarafından tas- .. dd. 1 1 kı d veı hudut haricine çı ar . ~, 
da eroin bulunmuştur. Mustafa Ad rında mutea ıt ıırsız ı ar an 1 bir 

Fi d r, l 1 k dik edilmiştir. Plajın bir kısmı I M 't Ç r t Ah et Fakat Annika iki ay evve as O' 
deg~iştirilmedi orya a e onarme o ara ya - !iyeye teslim edilmiştir. suçu .a~ı ve ar ıs on m !arı oldug·unu onların yanıO. 

. k . H . lpılmakta olan asri atelin inşaatı __,,____ şimdi yapılacak ve önümüzdeki de adında ıkı sabıkalı yakalanarak d . İ ' tıniştıf· , 
Şır etı ayrıye, Haliç vapur üc-ı tarnamlanınıstır. Burası yakında . • . • ; • niz mevsimine açılacaktır. Burası Adliyeye verilmiş ve dün birinci erek .yıne stanb•ıla geyuıı~~i5~, 

retlerile küçük deniz vasıtalarının .. . • .. Çını en O fal rıkasıııda ınf lak rağbet gördüğü takdirde p!iıjın sulh ceza mahkemesinde sorguya Annika mahkemede. 118Jb~, 
t 'f . . .. d . k . muşterılere açılacaktır. On tarafta . . . tanda kını' sesı· olmadıg·ını " 
arı esını goz en geçıren omısyon . . 

11 1 
Zeytınburnu Çımento fabrıka - mütebaki kısımları da açılacaktır. k'l k t k'f J ı dır ' _,.~, 

Soyunma Yer dı e ku anı an ba çe ı ere ev ı o unmuş ar . d çvv , 
d"' De · T' t' Müd" J"""" d ı Y · ı d k.. .. k' · h k k'" k · · d • • burada Türk tabiyetin e d• o Sihirbazlar, dilleri tutmuş giti un ruz ıc:ıre ı ur ugun e sın a omur ma ınesıne ava çe- * Ba !r oy azası ıçın e ve as- V I hk 11 • 
son toplantısını yapmış ve bütün rakalar buradan kaldırılacak ve ken sifon borusu gaz tazyiltile falt yol kenarında Ahmet Kırkar'a agon 1 memuru ma Um !arı olduğunu onların yaııı 9cıo0' 

kaldılar. tarifeleri aynen eskisi gibi ipka burası belediye tarafından tanzim 1 patlamış ve makinıe diairesinin ait üzeri sazla örtülü ev geçen gün Tepebaşında kavga ettiği Yorgi turmak ve bakılmak ihtıY 
F.iravun da şaşırıp kalmıştı. 'etmiştir. ~arifeler .. tasdik i?in. İk - ettirilecektir. Otel 80 bin liraya saçtan ola.n çatı kısmını parçala • •ateş almış ve 15 dakika içinde ka- adında bir adamın gözüne vagon bulunduğunu söylemiştir 1' ~,ır 
Sihirbazlara: tısat Vekaletıne gonderi!mıştır. malolmuştur. mıştır. Nufusça zayıat olmamıştır.! milen yanmıştır . anahtarile vurarak kör olmasına Annika hakkında yRpıJacs s0 ' 

amele Dahiliye VekAietindeJ' n tı1 

rulacaktır. Vekalet ilk ka1"8r
1 ıııil' 

. - Yoksa civarda mı? Baksana J hen de yerinde değildir. !eri takıp baloya gitmeğe ben he - 'ranlıktan kurtardığı ve araba fe- biJo!:ini bildirirse kadın tel<r9~ııt· 
bır kere... J Sait ağa, bir anda kızararak: ves ettim. O da, benimle beraber nerlerinin geçici ışıklar bıraktığı li hudut haricine çıkan!ııC~ .ci 

- Civarda nerede olacak? Ara- - Peki, ben aldanıyorum. Öyle bulunmak arzusile bu isteğimi kır- caddede kimseler yoktu. Kuş uç • Bı"r kız kaçırma hadıS~., 
bacıya sorayım... ise doğrusunu siz bulun da anlıya- muyordu. Müjgan, bu karanlıkları •"' 

Ve Sait ağa pencereyi aralıyarak 
1 

madJ. Sen de benim gibi iğnenin delmek ister gibi gfilı sağına, gah Çatalcada Tepecik köyii.°°~ııl 
ti k b la h 1 ım.. locada kaybolduğunu söylüyorsun. soluna bakarak birini arıyordu. la bir kız kaçırma hadisesı ~aJCtsJ'. 

a arını ır aç mıya azır anan - Dog·rusunu ben de bilmem. B 1 . dikt 'ğn Sol f b' h al .. .. .. so~ •' 
arabacıya : en ocaya gır en sonra ı e - tara ta ır ay gorur gormez tur. Saat 20 sularında ,Jaf''" 

Amma ben, Nihattan şüphelenme- il k 'ld · ya. .., 
H !il d d h b nin boynumda olduğunu hatırlıyo- .camJ s' ere eğı i: geçen Tevfik kızı yirmı. 

51
• ı•. 

- a ; e i.. sana a er geti- ğe kendimde hak bulamıyorum. ~ v 
1 efrika No. : 9 e b ed • rum. Fakat kim bilir? Belki bir şey - Acaba o mu! Nihat mı bu? da Peran birdenbire ikı ş . •fı'f 

r n ey ner e · Ne gördün, onun hareketlerinde yJll ~ ,1 
Feslerini bile değiştirdiler ve ara-1 arabacı alışkanlıgı· ile dizginleri Arabacı, kalın kaputunun yaka- şüpheli ne vardı? tanın eli, locadan evvel bunu aşır- Dedi. Yaklaşınca onun bir bekçi cavüzüne uğramıştır. A. r1''& 

· d H" . Y ile 8 ~ 
hadan indikleri zaman biribirleri- bir eline, kırbacı öteki eline aldı; sını çeh."Illi~ti. Dizginler elinde ola- _ Bizi şu kepazelik illemine SÜ. mıştır da bize locada iken de göğ- olduğunu anladılar. Sait hiç cevap en useyın ~pıcı ııııŞIP..,ıj(• 

k d D h' · rak eğ'ld' vermedi. Müjgan: Şaban kızı evlerıne k~P8 .. ıeıv ~ 
ne baktılar. Alaca karanlıkta Ni- şa ır attı: e . dedı. ı ı : rüklemek istemesi bile şüphelidir. sümde imiş gibi geliyor. Belki al - . zorla tecavüz etmek ısteJl'll?'ıısll' 
hat mükemmel bir Halil olduğu Araba büyük yola çıkınca sağa - O mu? Bilmem; yoku~tan aşa- _ Onu ben istedim, benim ah _ danıyoruz. - Zavallıyı arabamıza bıle al • Kızcağız bütün kuvvetile ·ııııdıt' 

' b' Halil d .. k el bi N' saptı. Üç beş adım sonra iki katlığı doğru indi amma nereye gitti • . Sait ag·a artık bu bahisten bık· madık. Sen istiskal ettin Sait ağa ... lmış ve Bu"yülc· çekmeceden }, ... 11 ·, 
gı ı, e mu emm r ı- b' .. .. d t k d d K b"l . ? ' maklıgJmdJr o ... Bır defa, daha bu • _ _.,,,,,,. 

. ınanm onun e e rar ur u. a- ne ı eyım · mı aibı· · Bak bu havada yayan ta' Şehzade k l<U" ·• 
hat olmuştur. Nıhat, arabacının . . . aksam böyle alemler olduğundaı.: ş .,. · ' • malar yetişere kızı ~81srıı~ 

k 
P1 aralıktı ve arada bir Sait ağa - Pekı, pekı. .. Haydı biraz hızlı .. I · - Peki peki dedi ben bir şey başına kadar gidilir mi? lar. mütecavizleri de Y 

omuzuna vurara • kır . _ .. .. bahsetmişti. Herkes yüzüne mas - ' ·· " 
. • . mızı fesile uzanıp aşagıya ba. Araba tekrar dondu; hayvanlar . bilmiyorum; bir şeyden de şüphe- Sait ağa ,lahavle der gibi ba§ını !ardır. ,........... 

- Haydı Allah selamet versın; kıyordu A b ak! t • .. "ttik .. , ti . . artıı arak k ke takar ve kımse tanınmaz, de - k af il k .-o---. .. .. . · ra anın y aş ıgını go gı .çe sura erını oı- . . .. .. .: .. .. leruniyorum. Hepsi sizin bileceği· i i tar a sa ıyara : ılt 
gıt gule gule; rahatına bak. Icap rünce Müı'gi.nı kol d kt' b 1 dıl r mıstı. Bu tun omrum sarayda, dort y "b _ A kadınım, neden bo"yle so"y. • k ., kırıl ..J un an çe ı: mıya aş a a . - nız iş... arın o ür gün iğnenin he- Bır ızın ayagı . de., 
ederse ben yine seni aratır, bul - - Araba geldi, haydi, çabuk at- Arabada, feracesinin beyaz kıv-. kafes arkasında geçtiği için bu fır· sabını verecek olan ben değilim.. lüyorsun? Sen saray Adabını ne 'daresil' ıtP 
dururum. satı ganimet bildim. Hem bunda Şoför Haşimin 1 rııJl ~ , 

lıyalım... rımlarına kızıl dudaklarını gizli İkisi de sustular. Araba Topane çabuk unuttun? Bir yabancıyı ara· Ford acentasının 75 nu!D1'"e~ ıı;et} 
Arabacı bu"yük' y la r kt fenalık ta görmedim. Ne fenalık r " • o ,ı ı ve ye Evin kapısını çekip kupaya yer- yen Müjgan, dalgın ve meyus: yoluna çıkmıştı· dar ve kar lık baya nasıl alırız? Beni bile şimdi Cih · d geÇe J<l var, ne kepazelik vardı? Yanımız· ' an yonu angır en bit .,.. 

ni elbiselerinden memnun, sevinç !eştikleri zaman Müı'gan: - Görüyor musun Sait ag·a? d!· tramvay yolundan Ko" .. d g· u burada gören olsa mahvolduğum r'-an adında 16 yaşında .ctıf· f"" da, karşımızda ahlaksız, sarhoşlar pruye o r ~· ,. 
içinde Tophane yokuşundan inmi- - Sait ağa, dedi. Nihat Bey yok dl .. iğneyi yukarıda da bulamadık. varsa bize ne? Biz bir kenara çe _ uçuyordu. Bu arada ,geniş mesafe- gündür. Benim yerim arabacının çarpmış, sağ ayağını ıur:ıf şoıll 
ye başladt. Nihat, onun yerine, a • mu? /Hütün tahminlerin yanlış çıktı. E- kildik, oturduk ve yine uslu edepli !erle biribirinden uzak olan hava yanıdır. Halbuki, ne yapayım? riman tedavi altına a\Jll 

rabacı mevkiine çıkarak pişkin bir - Yok işte ... Anlaşılan, gitmiş .. i minim ki şu Nihat hakkındaki şüp-ldönüyoruz. Ha, diyeceğim maske- gazı fenerlerinin güç hal ile ka · ı (ı\rkası var) yakalanmıştır. 
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Çekoslovak - Macar/ 

İş iubı senelerdenberi Anado 
!uda dolaşan bir arkadaş, Latin 
harflerinin kabulünden sonra oku- Geç kalmış bir tetkik 

hududunda değişiklik] 
Hatayda atlı 

klübü 

ma yazma öğrenen köylünün dili 
İstanbullunun diline çok yak-
!aştığını, şapkadan ve medeni kı
yafetten sonra umumi terbiye se
viyesinde bile mühim bir fark gö
rüldüğünü sevinçle anlatıyordu. 

Denizbankın meşhur Etrüsk va
purunı._• İ)·i yürümediğindt~n~ va. 
but kazanlarının adi kıır~ıın b~ • 

spor 
açıldı 

. . . . . . rular gibi su kaçırdığından ya-
Senelerdenberı bır Talebe Bır- ı ruz olan Ünıversıteliye kitap ve' ·but ta hemen her seferinde · • 

liğinin yokluğunu derinden hisset- yiyecek temin elıne.k ve ~·ardımda tonlar kı ş _. ı· · · dpıs .z mın zı ıp yış ıgın en, 
miyen Üniversiteli muhakkak ki !bulunmaktır. binaenaleyh her taraf a . t 

Kat'i hududun tesbiti münasebetile Tuna 
mıntakasında arazi değişikliği yapıldı 

Reisliğe, Meclis 
Reisi seçildi 

Bu müşahedeyi teyid eden de -
!iller çok şükür, eksik le değildir. 
Ancak halkı tenvir etmek ve ona 
her hususta rehberlik etmek va-

yoktur. Üniversite talebesinin bir- Bu gayeler için çalışacak bir f ta.h 'd d g e 
. . _ . . ena ta an ve ma enden 

çok ihtıyaçlarını karşılamak ve bırlik nasıl ve ne §ekılde teşekkül inşa ed"ldiğ" d d _ ik" 
Üniversiteliyi yurd hizmetlerinde edebilir? Üniversiteliler birçok fa. malô ' Ş"md~n .. ~gan. ş ayetle~ 
t b' · k ı- 1 k ı· (' k"'l 1 b 1 ın. un ı, ogrenıvoruz ki, 

zifesile de mükellef olan muhar • ""';. ır :~. ı apçı o ara ye ış ır - İ u te ere mensup .. u unmaktadır. içfode Alman Devlet Ba~kası mü-

ıj!;:dapeşt~, 8 (A.A.) - Macar\ değişiklikler yapılmaktadır. Böy -
v· ı teblığ ediyor: lece, Çeko- Slovakyada geri kal -

Antalı:ya, 8 (A.A.) - Antak
ya Altıspor klübü Orduevin -
de askeri mümessil Kurmay 
Albay Ş. Kanadlı'nın bir nut
ku ile açılmıştır. 

rirlerimizden birkaçında bir ka • me • ın ı ahın temposuna uygun lk olarak her fakültenın .\yrı ayrı il 
b · k ı mc.c;;s i, Alman tersaneler mümes· 

naat vardır: Evvela onun seviye- ır şe ide sağlam, bilgili, görgü- ı gruplar teşkil etmesi ve bunların il" Al 

bik ıyana hakemlik kararını tat _ mış olan 20 nah!ye Macaristana !i

ğe ederek kat'i hudutları çizme- hak olunmakta ve buna mukabil 
to ".1eınur Macar - Çeko-SlovaJı: Macaristanın işgal ettiği 8 nahiye 
ıa:~YOnları, 6 Martta imzaladık- Çeko-Slovakyaya geri verilmekte
lll>!ıri !r Protokolda, Tuna ile Ung dir. 

l • 1• man anayi mümessili ve da-
sine inmeli, onun gibi konuşmalı, ü ve toplu adımlarla hep b raber arasından seçilenlerin umumi bir - ha bilmeyiz . 
sonra onu yükseltmeye çalışmalı. yürütebilmek için böyle bir talebe liği tesis etmesi, yani federasyon h"ll . la ~ce diğer ihfüas 

t kk'T" ·· k b'" .. e ı erı o n mumtaz bir Al 
Bazı yazılarda kullanılan dile dik- eşe u unun ço uyuk fayda ve şekli düşünülebilir. Bir de fakülte h ı· k lkm man r· d B.. I b. · · eye 1 a ış, boraya gelmiş ·e 
kat ediniz,· bu dil medenı· bı"r ce- uzumu var ır. oy e U" bırlık farkları duş·· ünmeden doğrudan . . ~ . . . . . ' bu gemının )' ·· ·· d 

Merasimde Millet Meclisi miyete mensup bir insanın en ya- ıçınde, ıstıkbalı kuracak olan tale- dogruya Üniversitelilerin teşkil e- . . . er Y~zun e Alman 
Başkam, Başvekil, Vekiller, km arkadaşile konuşurken bile be, hem kendi dertlerine deva bu-ıdecekleri umumi bir bırlik kurula- :n:::st~ıs; namına hır kara reklaın 

lat'! ~asında şimal hududunu Her iki tarafın hudut muhanz -
Su 

0 
ak Çizmişlerdir Jarı 14 Martta öğle üzed yeni çi -

Mebuslar hazır bulunmuşlar- kullananuyacağı kadar l8übalidir;. lacak, hem de kendisini iyi bir in- bilir. Her iki fikirde de birçok fay- e. esı. 0 masın.da~ k_orkarak inşa 
dır. Klübün başkanlığına ı· b l"d· kıliipçı olarak yetiştirecektir. da ve mahzurlar bul akt dı ettıklerı tekneyı fıil uzerlnde !et-

lfgaı ~~ı ~u~ut ile, şimdiye kadar zilen hudut postalarını ışgal ede -
dilnıiş olan hatlarda bazı ceklerdir. 

sen ı en ı ır; gramer kaidelerine Ü . unm a r. k"k · · ek r h. 
Meclis Reisi Abdülgani Türk- karşı Jiiyıktır. Buna en yakin misal Bu gaye ile kurulacak olan ni-ı Mesela federasyon eklinde her ı. e ~ırışm . uzumunu ıs et-
men, katipliğine Antakya olarak evvelki gün çıkan bir gaze- versiteliler Birliğinin faaliyet e - fakültesinin kendi arasmdan S<>Çe- mış. Eger gemıde mevzuu habis 

mebusu Bekir Sıtkı Kunt se- sasları şu birkaç madde içinde top ceği arkadaşları kolaylıkla bil noksanlar tahakkuk ederse - ki 

S te fıkra-.ından bir parça alacağız: seçe h · tm • . . . 0"'7et R ·ı L h. tan ve çilmişlerdir. Klüp üyeleri .Meşhur lngiliz san'atkıirı Ak - !anabilir: mesı, o fakülteye ait işlerle daha epsı e ışı .ı::~mış ~azıy~ttedir-
• J USya 1 e e ı S , yeknesak elbiselerle atlı ge - .. k. ,. . . 1 - Birliği ve beraber düşünme- yakından meşgul olunabilmesi gi- hunları da telifi, yanı tamır ecle-

1) b 1 zintiler tertip edecek, Hatay- ti°': ıhn ın menkıbesını anlatayı_'.1l- ği temin etmek: bi faydalarına mukabil, zümreci ceklermiş ... 
"-Oınany d k" mu··nase at yı atırımda kalmamasına rag - M 1 k t" ht lif k"" 1 ' b" . Güzel t bb"" b" k a arasın a 1 da gençliğin diriliği ve ha • em e e ın mu e oşe erın- ır Zihniyetin yerleşmesi gibi mah eşe US ama, lr USU"1 

yatiyeti arttırılacaktır. Klü _ men me~J:ru. kıthğında şur~ya ya- de muhtelii vazifeler alacak olan zurları da vardır. Umum! birlikte var, biraz geç ilıtiyar edilmişi 

8 
zıyorum. bu Aktorkın de kim? de- Ü · "te 1 b" . Herha · b" AI . 

I
• ı • ı k 1 ' be kadınlar da aza olabilecek k h . · nıversı mezun arı muayyen ır ıse seçimin ve fakültelere ait is _ . ngı ır man tersaneın r noı İZ gazetesinin ma a esıne atla gezintilree iştirak ede • ::ı:rimak~nızdır. ~an~ ?,en d~ ka- ruh içinde beraberce düşünmeyi, tekkrin yapılabilmesinden doğabi- hakikatte devletten devlete yap_ı· 

ceklerdir. Atlıspor klübü İs- d. ebet A:ktorkinı bihr!e~'. başka başka bakımdan, fakat ay)- lecek zorluklar, kabili inkAr değil- lan bn gibi sipariş muamelelerin-

D U r 8 Va Z il yet n e d ,. r "· lı:enderunda da açılıruştır. Kı- b ıyeıı:;:~aket gostennem . . Çunku ni gaye ile memleket dertlerini se de, fakülte profesörleri ve ta - de, yalnız para karını değil, kendi 
nkhanda de. açılmaktadır. u fi ben de pek eskiden ta- teşrih etmeyi öğrenmişlerse mu - !ebeleri tarafından tanınmış bazı eserlerinin ıretirebilecekleri eyi 

Pr~drıı,8 <A.A.) _ Deyli Ela; _ Bükret ve Vartovaya bildirmif - tı~dı'." ~ğrusu·•. . hakkak ki yurt hizmetlerinde çok arkadaşların namzet göst.erilmele- veya fena isim kirını her halde 
.... llaı •'-. - - • . Ş~cli bır de aynı . fıkranın hır verimli bir şekilde çalışırlar. Üni- ri ve seçilen arkadaşların candan daha çok ve daha evvel hesaba 

rıı-. . e~ •Bir siyasi muhar • ... lngılız kralına atfedilen şu etim - ·ıe · b" k katmak lazımd Eğ b b · f llıııııaı Bu yanlım hiçbir şarta bağlı de- KÜÇÜK HABERLER . versı nın ırço kısımlarında ay- çalışmaları bu zorluklann önüne L er u asıl, a-
ı-... . altında fU eatırları ,._ lelcrıne bakınız: ·ı· b 1 . . ... k kat her iyi tüc•arın m tlaka ih . 
--""~ -s lildir ve bütün ham maddelere, • • • .. . rı ayrı ı ım şu e erını ogrenere geçer. . • : u tı-

So,,, : yiyecek maddelerine, mühimmat * Macar ajansı tarabndan bil - •-. Müsterıh olunuz, sen dah~ o~ları ı:_~Jişi güzel .tatbi~ . et~ek Böyle umumi bir birlik yapıldığı yar ettiği ~~s-~me yol lutuhaydı, 
' hükdmeti, Romanya ile ve ai!Ahlara pmildir. Şimdi an _ dirildiğine göre, Hmciye Nazın g~~sı~. llerıde. se~ de benım gıbı kili degıldır. İnkılap Turkıyesın. vakit de her fakülteden asgari bir ne bh. bu ç~ tekneler etrafında 
11ı1, lrasında batıda bir teca- ]aşılıyor ki, Moskova ile Varşova Kont Caaky, şidde\li böbrek san - d1?1'nur_ ve haılev~ her _tavırdan de _aksam.adan ilerl~~ek içi~ öğ -1 mümessilin bulunması zaruridir. aylardanben bu kadro:. ıztırap du-
.,,.:~ııhadıklan takdır" de bu .. tün d·'"' Mn ticaret onlooması ıl t' . d d"' ' 1 1 1 muteessır olmayı ınsanlıgın ama- renılen ılım şubelerını ınkılap ru- 1 Hulasa: yar, ne de onlar bugıın fena bir 
""""'il arasın ...... - -~ c arı ne ıcesın e un a e ace e t .. f , .. hr · ·1 · 
'llırine • bu memleketlerin muayyen bir siyasi hedefe teka - profesör Verebely kliniğine kal _ or vey~ pro esyo~eı ~er. san at huna göre tatbik etmek şüphesiz Hem talebe dertlerine deva ola- '° etı 51 mek ıçin bel.ki yaptık -

aınade bulunduracağını bili etmekte idi. dırılmıştır. hareketine karşı bır vazıfeın sa- en başta gelen şarttır. bilmek ve hem de Üniversitelileri lan kirları da çoktan silip süpti-

T
" * Ayan meclisi, 358 milyon do. yars:nız.... .. . 2 - ~~şriyat: .. • tam bir inkılapçı olarak yetiştire- ~":ek derecede para harcamağa 

Urk• , ı , 
1 

larlık hava teslihatı programını 8 Eger butun bu yazılar yenı oku- Gençlıge yarayacak oz maluma- bılmek isin bu kıymetli teşekkü _ <bor kalırlardı. 
ıye -Yunanıstan Art v ı n ı n kurt u 1 u ~ ıeye karşı 77 rey ile kabul etmiş- ~~yazma öğrenen aşağı taba~· tı. _universitelile~in düşünüşlerin'. lün başına: bulunması icap eden ~an sanayiinin __ dirije olduğu ar y tir ıçın yazılıyorsa o tabakada bıle lhtıva edecek neşır vasıtaları, aynı sayın Rektor ve ilmi sahada oldu- şeyı devlet kontrolu altında bu-a s 1 n d a an 1 aşma yı 1 dön Ü m Ü kufi u 1and1 * Karışıklıklar çıktığı takdirde bir san'atkara herif diyecek okur zamanda yazı yazmayı ve ilmi araş ğu gibi inkıl3p yolunda da genç lunduğu söylenir ve bereket ver-

~a .. . . .. . İngiliz tebaasının ve menfaatleri _ '.~z"': kalmadığ'.na ve fıkran~.n tırmayı teşvik cihetinden de fay- talebe'.~rine örnek olacak sayın sin ki öyledir. Çünkü ya •ılirije• 
\>.llıılllılst • 8 (A.A.) - 'JUrkiye ile Artvin, 8 (A.A.) - Dun Artvm- nin himayesi için İngiltere bükü_ ikincı __ kısmın~akı k~_da~. bozuk du- dalıdır. .. .. .. . profesorler ve genç Üniversiteliler de olmasaydı? Anlaşılıyor ki, 0 

c\ilıııek( aıı arasında muzaJı:ere e- de kurtuluş bayramı coşkun teza - meti Gandia'ya Devonshire kru • zen cumlelerın bugunku köy kah- 3 - Kulturel yükselı~e yardım: elele verecekler, muhakkak ki bu zaman, bu meşhur vapurlar, - ka-
Ceıat h e olan iadei mücrimin ve hüratla kutlulandı. Artvinliler vazörünü göndermiştir. velerinde hile işitilmediğine emi- a - Üniversitenin muhtelif şu _ en mühim ve çok lüzumlu kurulu lıplanna, kıyafetlt>rine rağmen! • 
'he.:ıes~a.tt.a adli müzaheı;et mu Milli Şef İnönü'ne ve kalıraman * Polonyalı çocukları Ukran _ niz. belerinde okutulmakta olan ders_ şu gayeye uygun bir şekilde başa- bizim eski ve çüriik diye bir tara-
bı llıtı~ lllicıye Veklletinde lı:Ati- orduya candan bağlılık ve mınnet yalı isimler altında kaydeden pa. Bizim bazı arkadaşlar halkın Ierın dışında kalan gerek ecnebi/ racaklardır. fa •ttıbmız o •Marmara• !ara, 
Ue \'Uıı Num'."1 Menemencıoğlu duygularını izhara vesile buldu - pazlara karşı yapılmakta olan ad- seviyesine inelim, onun giLi ko • dılde, gerek kendı dilimizde yapıl- N. E. •5 numara. !ara bile rahmet oku-
' 8;11 Elçiııi Refael arasında lar. ll takimat devam ediyor. Bu su • nuşalım, derken ondan da aşağıya mış olan faydalı neşriyatı Üniver- tacak.lar, onlan bile aratacaklar 
e~. Bağdadda yeni retle mahkilın olan papazların sa_ düşüyorlar ve korkarız; bu .alış- sitelJye kolaylıkla temin etmek. B dıı ! 

li - .._ hadiseler oldu yısı yüzü geçmiştir. ganlık içinde bir daha onun sevi- b - Üniversite mezunu olan bir İr zehir YUVaSI A. N. KARACAN 
atayda Merkez * Oran, büyük bir kısmı Rusl yesine bile yükselemiyecckler. genç, yarın yurdun bir köşesinde -=============-

Banka l Bağdad, 8 (AA) - •Havas a- olmak üzere muntazam pasaport• 1KDAMC 1 ~,iilnız bilgisini değil, belki bilgi - basıldı Muğlada beton köprü 
~ sı açı tyor ~ .n.oından>: Bıl@dadın cenubunda lu birçok yolcular, bu sabah Cüm- sinden de mühim olan inkılap ru - . 
~ ~a, 8 (A.A.) _ İskende • Uin Reşit kampı zabitlerinden bir huriyetçi İspanyaya ait üç tayyare hunu yayarken kütle karşı. nda (Baş tarafı 1 inci 84!/fada) Mu~~a, (IKDAM) - Muğla'yı 
tı 8 bir l'llerkez ba.nlı:ası açılma- jjl"Up tarafından tertip edilm~ o - ile bu sabah Luraya gelmişlerdir. Secı'm hazırlıkları söz söylemek, fikrini kabul ettir - yakayı ele vermişlerdir. Denizli ye bağlıyan Tavas yolu ü-
.\,,.~&rliir etmişti B nkaru lan bJr komplo, meydana çıkarıl - * \ aşington, Japonyanın altı 

1 
mek zaruretinde kalacaktır. üni- Yakalananlar şuıılardır: Unka • zerinde bu sene yeni bir betonar-

. ~"'ltyada bir r. . a n Jtll§hr. Bağdadda 10 zabitin, Mu- sene ıçinde Birleşik Amerika veya- (Baş tarafı 1 inci sayfada) versite Birliği muhtelif toplan • pa~ında '" Tepebaşı mahallesinde me köprü inşa edilmiştir. Kaza 
'· J.ıaıı m~ buluna ~ sulda 3 zabitin ve bunlardan baş- but İngiltere ile bahri muadelet el gösterilecek namzetlerin listesinin. tıla'rda her Üniversiteliyi kütle Şaır Belıg sokak 11 numarada otu- yollarındaki diğer tahta köpniler 
llıerıtl!ı l.--~e Velı:!Ji Cemal Baki ka eski ~vekil Hikmet Süley - de etmek niyetinde olduğunu bil- hazırlanması beklenmektedir. karşısında söz söylemiye, pratik ran ve Yemiş iskelesinde Uğur a - de lı:aldırılarak betonarmeye çev
~ 111in··~ın1n azami Pazlll'- manın taraftarlarından birçok si- diren ha.~erler h~k~ında Amiral İntihabatın 19 Martta yapılması sahada bilgilerini yaymaya ve i - partımanında çalışan Emin, Har- rilmiş bulunmaktadır. İlımız çev:re '·\IJ\e kadar açılacağını söy- yast liderlerin tevkifi emredilmiş· Leahy, şoyle demıştır: kararlaşırsa Parti namzetlerinin i- nandırmaya alıştıracaktır. biye Meyve sokak Mercimek a - sinde henüz yapılmamış beş altı 

• tir. cEcnebi bir devletin bahri kuv- simleri 17 Martta memleketin her 4 - Spor teşkilatı: partımanının 6 numarasında otu- menfez de önümüzdeki yıl içind~ 

1 • velini arttırması takdirinde Ame- tarafında ilim edilmiş olacaktır. Her gün biraz daha inkişaf eden ran, Hasan ecza deposu karşısın- betonarmeye çevrilmek suretiyıe sp d cu•• mhurı•- rika'nın da ayni vaçhile hareket tımumi seçimin 25 veya 26 Martta kafalara uyacak bir vücut için iyi da 6 numaralı dükkanda esanscılık tahta k_öprü ~e menfez in~aatına anya a etmesi zaruridir. yapılması lüzumu hasıl olursa bir spor teşkilatının lüzumu inkar jyapan İtalyan tabaasından Arman- son verılecektir. * Nazır John Anderson Lon - .. .. d'l do b l k 1 k 14 K , .. . .. . . ' n•.uULcııeı. de bundan uç gun evvel e ı em ez. , a ı çı ı yapan az asım, ----<>---
'\t et •ı t 1 • 1 dr_a ~a s_~yledıgı bır nutukta de - ıli\• ·dil<'cekt"r. 5 - Yurt içinde ve dışında se _ Paşabahçe İncir köyünde Kasım Aydında hakem kursu 
J çı er es ım o uyor m'i~~i~:· bombalarla İngiltereye Haber aldığıma göre, üzerlerin- yahat: . reisin evinde ydan __ ıı:acı Bek ile Aydın, (İKDAM) - Aydın s r 

1 k t 1 k İ il de mcbUSh1Kla kanunen kabili Yurdun her tarafını bilmıyenın Paşabahçe İncır koyıinde tuğla bölges b" hak ku po 
idaı-ecu 03<l§tarafı ı inci sayfada) külmesini istemiyoruz• yt apı ~cah. aarr~z arda arşkı ng t- telif olmıyan vazifeler almış ve yurdun derdınden iyi anlıyamıya- fabrikasında çalışan ve Sahip Mol Kursa 

1 
e;. em . rsu açml ıştır. 

L erj k · erenın ımayesı o erece uvve - cag" ı gib. t d dak" 1 1 . d t ı ve yem oyuncu ardan 
"attı h at'iyyen sosyalist bir K Ü . ti üftı"matomu 1 1 tir k" 1 k t . k geçen mecliste mebus olmuş ze _ . ı'. yur ışın ı mem e - anın evm e o uran korucu Dur - 16 kışı" . devam etmekted· 
.... <ll"ek t om nıs er enm ş 1 meme e ımıze arşı .. .. ketlerı b im" d k d" ""k • ır. 
-..ı~lerdi e takibinde israr et b "b" t 1 d b 1 1 vat onumüzdeki intihapta mebus- ı ıyen e en ı yu se - •un.. _.:.:·===========-

!{"_ r. " kabul ettiler uk gı ı aah~ruz aldr. a u unu ması luğa namzet gösterdikleri takdır • lişini mukayese edemez. Keza top- Bunlar Dursunun korucu oldu- lirken araba içerisinde polisler ta 
1 -"Ütıist . pe az mu eme ır. lu seyahatle k . t k b ğu -
llsı !'; . hareketinin zafer nok- 1 Saint-jean-de-luz, 8 (A.A.) - * Aurora ismindeki Hollanda de diğer vazifelerınden istifa ede- 1 r, e serıya e ~şına Sahip Molla çiftliğinin bir ta- rafından ele geçirilmişlerdir. 

ı..0trıiiıı~:ın•in muhtelif şehirlere Madrid radyosu, komünistlerin vapuru imdat işaretleri göndere _·ceklerdir. ~a:\~n s~~haU~rden daha ıRti ·rafını er~in fabrikası yapmağa ka- Suçlular dün miıdüriyette sor -
11:1-le ""·] §efler tayin etmek sure- milli müdafaa komitesinin ülti - rek tabiiyeti meşbu] bir harp ge- Yeni meclisin kimlerden teşek-. a5e ı viet" 

0 
afy 

0 
ur. . rar vermışler ve 1716 kilo afyon guya çekilmişlerdir. Hepsi de suç-

t..,l.. '""t adıgı· b"' • . .. b" · kü'I ed •· ·· · d hr' . - çıma yardım teşkilatı: ile üç fıçı 4 Jı:il d · im lannı itir" af .._._ ld .. ı..ı, __ ""'l~i! "~-- ukümet darbesi matomunu kabul ettiklerını ıl • misinin taarruzuna uğradığını bil· ecegı uzerın e şe ımız me- M 1 k . .. . . • o so a, erom a- e........., o ....,..,-ı.ndan 
ti e'°"""'kti İ hafi!' d htel f ah · ı · eme etın muhtelif koşelerm- tinde kullanılan lA tik ı~' b günlttde 5 1nc· asli • Ca.. r. şt ebu tec\birdir dirmektedir. dirmiş ve civarda bulunan harp ın e mu 1 t mm er ve ı- d 1 k • • • s e uıVoenler u ı ye mahke -
tııı -do ile Be . imi ·ı . .. ··ım kt . en ge ere maddı guçliiklere ma- ve daha bir çok alz akled" . --''---'-'-rdlr 

l.tiaja ile . steıro'nun Gne . Paten Burgosa gidiyor gemilerinin yardımını istemiştir. s er .'. erı sı:ı:u e .. edir. __ Kuv - m eme n ı- mesıne v..,ı=&M: • 
~t~ h·· bırhkte aksi istika _ * Geçenlerdeki deniz manev _ vetle soylendıgıne gore, mutekalt 
Ilı.~. Ulrfunet darbesini doğur- B~rgos, 8 (A.A.) .:-.. Mareşal p; ıraları hakkında kendisinden istif· General Ali İhsan, Merkez Ban • 

. taln ın Pazartesı gunu Burgos a sarda bulunanlar Ruzvelt, kendisi- kası sabık müdürü Saliihattin' 
Şıddetli gek!ceği. Frankıst mahfellerınde nin içinde bulunmakta olduğu Çam, mütekait Cknenl Cafer Tay- • 

I'·r· Çarpışmalar teyıt edılmektedır. Bu mahfeller, H 1 k .. - .. .k. ~-ı var eski Başvekillerden Ra f b· 'Q, ı.s, 8 . . .. . . 1 ous on ruvazorunun ı ı uc a . ' u , 
U- lıahe (~A.) - Buraya gelen -n_ıu~aıleyhın ~vvela ıtımadname. düşman tahtelbahirleri tarafından Doktor Adnan, eski Sadrazam Sa

rıdde Mi:: gore dün akşam Mad - sın.ın hır s~retını ~~e_ral Jorda - .Batırılmış olduğunu itiraf et • lih, umumi müfettişlerden Tahsin 
lerıy1 lay Casado'nun k t- na ya lakdım edecegını ve askeri . 1. Uzer, Kazım Dırik ve Abid.in Öz-
d e konı·· . uvve . • t mış ır. 
etli bir nı unıstler arasında şid • vazıyet hala spanyol Başkuman. Bu beyanat, matbuat konferan- men, emekli Generallerden Hü • 

l>ı§rııa bütü uharebe oimuş ve çar- ~a~ının Madrıd cephe_s_ın de bu • sında hazır bulunan gazeteciler 8 - samettin. Doktor Akil Muhtar, 
.. n &eoe devam etmiştir . .unmasını ıcap .. ettu·d'.gı takdırde rasmda büyük bir kahkaha kopar- Milli Şef'ın eski yaverlerinden 

Mı, a < lh Franco ıle goruşmek uzere bır ta- t Fikret A.tlı Üniversite R kt"• ., .. • 'u istı"yor "h b" . . ' . • ,.. . be ınış ır. . e oru 
b.'"adı-id 

8 
rı tes .'tını ıstı)ece~ını yan et- * Bern Kantonu hududunda 22 Cemıl Bılsel ve İzmir Valisi Fazlı 

. •r nutuk .. (A.A.) - Radyoda mektedırler. kişiden müteşekkil bir iaşe kolu Güleç .venı mebuslarımız arasında 
ı~. Cünıhu:~yleyen General Mia • Amerika Frankoyu kar çığı altında kalmıstır. 18 kişi bulunacaklardır. 
:aııe hükü.;'e~çı mıntakanın ye - tanımıyacak kurtarılmıştır. 3 Teğmen ile bir ============-
daa M:ecıısinietı olan Mılli Müda- çavuş ölmüştür. nof ile Yugoslav orta elçisi Yurı-
Uğunu \re b n bır tek gayesi ol • Vaşington, 8 (A.A.) - Ruzvelt, * 1939 Yılının ilk ik; ayı zar - çiç hududun iki tarafındaki mu • 

:aıı; bir tarz~ gayenin harbe in • matbuat mümessillerine beyanatta fında Fransız dış tıcaret istatisti- >aat mülkiyetler meselesinin halli 
:r eı-ıııekten ib; ve şerefle nihayet bulunarak Amerika hükumetınin ği - milyon frank olarak- : ne matuf bir anlaşma imza et • 

"'1 etıniştir et bulunduğunu be İspanyol Cümhµriyetini tanımak- İthaliit: 8.496 - 1938 yılının ayni mişlerdir. 
d M:unıaileyh . ta berdevam olduğunu 'Francoyu devresine ni.sbetle 324 fazlalık var * Prag - Pilsen'de bir yahucli 
eııı;.U • netıce olarak ·· 1 t k · · · · · · . ·· · • r: şoy e anıma ıçın hıçbır tedbır ıttihaz dır-. .muessesesınd.e dinamitle suikast 
•Bundan böyle bo .. edilmemiş bulundukunu söylemiş- İhracat: 5.855 -fazlalık 10107 dir. I yapanlara yardım etmekten suçlu 

ş yere kan 9o- tır. * Sofya - Başvekil Köse İva- olarak 14 kişi tevkif edilmiştir. 

RESİMLERLE HADiSELER 
1 

. A&ker~ _lis~ler giireş miisabakalım dün Maltepe lisesinde 11etlcelencli. Kaleli tal<ı:ını alh &ı.kletin 
beşınde bırıncı gelerek 16 puan! · Jd De · H kul · · · · · a şampıyon o u. nız 'lrp o u ''C ]ısesı ıle l\taltepeJıler sckızer 

pu~n -~ldılar. Denizlilerin 61 kilo da yenl bir birlncllikleri olduğundan ikinci, Maltepe de ayni puanla 
iiçüncu oldular. Bursalılar da 4 p\ıanla dördüncü geldiler. 

Yukandaki resimler f81Dpiyon takımı ve tfiier takınılan bir ar,Rda gösteriyor • 



SAYFA 4 

BOGA GÜREŞİ 
Çeviren F. Bercmen 

iKDAM 

T•frika Numara•ı • 8 Ali Naci KARACAN 

Eski ve yeni Buenos Aires 
Aksaçlı bir Arjantinli kadının eski şehirleri ve 

hayatları hakkında anlattığı hikayeler 

9 - Mart t9'1 

IZiN#JSiA 
Fernand Gravey 

dört • • 
ıs mı ve • • 

Artist bu dört ismin altında 
hayatının birer kısmını yaşadı 

LOUlSE RAtNER, FERNAND GRAVEY ve MiLtJA KotıJllS11 

birlikte Büyük Valyıı. bir sahnesinde 

1 • Fernard Mertens 

iV • Fernand ~·· 
Aylar var ki, Femand }.ı1':ı~nO' 

dan Fransa'ya avdet etmiş : .. rliil" 
yor. O, bu Femand ismi ile. 

0 ışıY· 
cü şahsiyetinin derisine gı~'o'. 
Bu dördüncü şahsiyet r: ııef1 
çok az tanınmıştır. Bunun 0gıntır 
raber onun Fransanın en ze ııJııı1' 
rinden biri olduğunu unutrll1:ıı1~sl 
Fernand'ın hayatını şöyle d'g ~I 
edebiliriz: Bazan Saınt-Claf ııır 

JaJ!e ~· güzel evinde, hazan karısı ille'oe 
nouardt ile birlikte ToU~ ,.ıı >~ 
büyük çiftliğinde yaşar. ~Uke11' 
ver. Bilardo meraklısıdır· "P d' 
mel resim yapar. Kolleks.i~~il' v6 
meraklıdır. Köpekler yetiŞ 
nihayet bol bol okur. k ı11e~ 

Fernand hayatınd~ ço şik8Y. 
nundur. Meşguliyetınde!l ıa r.ıO 

. d 0 faz •if· 
etmez. Zaten işlerın e mekl"" dl 
birşey onu alakadar etme şiJ!I 

Hariçte fazla görün:zdefa ç'~ 
son filmi olan .Postacı dil'· ll .. ere .o 
1 film. . b·tırm· ek uz o•· ar. ını ı dalla , ı 
film bitince birkaç film Nl'erika 1 
bekliyor. Sonra tekrar 
gitmesi muhtemeldir. 



Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: M. Sami Karayel No. B 

TEKIRDAGLI SARI HAFIZ 
Mustafa, Hafızı yalnız zannedi

yordu. Sert sert söylendi 

Deli MURAT ve Su 701 cu pelıll.,.n ıöreşlrken 

öy~ Yok be!. .. Çıksın bel ... Biz derleniyordu. Akşam ezanı ço~an 
ine ne Hafızlar gördük?... Er geçmiş ,sular kararmış, kardeşı da
lı Ydanı geniş, onun gıbilerinl a • ha hail ortada yoktu. Yine mutlak 
lı r ... liele; sen bir hazırlan baka- güreş peşine gltmi,ti. 

ııı. Tam, bu düşüncelere daldığı bir 
* sırada Dell Murat'la Sarı Hafız. 

l'ehli . . medresenin alaca karanlıkla loşla-
d·ı Vanlar Edirnekapıdan gır- · · ı rdL 

l er a ' şan meydanına gırmış e 
13 ' eyazıt yolunu tuttular... H fı .. de Murat arkada taş o-

~hı:~~ıtta biribirinden ayrılan \da : J0;;u ;urüdüler. 
in anlar, Hafızı yalnız bırak - Y .. • k 

ışlardı Lak· . M Hafızın yuzü ve ensesi tırmı 
tadı bır~k ın; Hafız Delı ··uı·ı içinde idi. Zeytin yağlı matruş ka-
rt mıyordu . Ondan goy e s 

oa ediyordu: 1 fası panl parıl parlıyordu. uratı 
..... tlsta · İst b k Med her tarafı yağlı idi. rese · ersen u a şam • d 

h.-Ye gidelim, Allah ne verdiyse ı Odanın karanlığını, tavan an a· 
'ıı Ve bizde t Od d yer şağıya zincirle uzatılmış tek bir "ar ya arsın.. a a . . 
· yağ kandilinin ziyası gıderıyorılu. 

y0b,,ı; M:urat, tJsküdarda oturu • Hafız, ağabeyisinin mangal ba -
'1a~u. Vakit epeyce geciktiği için şında cübbesini toplıyarak man • 
b .. 1 ızın teklifini reddetmeden ka- gal üflediğini gördü. Yüksek sesle: 
~ etr 
!! ı. • - Selamı aleykilnı ... 

<!i. ~~· Murat'la medreseye gir- Diyerek karşısına dikildt Mua -
lna gaheyisl, eski ve paslı bir saç tafa, Hafızın selAıruna, b8Jllll kal
tak ngaıın üzerine koyduğu bir top- dırmadan mukabele etti : 
ate/encerenin altındaki bir avuç - Ve aleyküm selam. .. 

.;ı Yelleyip duruyordu. ( 
<-avaı1 • . Zavallı Mustafa, Hafızı yalnız · 

ııı . ı softa mısır çorbası pışır-
ege 1 ' zannediyordu. Kafasını kaldırıp 

inek 
11
;a ıkşıyor .u. Kardeşine ye - yüzüne bakmadan sert, sert söy • 

ada e ınek dayandıramıyordu . 
l{:ı doyurmak kabil mi idi? lendi:. . . 

tar ~ızın, ağabeyisinin ismi Mus· - Yıne nereden geliyorsun böy· 
in a idi. Canından vazgecmiş bir 

1 

le Güre:; ten değil mi? Senin bu ~~
an~ndı. F:linde bir arabÇa kitap, lin nice olac~k? B8:°a yazık degiJ 
rurr1 llıada~, durmadan çalışır du • mi? Derslerıme mı . çalışac~ğı:1''. 
Co u. Sutün maksadı ramazanda Yoksa sana, yemek pışıreceğım di 
-rrek ' ı 
ın~d çı mak, on sekiz yirmi sene ye mi uğraşacağım? Şaşırdım, ka.-
dıkt resedc okuyup bi; icazet al • dım... Beyazıt imaretinin verdiğl 
İdi an sonra; bir köye imam olmak fodla ve yemek yetişmez sana ... 

. Kendim olsam ne ise? 
rakat· M afın bak l'İiktu ' ustafa'nın derdi çok bü- Hafız, ağabey!sinin etr a • 

basa · l<ardeşi Hafızla bir türlü madan sellemehüssetam ağzına ge 
lık~ançıkaınıyordu. Onu pehlivan. leni Eöylediğini görünce: 
ti§an llazgeçiremiyordu. Hali pe· - Ağabey, utanmıyor musun? 

S Ve Yoksul idi. İnsan bir kere etrafına bakaı· .. 
~ırr b' tık a ız, başında bir beyaz sa- Tanrı misafirinin yanında hiç ır 

hİ1 s~tında sarı bir aba ayağın-is lokma ekmekten bahsedilir mi! 
Mv n at bir yemeni, ay~ğında bir Deyince Mustafa; mangala da • 

!!~~;· P:hlivanlar peşinde idl 1 yadığı suratını, sopa yemiş b~ in· 
bas asa, Mustafa hem mısır çor· san gibi alelacele doğrulttu. Bır de 

ının 1 , 
aı • ., .. a tında bulunan bir avuç baktı ki; kardeşinin yanında yaş-,,, un·· 
rı l{ t uyoı: ... Hem de kardeşi Sa- lıca bir adam vudı. 
~n halini düşünerek ke • (Aıkası tJar) 

KONKLAV NE DEMEKTiR? 
Katolik dünyası, yeni papanın çeriye ekmek ve şarabı az gönder. 

seçimini büyük bir tecessüs içinde ıneğe başladılar. kardinaller gene 

~;:-~~J~~~~~ ;;:: . ....:-...::ı.."'--.~ bekledL Buna rağmen, papanın se- işi uzatmal'ta olduklarından bir 
ir",....1io.lli: ~?; çimi için yapılan müzakereler türlü içlerinden birisini papa ı;eçe-

~ a · son derece çabuk ve kolay oldu. V ~ ftıediklerinden şehir ahalisi bu 
· '1f. , , Kardinal Paçelli Papa oldu. Paçel- •mahpusların. rızkını büsbütün a• 
ı~i#A; .~ ju, müteveffa Papanın hariciye na- zaltmıya ve kesmiye karar verdi· 

. V ~ lzırı idi. ler. Başladılar, içeri birer dilim ku-
.. Fakat, şimdiye kadar papalar ru ekmek atı:uya. Bu suretle seçe-

i~~5~~~~i~i~~f.;j~~;:~1====!!:!~ hep böyle gizli ofarak zeçilmezdL ceklerini bir an evvel seçeceklerdi. Papa :;eçiıni asırlarca açıkt:ın açığa İşte Onuncu Gregu Greguvar'dır 
y~pı!r.lL5tır. r.azan seçim esnasında ki, 'ilk defa olarak cTehlike nere
şiddetli münakaşalar ve gü!"iiltüler de• isimli emimamesini neşretti. 
olurdu. Hatta kanlı kavgalar ol- Bu er.1irname mucibince ondan 
duğu da vakidir. Konklav ise, nis· sonraki Konklavlar hep böyle ayn 

beten yeni bir tesistir. İlk Konklav bir yerde y~.pılacaktı. 
1274 te olmuştur. Kardinaller, Konklav gününün 

Ondan sonradır ki, Konklavlar, arüesinde akşam gün batmadan 
gizli tutulmağa başlanmıştır. Papa i!vvel girerek, Vatikan'a kapanma 
Dördüncü Kleman ölmüştü. Bu za. ğa mecburdur. Kardinaller dua e
manlarda papalık biraz sönüktü. derlerken, kendilerine Vatikan'dn· 
Or. bet kardinal toplandı. Bir pa- ki ckapalı• yerc!e kalma!: s;ıllhiye
pa aeçeceklerdl. Fakat kardinaller ti verilenler Pavline ismindeki kü· 
Roma' da <!eğil, o zamanki dlnt ~ük kilisede toplanırlar. 
merke~ olan Viterba'da toplandı. Burada toplanacalc olan şahsi• 

Tam iki sene münakaşalar oldu. yet!er oldukça kalabalık ve mes
Müza.kereler oldu. İşin içine birçok !ekleri de ayrı ayrıdır. 
entrikalar karıştı ve papayı seçe- Bu ~ahsiyetler şunlardır: Klt!p
cck olanla~ bir tür!~ bir namzet !er, hizme~iler, kardinaliec, günah 
bulup ta g.:ı~terem~ıl.er. çıkarıcılarla iki doktor, bir opera

F~_l:at şe~ı~ ahahs'."ın artık sabn tör, iki eczacı, üç metrdotel, bir şa• 
da tukenıruştı. EnerJık çarelere baş rapçı, on bir aşçı. altı merasimci, 
vurm:ığa mecbur oldular. Tuttular; bir mimar, üç itfaiyeci, bir doğra.-

. kardinalled peskoposluk sarayına macı, bir duvarcı, bir demirci, üç 
kapattılar. Sarayın etrafını izban- berbc·, bir de ocak süpürücüsü. 
dut gibi muhafızlarla ku~attılar. Pa'layı serecek mecliste ve mah• 
Bu suretle, dı~andan hiç kimse ka- rem ·yerde bulunan bu cşahsiyet;. 
rışmıyacak, l:ım papa olacaksa hır len den birisi, eğer dışarı ile te
ıın evvel seçilecekti. Ve içeriden mas eder veya Konklav hakkında 
de papa başlarında olmadan kareli· öğrendiklerini başl::ısına söylerse, 
naller ~ı~arı~a çıkamıyacaklar~ı. afaroz edilir. Bunlar, papa seçimi 

ı Fak:ı . ıçerıde kardınaller hala esna~ında ne işittiler ve ne gördü· 
kimi pap:ı yapalım diye karar ve- !erse ölünciye kadar kimseye söy. 
remiyorlardı. Viterba'lılar baktılar Jemiyeceklcrdir. Bunlar yemin cı. 
ki hala papanın ne seçildiği var, ne eder. 
seçileceği, sarayın üstüne beş on Konklav zamanlarında akşamla,. 
adam çıkardılar, çatıda ne kadar n, gün batınca merasimciler kort. 
kiremit -.arsa hepsini aşağıya at- dorlarda dolaşarak ve çıneırak ça-

Kq ılilQ)'ıuwt her tarafında sıhhat, ll]IOr n eilence menimld lr. Geceleri sıcak salonlarda zari. tılar. Fakat hnll da seçemiyorlardı. !arak cExtra Omnes!. diye haykı
elb!Sele. içinde etlenen kadınlar gllndlh mayo ile karlar arumda spor yaparlar. Yukarıdaki resim- Şehir halkı baktı ki, kardinaller 'le rırlar. V:ıtikan'ın çanları cAve Ma. 
de gördütünils lkl kadın sanki plajda lmltler ıibi mayoları ile kari 11r arasında neşe Ue dolaşı7orlar. sıcaktan, ne yağmurdan müteessir ria. yı çaldıktan sonra, kardinat. 
---------------------------------------ıoluak çabucak RÇivenniyorlar, 1• Jerle beraber kalacak olanlardall 

I Kardinal PAÇELLİ Kardinaller lçtlmaında (PAÇELLl tam brpıla lıulunu7or) 

başka herkes çekilir. 
Artık bütün kapılar kapanmıştır. 

Dış kapı da hem dıştan, hem de ı.. 
çinden dört kilitle kapanır. Kapı

ları iki kişi kapar. Kapıl:ın kap .. 
yan adamlardan birisi içerde, birf. 

•si dışarda kalır, Kapılan kilitla-
1 dik-en sonra, her biri beyaz bir ._ 
pek şeride bağlı iki anahtarı, 1Aal 
ren!linde bir kesenin içinekoyarlar. 
au bir an'anedir, 

Kar•'lnaller, ertesigünil sabahle
yin, saat 10 da Sikstin kilisesine gt. 
,...~ıer. Herkes kendisine mahsus 
sandalyeye oturur. Kilisentn o bQ... 
yük kapılan bunların üzerine ka· 
panır. Mihrapta altı mum yakılır. 

Yeni papa seçilince, duvarların 
adında bulunan başka bir odaya 
geçer. Ardından katibi ile hizmet
çisi de beraber girer. Bu odaya, il· 
zerinde Mikel Anj'ın cMahjer. 15-
mindeki meşhur tablosunun altın. 
dan girilir. 

Bu odada üç takım hazır elb~ 
vardır. Birisi yüksek boylu, blrisl 
orta boylu, üÇ'iincüsü de kısa boylu 
erkeğe göre ya:ıılmıştır. 

Papa, boyuna göre bu elbiseler
•den birisini giyer katiple hizmetçi· 
ai papanın ayaklarına beyaz çorap, 

Feride, cevabımı be~le~eden o· ı ~de ta telkin eder gibi söylüyor- l~nışı, .garibime . gidiy~rd~! ~u, 1 nun, sisli &özlerle ~~na baktığım, 1 k~ıruzı ayakkabı, beyaz bir cübbe 
dadan çıkmıştı. Masa tlzerınde, ge- du. .. .. gızlı hır rekabetın antıpatısl mıy- tenha koşelere çekılıp gözyaşları- ,gıydırır. Ve altın yaldızlı yıldızı ta. 
ce ,son açtığımız şişede dört par • - Yalan mı soyluyorum? Eğer di? O halde, ona da emniyet etme- nı yenine içirdiğini görüyor, anlı-ı'karlar. 
mak rakı kalm1'tı. Bir kadehe ben.im bir apartımanım. ~lsayd.ı, mekliğim lazımgelirdL yo~dum. Eğ~r, bir şı:y söylemiş, Papa bu tarzda giyindikten acın. 
doldurdum, ıçtim. sen'., yanıma alır~m. Şımdi kabil Genç kadın, dalgınlaşmıştı: şikayet etmış olsaydım, belki, ben ra, Sikstin kilisesine gelir. Orada 

Genç kadın, tekrar odaya girin• değıl. Amma, senı yalnız bırak - - Bu Nazlı· Hanım, senin başı - <leani bir hiddete kapılarak. sı • bütüu kardinali .... 
- 44 - ce yüzilnıe dikkatle baktı. gü - mam. İyi, emniyetli bir hizmetçi na bir felaket getirmesin, Beyci - kıntıdan kurtulabilirdim. d d' .. k er, papanın onun• 

..... Sek· k' h ' d bulurum Rahat ede i ,.. . ı e ız ço er, ayaklarını öperler. O ~en . arsın, yalnızsın. Kuru dü- var ki sapa, kırlık yerlerde ı a • lümsedi: _e .. . · rs n. sım. Dadım, yalnız, arada hır, cE - da k d' ll 
kitı.ı evın, köşkün var. Kimden çe- yat şehlrlerinkine benzemiyor. _ Ben de içeyim. Vakit, daha Soyledı~lıerine. aklım yatıyor • Ben de dalgınlaşmıştun; yüpsultandaki eski kapı yoldaşı . Kar ına, eri ayn ayn kucaklar. 

Yor · ' · ı· b't· · d . f k t k 1 ·· d"ğ'' b K. b'lir' . . onklav a ıştirak eden Azalar ll:ö ı. ' kımden korkuyorsun. Feride, bir kahkaha attı: erken ... Başımızı dm ıye ı ırız. u, a a • onun ° ay gor u u u - ım ı · Nurunıgar kalfaya gıtmek istedi- .. . ' 
ş.,e çag· h ·· 1·· .. 1 • b işi başarmak için de yine bir ira . . .. 1.. d ancak ondan sonradır kJ, dunya ila ın;, h ır, em rahat hem te - - Bunu, bana mı soy uyorsun, Masanın üzerini duze tmege aş ' • 

9 
ğını. soy uyor u. t 

1
. 

1 "'• em ' · d k f l' d K' k d d - emasa ge ır er ".. serbest. Beyciğim? O, sapa yerlerı, ben, 1 t • e uvve ı azım 1· oş • a ım, Aşçıbaşı da sıll için i · lın '. . . . 
00Yled · · · · · · · · amış ı. aşç m u ağım gö le · · .. .. zın a ıştı. Papaların elbısesını her terzı df. 

İd.i. F ıgı doğru idi, gayet basit çok ıyı bılırım. Komşular, kom_- _ Seninle biraz daha konuşmak '. ' ş ' z rımın onune Sıtkı Tahir, ayağa kalkmıştı: Komşular, köşkte olacak değişik _ k " İta! 'da bir kil'se t .h 
la,.,.dak~t, insanların hayat şart.lşulara gözcüdürler. En küçük ~ır istiyorum. Senin yerinde başkası gelıyordu. - Yoruldunuz, Yesari Bey. Ha- !iği anlamışlar gibiydi. Bakkalın eme •. rd ryaİşte birka~ nees:zldı a.-

... , akı h k t b'' ··k b. k' ı D" ·· ·· B ·ğ · D'' . nesı va ı , , ı en· ları ' şekillerindeki başkalık· are e ' uyu ır va a o uverır. olsa köşkte de, istediği gibi yaşar- - uşunuyorsun, eycı ım. u va güzel. .. Biraz çıkalım mı? Ge- kasabın, zerzevatçının selam ve • b . alann hatta kardinali . 
• değ· ·k • ·· A ·· 1 d'kl . b en pao , erın 

güçtü. 
0 

ışı tikleri'. ?na, anlatmak Omuzuma d~kundu: dı. Herkes, bir olmaz. Amma, sa- şun. mma, soy e 1 erımı ya a- zeriz, açılırsınız. . rişleri. de~işmişti. lelbisele~·ini hep bu terzihanenin 
lı.en,di ' hayatı, bılıyordu. Yalnız, - Kahve mı yapayım, yoksa na da acıyorum· Cehennemın bu- na atma.. . Bahçeden çıktık, ara yoldan yü- Garıp bır çekıngen hava içinde sahibi olan terzi diker. Bu baba· 

..... F:~~Phesınden görüyordu. rakı mı istersin? cağında oturuyorsun. Köşke, bir Ferıdeye sordum:_ . . rümeğe başladık. Sıtkı Tahir, ya- sarılmış, hapsolunmuştum. ·!arından, onlara da ti eski dedele-
-. ~ ırne alamam. Birden karar veremedim. Ba - kadın alamazsın, eş dost toplayıp - Nazlıyı bul.~bıl~cek .~ısın? nımda yürüyor; anlatıyordu: Köşkü, kiraya vermeği düşün • rinden kalma bir imtiyaı.dır. 

eden? , K f · Genç kadın gucenik gıbı bale • F 'd · k 1 ·· d''ğü' ·· ..... .,.. · şım pek fazla dönmüyordu; fa • alem de yapamıyorsun. ey mı, ' - erı enın o ay gor u şe • muştüm. Fakat odalardan sofala- Yeni papa ;,..;n b'r d gu·· ahkiir 
~OŞkü t ' ·· d '". b' d · tı· · b · · · t h · " ' ı e n llılar, b .. ın, e~ha yerdedir; kom kat ayağa kalkarsam, belki ser • saf asını surme ı5ın ır ye~ e, çı · , ' . . . yın, enım ı~ın, a mın ve tasav- ıra, bahçeden taşlığa kadar, köşkün halkası yapılmıştır. Bu vazife, on 

l\nlat _ırıbırlerıne gözcüdürler. semleşirdim . le doldurmakta bır zevk mı duyu- ı - Bulabtleceğimı zannedıyo - vurumdan guç olduğunu anlamış- her tarafında, hatıraların koku • sekizinci asırdan itibaren babada ı 
Fer~b~lıy?r muyum? _Ne düşünüyorsun, Beyciğim? yorsun? Beyoğlunda, ufak ~ir .. ":.~mm. Çünkü, b8:1a da. merak 0.ldu. tını. Köşkte yaşamağa alışmıştım. su vardı. Bu hatıralar, acı, acıklı, l oğula intikal edip gelen bir ku· 
..... 

13 
' hır .~a'.11<aha kopardı: Hemen gitmek mi istiyorsun? partıman tutarsın. Bunun ,guçlugu Na~ıl bır kadın . ~u ışde, Behıce_- Dadım. aşçım, uşağım, benim için, fırtınalı şeyler değil~; sakin ve yumcu tar:ıfından ifa edilecektir. 

duın un.u soylıyeceğini biliyor -ı Karyoladan atladım, kendimi yok. Eğer, sen beceremezsen, ben, lerın, Ferdanelerın de . parmagı ayrı ayrı yakın varlıklardı. uslu hayatımın. renksız, soluk. can Halka çoktan hazırlanmış, kuyum-
olsa · Senın yerinde, acar bir adam şöyle tarttım: sana. mükemmel yerler bulurum, var mı? Hazırlanmış bır numara Dadımla, dargın gibi yaşıyor • sız hayalleri idi. .cunun vitrinine asılmıştır. Bu yü • 

..._' ~oınşuları da mum eder. _Karar veremiyorum. buldururum, Yalnız, sen, niyet mı? duk. O, artık, bana, hemen hemen Telefonu bile terkedemiyordum. !züğün plakası üzerine Sen Piyer'in 
aklı"1n, yavrum. Yalnız , şu _Sıkıldın galiba? etl. 1 Onun, Nazhdaıı ısrarla kuskul- bir şev söylemiyordu. Yalnız. o - Bir gün... (Arkası var) j:ıltından bir tasviri kazılmıştır. 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası : 9 

Dilber kız, Midilliye giden gemiye bindiği zaman 
yine o vakarlı ve temkinli Aspasya idi; fakat ... 

HCDA:ııt" 9 _Mart Jf39 

A N A DO lb U 
Eskişehirde feci Sivas halkevi gençle- lzmirde faydalı 
btr cinayet rinin muvaffakıyeti ·yağmurlar 



• -Mart l!3J 

üfürükçülerin hayret verici sırlan 

SAYFA. ı 

§~tf1§~A~~~~ 

Sömürge meselesi 
Alman müstemlekeciliğinin 

takip ettiği hedef nedir ? 
1 Yazan: PIERRE MiLLE j 

ğin sonu• nu ilan etmekte ve As
yada, şimali ve cenubi Arfikada, 
Amerikada bu hususta tahri.k.ler-

1 de bulunmaktadır. Şimdilik hedef 
•esir ınilletieri. beyaz ınsanlığa 

karşı aysklandırmaktır. 

Bir tezat daha mı diyeceksiniz? 
Hayır. Çünkü ayni tehlikenin eski 
Alman sömürgelerinde varit ol • 
mıyacağını düşünmektedirler. Bu 
sömürgeler o suretle idare edile _ 
ceklerclir .ki ebediyen ayni balde 

kalacaklar ve kendi mukadderat
lanııa sahip olmayı akıllarına ge
tirnıiyeceklerdir. Bu suretle Al -
manya eski sömürgelerini ele ge
çirecek ve muhafaza edecek, bu 
esnada Belçika,Fransa, İngiltere, 
Felemenk kendilerininkileri kay • 
bedeceklerdir. 

Burada bütün dünyaya şamil 
bir tahakküm ve iktidar iradesi 
görülmektedir. Çünkü o zaman 
Alman donanma ve hava kuvvet • 
!erinin sahip olacakları istinat nok 
talarını düşünün. Bu tahakküm 
hırsının Avrupada tatmin edildik
ten soni·a Almanyanın bununla ik 
tifa edeceği sanılmasın. Bililis: 
asıl o zamandır ki sömiirge mese
lesi bütün genişliği ve neticelerile 
ortaya çıkacaktır. 

Le Temps 
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DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

BUGCNK'O BULMACAMIZ 

'",., 4 • 4 M 4 4 1" 

RADYO 
• . . "'""' 

Dalea Uzunluiu 
1839 m. 183 Kcı. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 94~6 Kes. 20 Kw. 
Türkiy• Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Rady05U 

Perşembe 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Saat 13 Memleket saat ayarı, a-

jans, meteoroloji haberleri. 

Saat 13.ll5 - 14 Müzik (Karışık I' 
program - Pl.) 

Saat 18.30 Program. 

Saat 18.35 Müzik - (Şen oda 
~üziğl: İbrahim Ozgür ve Ateş 
böcekleri). 

t 2 8 4 ı; " 7 8 9 11) 11 Saat 19 Konu§Jlla . ... ,~--~ı~=- • ·~ ~:~~!).19c1e~a~;~k::2!!i arkadaş-
__ . __ --• - Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -
_

1
_ ı• ___ •---- berleri, ziraat, borsası (fiat). 

___ ~-_\il -- Saat 20.15 Türk müziği. Çalan -
il __ • _I_ -· !ar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
_ __.ı_ !'- __ _ Fersan, Kemal Niyazi Seyhun, 0-

• 1 • kuyanlar: Müzeyyen Senar, Mah-

-----ı---Jii- mut Karındaş, 1- ......... - Kürdi-

-.-ı------R·· lihicazka~,peşrevt 2 - Suphi Zi-.-1---.-- -!. yanın - Kürdilihicazkar şarkı: Bah 
~!-..:....ı......,_.=._.._.._ ... ....ı::= çenizde bülbül olsam. 3 - Osman 

- Soldan sağa - Nihadın - Kürdilihicazkar şarkı: 

ı - Kızların taşlarına giydikleri Akşam güneşi kalmalı. 4 - Bo -
bir nevi şapka, arzu. ğusun - Kürdilihicazkar şarkı: Gül 

2 -Türklerin dünya güzellik ler açmış. 5 - Arif Beyin - Kürdi-
kraliçesL lihicazkar şarkı: Bir hiılet ile süz-

afak 
,_,_ h dü yine. 6 - ....... .. • .. .. . .. . . Ak-

3 - Bir renk, ş , u.u ece. 
1am olur güneş gider. 7 - Refik 

4-Yaş, bir meyva, gümüş. 
Fer sanın - Hüseyni şarkısı: Sabah 

li ~Oğul, vücuddekl çürükler. güneş doğarken. 8 - Refik Fersa -

6- Ofun ve ahın arkadaşı, boş - nın - Hüseyni şarkı: Gözlerimden 
luk. gitmiyor yanaklarının alı. 9 - Re-

7 - Meydan, Amasya ve Tokat fik Fersanın - Hüseyni şarkı: Ay I 
civarında bir kaza merkezi. doğar sini sini sevmişim birisini. 

8 - Kapı, yarış kayığı, iyi giyinen 10 - Türkü - Sarardım ben sarar-
9 -Baba ve ana, birisine dokun- dım. 11 - ......... - Saz semaisi. 

mak, bir hece. Saat 21 Memleket saat ayarı. 
10 - Bir kadın ismi. Saat 21 Konuşma. İstanbul İkinci İcra 
11 - İçkile alınan yemek vesaire, Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam ğundan: 

emir veren. biyo - nukut borsası {fiat). Bir borçtan dolayı mahcuz vel 
- Yukarıdan aşağıya - Saat 21.25 Neş'eli plaklar. paraya çevrilmesine karar verilen 

1- İkinci, eskidenbeı·i takip edi- Saat 21.30 Müzik (Küçük orkes- ve tamamına 500 lira kıy.met tak· 
. dir olunan Galatada Şehıt Meh -

len usul tra - Şef: Necıp Aşkın)· 1 - Wal • met pasa mahallesinin Yelkenciler 
2-Ağız ağıza. ler - Danseden .kuklalar (Foks - caddesi~de eski ve yeni 21 No. taj 

3-ilave, bina yapan, sual. trot). 2 - Niemann - Zenci dan- i9 No. ıu irat arsa ile yine ta -

4-Kaldırmak, ekmek (karın - sı. 3 - Jones - Geyşe operetinden rnamına 1050 lira kiymet takdir o· 
ca), ç_abuk. potpuri. 4 - Chopin - Nokturne. lunan mezkfu mahalle ve cadde-

5- Ulaşan, defa. 5 - Leopold - Yeni dünyanın es- de eski ve yeni 25, 27 ve N: taj 63, 
6 _ Lazımgelen şey, bir Rum kız ki şarkıları. 6 - Lincke - Eğlen- 65, No. lu iratlı arsa açık arttırma 

celi marş. 7 - Pachernegg - Viya- ya konulmuştur. Mezkfu mahalde 
mn cazibesi. ki 21 No. lu arsa içindeki 11 metre 

ismi. 

7 - Yapılması icabeden şey, kı

lıcın küçüğü. 

8 - Ters baş eğmek, pamuktan 
yapılan kumaş, çöl rüzgarı. 

Saat 22.30 Müzik (Soli ve Li - 25 desimetre murabbaı kulei ze -
der - Pl.) min yeri satılan gayrımenkule 

Saat 23 Müzik (Cazband - Pl.) dahildir. 

Saat 23 45 - 24 Son aians haber- EVSAFI: 21, 25 No. lu dükkan -
9-Boy değil, hissediş, bir hece. ' · 1 1 d k" h ·t 23 N 

!eri ve yarınki program. ar ara amı a ı P ara aı o. 
10. - Para mukabilinde muvak - lu dükkanla bir çatı altındadır. Ze-

katen başkasına verilebilecek 
şey. 

11-Aşk mektubu, buğday ve ar
pa tarlaları. 

AM 
Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Tiyatrolar : 

ŞEHİR TİYATROSU 

·mnnıı·ıııırl· i TEP. EBAŞI 

,,1
,1 ı~ıı! Dram mmı " 9/3/'119 Rerşembe 

·ı günü akşamı saat 
iti 20 - 30 da 

IUlllll Anııa Kareııin 

7 tablo 

minleri toprak cephe ve çatısı gal
veniz saı; örtülüdür Bu dükkan • 
\ar 15 lira kira getirmektedir. 27 
No. lu dükkanda ayni çatı altında 
olup bunun da yüzü tahta üzeri 
galvaniz saç ortülü, zemini toprak 
tır. Ve sekiz buçuk lir:ı kira getir
mektedir. 21 No. lu dükkanın hu
dudu sağ tarafı Sabuncu oğlu kızı 
dükkanı, solu Saimin dükkanı ar 
kası kale duvarı önü Yelkenciler 

K I S M I caddesi 25, 27 No. lu dükkanın hu-
dudu sağı Yaşar dükkimı solu Sa-

9/3/939 Perşembe günü akşamı buncu oğlu kızı dükkanı arkası ka-

KOMEDi 

saat 20 - 30 da le duvarı önü Yelkenciler caddesi 

BİR MUHASİP ARANIYOR ile mahduttur. Yukarıda 

iKDAM 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralji, 

DlllllllllllllHlllllll 

Kı rıklık ve bütün a ğrılarınızı. derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alına bilir. ftlllllllllllllİllllll~ 

Türkkuşundan 
! -Muayene zamanı yaklaştı. Lisenin 9, 10 ve 11 inci sınıf

larından Türkkuşuna yazılmak istiyenlerin vakit geçir

meden: 

2 - Geçen sene lisenin dokuz uncu sınıfında olup ta İnö

nü ne sevkedilmiyen talebelerle şimdiye kadar İnönü 

kampında B, C ve motörlü kampta Turizm Brövesi alan

ların kayitlerini yenilemek üzere: 

3 -Türkkuşunun diğer şubelerinden İEtanbula nakleden 
]erin de kayitlerini yaptırmak üzere: 

Derhal Türk Hava Kurumu merkezinde Türkkuşu İs 

pekterliğine müracaat etmeleri. Kayitlerini, yenilemi 

yenler Türkku~u üyelik haklarını zayi edeceklerdir. 

·1536> 

En büyük serıtilerde 18 
diploma 48 madalya 

knzanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

RADVO Lİ N 
kullananların 

dişleridir. 

....,._._iiiiiiiılllliııııılllllllİı __ _. Diş Tabipleri Diyor. ki: 
• Dışlerin ve aıtzın 11bbatı 

ıabab, öıtle ve akşam her yemekten sonra dişleri 
tem;zlcmekle kabildir. • 

Karadeniz Perşembe Postası 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler 

üzerinde husule getirdiği bdyii.k teehhürlerden dolayı 9 Mart 
Perşembe posta1ını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gün rö
tarla 10 Mart Cuma günü saat 16 da kalkacaktır. 

Eeşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden: 
Şevrule marka iki kamyon Tahmini kıymet 

Müstamel 900 lira 

Beşiktaş Şubesine muhtelif senelerden muvazene ve kazan 

vergisinden olan borçlarına mukabil haciz edilen yukarıda mar 

kaları yazılı kamyonlar 11/3/939 Cumartesi günü saat 10 da alell 

müzayede sure tile Taksim Ayazpaşa Jandarma karakolu altında!< 

Modern garajda satılacağından taliplerin % de yedi buçuk pey s 
çesini havi banka mektuplarile Beşiktaş Akaretler 62 No. lu yerd 

Maliye Tahsil Şefliğine müracaatları ilan olunur. cl507• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

BEŞiN C i KE Ş i DE 

11 - Mart - 1939 c'adı r. 

Büyük [kramiye 50.000 Li radır, 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralı k 
aş 0 

10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10 ,00 0 
lirahk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tutipten bir bilet alarak İftiralı: etmeyi ihmal 

etmeyınız. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtiyarlar 1 

arasına Eirmiş olursunuz. 

İstanbul İkinci icra Memurlu - İbrahim Ziya Konkurdato 

Komiserliğinden: 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

4 perde 

cihetinden paraya çev - 2 Mart 939 tarihli gazetede iJJ 
rilmesi mukarrer olup tamamına şar eden ilanda alacaklıların a 
800 lira kıymet takdir edilen Be - caklarını kaydettirmek üzere 
şiktaşta Teşvikiye mahallesinde U- Refik hanındaki yazıhaneme !11 

zuncaova sokak eski 4 yeni 4 No. racaat eylemeleri ilan edilrtı1ı 
lu ve bir tarafı sabık mabeyin ki- Ata Refik hanının yanması dol 
lercilerinden vezir Salih ağa hane yısile İstanbulda Postahane )<af 

ve bahçesi ve bir tarafı Fatma ha- şısında Alalamcı hanının 8/9 ııı 
mm Jıane ve bahçesi ve bir tarafı marasına naklettiğinden ev,•el 

gayrımenkule ait şartname mezkur cadde ile mahdut maa ·ilanda bildirildiği veçhile a]ac~. 
939 tarihınden itibaren icra divan- bahçe hanenin tamamı açık arttır- lıların 2 Mart 939 tarihinden ılı 

Ririnci Sahife 
İkinci Sahife 
~ sahifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

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

Di K K AT 

Gazetemize ilan vermek ls
tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idart!hanesi .. 
ne veya İlanat şirketlerine 
miiracaat edebilirler. 

San'atkar Behçet Sırrı Güldür 

• •• 
e,Sadl Tek 

Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

Gökte Ararken 
vodvil 3 perde 

* Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

ÜÇ YILDIZ 

Pazardan ctil>a 

ren Zozo Dalmas 

Halk Operetinde 

Askerlik lt;leri 

Eminönü Askerlik şubesinden: 
Mısır turnesinden avdet eden . d k ··b k d 

İstanbulumuzun çok sevdiği İzmir Şubemız ye e su ay a_y ında 
T .. k h · .. d"" ·· B h · S topçu ve muhabere, Astegmen 

ur sahn.esı. md u uru e çet ır: (var sübay) !ardan muhabere UO) 
rının şe r1mız e arzU)'"U urnumı · 
Ü · • · b" k t .1. Mart 939 ve Topçu (15) Mart 939 
zerıne verecegı ır aç emsı ı _ .. .. . . . 
··t k" İ · "d -· h b da (4J) gunluk sıtaJa sevklerı mu-

mu ea ıp zmıre gı ecegı a er a- k d" H .., be mu··ra _ 
1ınm t arrer ır. e1 ,en şu ye 
q~ • 

caatleri ilan olunur. 

haneoinde herkesin görebilmeoi .i- ____ ............. p••••mmmmm•m11 maya. vaz~diler~k so~ müşteri ~u- haren yirmi gün zarfında ınüra 
cin açık bulundurulacaktır. Bırın- ., 1 D H f rıye ihaleı kat ıyyesı yapılmış ıse caatl<:' alacaklarını kaydettirrtle 
~i arttırma .llf.4/939 tarihine m.ü .- i M A KAS DA R r. a iZ Cemal de müşteri müzayede bedel.mı k~- ri ilan olunur. (15789) 
·;adıf Salı. gumı saat ondan on ıkı- • • nuni müddeti zarfında getırmedı- .........--; • A M • (LOKMAN HEKİM) 1 k ye k.<dar Istanbul ikinci icra daire- e S E L j • ğinden ihale kararı fesih o unara 

k h 
0 

• İ · ı"cra ve ı"f]a"s K. 133 cu·· maddesın· e Kadıköy icra hakimliğinden: . sinrle icra olunara mu ammPn 8 1 DAH LIYE MÜTEHA$SISI St 
kıvmetin •,, 75 ini geçtiği takdirde 1 tevfikan mezkUr gayri menkulün Bodos vekili avukat Ahıner•asİ· 
en çok arttıraı:ıa ihale c1unur. Ak- 1 Büyük İtina İle 1 Divanyolu 104 yeniden müzayedeye konulmasına reyya tarafından Şemsettin ' 

9 
si takdirde en son arttır nın te -
ahhüdü baki kalmak şartıle on beş 
gün temdit edilerek 26/4/939 tari
hine müsadif Çarşamba günü >ine 
1yni saatte ve ayni yerde ikinci 
1rtlırması yapılarak bu arttırma-

:ia en çok art11ran1n üstüne bıra
kılır. İpotek sahibi .ılacoklıhrla di
·~er alakadarların gayrı menkul ü -
zerindeki haklnrını hususile faiz 

1 S 'l K 1 karar verilmiş olup mezkfu gayrı hakkında ba ilam talep olu
11

1
, 

1 eçı en upon 1 Muayenehane baatleri; Pazar menkul 24/3/939 tarihine tesadüf seksen beş lira on altı kuruşun 
1 Kumaşlarını eden Cuma günü saat 10 dan 12 ye zumu tesviyesine dair gönderild: 
1 G" d 1 hariç her gün 2·5 • 6• Salı, Cu- kadar dairede yapılacak açık artır- icra emrine mübaşiri tarafııı 
1 

orme en .. .. 'hıııı 

1 martesi l2 - 2.5 fıkarayf. ma ile en çok arttıranın ustüne verilen meşruhatta ikameıga 

ı, Elbı'se yapmaya • bırakılacaktır. meçhul olduğu bildirilmiş ,. 
• Arttırmaya iştirak edeceklerin b k t 

1 
.. . . a eıııri 

• , kıymeti muhammenenın % de . . , . • . r verıl • karar vermeyınız 7/5 pey akçesini veya milli bir ban nın ilanen tebligıne kara il8 1 1 
. mes u a ep uzerıne ıcr , 

• Dr. Feyzi Ahmet Onaran kanın makbuzunu hamil bulun - miş olduğundan borçlunun tı~ 
ve masrafa dair olan ıddialarını i- ı BAHÇE K A p I ' maları iktiza eder. Daha fazla ma- tarihinden itibaren 20 gün zar 
lan tar:hinden itibaren yirmi gün Deniz Hastahaneai cildiye lumat almak istiyenler 10/3/939 da kanuni yollara tevessül eı::; 
·çinde dairemize bildirmeleri lii. - .......... _ .. __ tarihinden itibaren dairede açık diği takdirde icraya de,•ıun ° 

1 ·ımdır; aksi takdirde hakları tapo --- -- -- zühreviye mutaha .. ı•ı l;ıulundurulacak olan arttırma şart nacağı tebliğ makamına Jcaiın :Oo 
·icilinde kayıtlı olm<.clıkça satış isteyenkrın müzayede günü satış p d d h namesile 934/1454 No. lu dosya de- mak üzere ilan olunur. (15 

. azar an maa a ergün S den 
ıedeliııin paylaşmasından hariç ka saatinden evvel muhammen kiy - rununda mevcut ve mezkur gayri -----------

sonra hastalarını kabul eder cf".: 
ırlar. Daha fazla malumat almak metin yüzde yedi buçuğu nisbe - menkulün evrakı ve mesaha ve - ~ 

· Adr B b il C -'-' / C Sahip ve Müdilrft: Ali Naci deJJ "/• ıstiyenlerin her zaman 36/1302 'tinde pey akçesi veya milli bir ban es: a ıa aaaeı a/ a- sairesini havi ve vaziyet ve tak • Umumi Neıriyatl İdar• E öıaı 
No. ile daireye mür&caat edebile- kanın teminat mektubunu daire- olğlu yokuıu köıebaıı Na. 43 diri kıymet raporunu görüp an - İşleri Müdürü: M. R••lm :saSJl"' 
ekleri ve gayrımenkulleri almak mize tevdi etmeleri ilan olunur. layabilecekleri ilan olunur. Basıldıilı Yer: Son TeJgrtd 

.. 


