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CAC.ALOcaW NU&UOSMANIYE Ne. 54 
T S L B 1' O Nı 2330t - ISTANBUll 

"Yunanistan ve TUrkiyenin tamamiyetine karşı 
• 

Yapılacaktehdid lngiltereyi 18kayd bırakamaz!,, 
• 

lngiltere Akdenizin, Yunan ve Türk ara-
1 

Vali yapılacak işleri anlattı 

zilerinin emniyetini garanti etmek istiyor Yeni bütçe inühim 
1 "' ihtiyaçlan karşılıyor 

Romanya İngiltere-Leh müdafaa paktına mümasil ı"Parti grupu Şehir Meclisi beş milyonluk 

bir pakt a'ktine amade olduğunu Londraya bildirdi! ~::ci~:~:~ istikraz saıahigeti verdi 

• 
ltalgan Maslahatgüzarının son 48 saatte Çemberlagne 

bulunuyor tJerdiği evrak arasında Musolininin 

EMRİV AKİCİLER 
Burada Çekoslovaklar ezilmiş, çıgnenrniş

ler; orada Lıtvanyalılar, diz üstüne çöktü
rülüp teslimi nefsetmeğe icbar edilmiş

lerdir. Otede binlerce yıllık tarihi olan 
Habeşistan varlık sahasından kaldırılmış, 

Arnavutluk ta bir yudumda bel' edilmiştir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

. 

• 
mesa1ı 

. ' 

tetkik etti 

Şehir Meclisi Valin in izahatını dinliyor 

İstanbul Şehir Meclisi dün mü- Bütün İstanbul halkını yakından 

1 

h im i<;timalanndan birini aktet .• ıılAkadar eden ve önümüzdeki se
miştir. Bu toplantıda hazırlanmış ne birçok işlerin başarılacağını 

1 olan şehir bütçesi masraf lı.ısmı müjdellyen yeni masraf bütçesi 
meclisin tetkikine verilmiştir. 1 (Arkası 2 inci sayfada) 



SAYFA ! . ' 
. --

Vali yapılacak işleri anlattı 

ı Şehir . Haberleri;~: 
/A.dlfye 

12 - Nisan 193' 

koridorlarında 
24SAAT 

Yeni bütçe mühim 
ihtiyaçları karşılıyor 

' ' • • ••• ' t •• • "~ >;. 

D G .. b 1 MünakaleVeka-BatanAsyavapurun Terkos suyu 
arttırılıyor r. o e s ı . .. ı . d l . d. ·ı k eti muessese erı a gıc ın ırı ece 

Şehir Meclisi beş milyonluk 
istikraz salahiyeti verdi 

(Bil§ tarafı 1 iııci sayfada) ni daha mükemmel bir hale ifrağ 
etmek mecburiyetindeyiz. (Bu u

münasebetile Vali ve Belediye Re
ğurda önümüzdeki sene için ne gi

isi Doktor Lfi tfi Kırdar mecliste 
bi çare ve tedbirlere baş vurul -

mühim izahat vermiştir. Vali ez
ması lazım geleceğini bir koınis -

cümle şunları söylemiştir: yon ehemmiyetle tetkik etmekte-

Yeni tesisatın derhal 
kurulmasına başlandı 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
LCıtfi Kırdarın geçen gün Terkos 
gölünde bir tetkik yaptığını yaz -
mıştık. Öğrendiğimize göre, güm
rükten süratle çıkarılmış olan ye
ni tesisat malzemesi valinin eınri
le Hazirana kadar kurulmuş ola -

•- Nisan içtima de".'.esini açar- dir. İttihaz edilecek karara göre 
ken varıdat kısmını yuksek tet - tesbit edilecelı; hususlara sarf ve 
kikinize arzetıniştlın. Bugün de vi- ı tahsis edilmek üzere temizlik iş- caktır. Haziran ortasında şehrin 
!ayet masarif bütçesini takdim e- j ı . 'f' 

100 000 1
. suyu 10 metre mikabı daha arta-

. erı masan ıne · ıra zam caktır. Bu miktar şehrin şimdi.ki l 
dıyorum. 'yapılmıştır. H t h 1 ") k suyunWl dörtte biri kadar fazla -

8S a ı\08 er& V8rt ece ltfaiyf} 8 f~zf a fahSİSaf dır. Suyun miktarını daha artır -

para Şehrin temizliğinin olduğu kadar mak için ayrıca etüdlere devam o-
Bütçenin vilayet işleri kısmında ş-ehrin yangından korunmasının da lunacaktır. 

şehir halkının sıhhi ve içtimai en temini şehirciliğin başlıca umdele- Diğer taraftan belediye hudut -
mübrem ihtiyacı hastanedir. Has rinden biri olduğu için itfaye mas· lan içindeki su şebekesi de bu -
tane kapılarında yersizlik ve im - raflar>nın üzerinde ehemmiyetle gün yapılan yollara göre ıslah e -
kansızlıklar karşısında büyük bir tevakkuf edilmiştir. dilmektedir. Halen Nuruosmani -

Alman propaganda , 
Nazın bugün tayyare Denizbank kadroları 
ile şehrimize geliyor yeniden hazırlanıyor 

Münakale ve Muhabere Veka -
!etine •bağlanan Denizbank ile De
niz Ticareti Müdiriyeti teşkilatı 

Ağırceza Mahkemesi böylece ehli vukufa 
geminin ne suretle bahrılmış olduğunu 

tespit ettirmiye karar verdi 
üzerinde mühim değişiklikler ola- Bundan bir müddet evvel Bey-! kabil olmadığı, bunun ancak veri· 
cağı haber verilmektedir. Bu iki koz açıklarında bulunan Asya va- lecek talimata göre dalgıç tara 
idarenin evvelce iktısat Vekfileti puru, içinde bulunan bir kısım tından geminin muayenesinden 
tarafındaQ tasdik edilmiş olan malzeme ve aksamı sökülerek aşı- sonra anlaşılabileceği bildirilmek· 
bütçe ve kadroları muteber adde- rıldıktan sonra batmış ve mesele te ve dalgıç ücreti peşin olarak ih
dilmeıniş ve Münakale ve Muha - adliyeye intikal etmişti. zar edildiği takdirde keyfıyetin 
bere Vekaleti bütçe ve kadroları Vapurun puslasını ve bazı ak - başarılabileceği ilave olunmakta 
yeniden hazırlamağa başlamıştır. •amını söküp almaktan suçlu Ha - idi. 
Bu işle Veka.Jet erkamndan mü - san, Şevket, Ali ve Nurinin mu - Heyeti hlikime bu teklifi kabul 

rekkep bir komisyon meşgul ol - hakem.elerine dün Ağıre.eza malı- ederek batmış olan vapurun ehli 
makta ve Vekil Ali Çetinkaya da kemesınde devam edilmıştır. vukuf talimatına göre dalgıç ta • 
çalışmalarla yakından alakadar 0 _ Dünkü celsede bazı şahitler din
larak direktifler vermektedir. De-1 lendikten sonra bir ehli vukuf ra
nizbank teşkilatının banka şeklin-1 poru okunmuştur. Bu .raporda As-

rafından muayenesine ve ücret 

hususunun temini için de Müddei· 

den umum müdürlük haline so _ ya vapurunun ne şekilde batın! - umumiliğe tezkere yazılmasına 

511bır ve tevekkül ve bin bir ıztı - Son aylar içinde biribirinı takip ye, Cağaloğlu, Cihangir, Ayaspaşa kulması için hazırlanan teşkilat mış olduğunu bu vaziyette tesbit karar vermiştir. 

rap içinde bekleşen hastalarımı - "'<len büyükçe yangınların intıbala- ve Tozkoparan semtlerinde yol ta- projesinin Haziranda kat'i olarak 
ıın h~in manzarası her şeyden rı da itfaiyeye nekadar ehemmiyet dilatile beraber su şebekesi de ta- Alman Propaganda Nazın tatl:.ik edileceği anlaşılmıştır. 
evvel nazarı itibara alınarak bel- verilse yerinde olduğunun en yır' dil edilmektedir. Buralarda mev - Göbela Yeni teşkilat ile ayrılacak bir 
demizin şiddetle muhtaç bulun - kın müeyyidesini teşkil ettiğinden cut su boruları çıkarılarak yerine Almanya Propaganda Nazırı çok müesseselerin bütçe ve kad -
duğu büyük bir hastanenin da- itfaiyem.izin ıslah ve vesaitinin ik- göre bir veya iki misti büyüklü • Doktor Göbels bugün öğleden son- roları ayrı ayrı hazırlanmaktadır. 

ha inşa edilebilmesi için 436.000 li- malini temin için de 60.000 lira ğünde yeni borular konmaktadır. ra tayyaresile şelı:rimize gelecek - Diğer taraftan Deniz Ticareti 
ralık tahsisat konmuştur. fazla tahsisat konulmuş ve bu pa- İleride asfaltların bozulmaması tir. Müdürlüğü teşkilatı da mühim su-

Yenİ Sfadyon ra ile hayli zamandanberi tamir için su boruları yaya kaldırımların Dün Hariciye Vekfiletlnden vi • rette değişmekte ve bilhassa kü -
görıniyen makinelerin tamiri, mer altına alınmaktadır. Bu yüzden !ayete gelen bir telgrafta bu hu - çük memurların maaşları arttın! -

Hükfunetimizin gençliğin fikri diven mübayaası, hortum alınma- açılmış olan bı k ll N' susta malü.ınat verilmektedir. maktadır. Bu arada şimdiye kadar 
tekamülüne olduğu kadar bedeni• 'b' "b • iht' rço yo ar ısan . 

sı gı ı mu rem ve zarurı ıyaç - sonuna kad k kt B B .. D kt G"bl f maaşları 12 - 16 !ıra arasında olan 
inkişafına da verdi"i bü ük ehem- . . . ar apanaca ır. u ı una gore o or o e• re a -

g y !arın_ temini ~e. noksanların ikmali yollara raslıyan elektrik, telefon katinde beş kişi oldu rı halde bu- liman memurlarının vaziyetleri de 

büyüklüğü gu"zelliği ve içtimai se- • · • havagazi ve lağım kulakları şebe- gün Radostan tayyaresile Istanbul goz en geçır me e ır. Bun arın 

Orozdibak işi "ŞimdiArnavut
yine nakzedildi lutk ta kalmadı,, 
Ceza mahkemesi da
vaya tekrar. bakacak 

Bir maznun nereye 
gideceğini kestiremeci 

Orozdibak müessesesinden teh· Evvele; milli hudutlar dışına 

ditle 2500 lira aldığı iddiasile Ö - çıkarıldıkları halde tekrar mem -
mer LCıtfi adında bir adam Dör .1 Jekete girdikleri görülerek yaka

lanan İzak, Ceza adlarında iki Mu-
myet göz önüne alınarak şehrin derpış edilmıştır ' · ı ·· d · il kt d · ı 

imar büdçesı 56 bı"n kelerinin ıslahatı da belediye fen semalarına gelecek UA Yeşilköye maaşları arttırılacaktır. düncü Alsiye ceza mahkemesinde 
viyesile mütenasip modern bir ·~ sevi ile Arnavutluk tebaasından 
spor sahasına sahip olması mak _ lira fazla heyeti müdürünün riyaseti altın - inecektir. muhakeme edilmiş ve mahkeme, Mevlan dün Birinci Sulh ceza mah 

dil Dolm ah da alab;:!ar bir fen heyeti tarafın- Alman Propaganda Nazırını Va- GÜM RÜ K tehdit filinin mevcut olmadığını kemc,;inıf_e muhakeme edilmış· ler-
sa e ab çede yapılacak Şehrin iman hususunda ileri a-
t dm · t!ml"· a1z dan kontrol edilmektedir. Kag" ıt - li muavini Hüdai Karataban ile kabul ederek maznunun beraetine ~'r. 

s a ıs =i ve spor m emesi dımları teknik bakımından artır - K · f k · 'ha "" 
i · 300 000 lir '-· t hanede yapılacak olan terşih ha - Hava komutanı istikbal edecek ve llm.SVQllCU U lmtı nl!\I karar vermiştL Malikeme bunların vaktile pa -
çın . a ayrıuu.ış ır. 1 mak için fen işleri mü - J 

Y 1 
vuzunun inşasına da başlanmıştır. Doktor Göbels hükfimet adına Pe- kaz<: nanf ar Müddeiuıl:ıumiliğin temyizi ü _ saportsuz olarak çıkarılmış olduk· 

O far için fazla tahsisat ! dürlüğü ile müstakil imar müdür- Bakırköyün su ihtiyacını temin rapalas oteline misafir edilecek - !arı için avdetlerınin ihtiyari de-
. . . . .. düğüne ayrılmış, imar müdürlü • t' Komisyoncu, maiyyet memuru zerine Temyiz mahkemesi bu ka-

Çok genış ve şırın hır saha uze-J ğ" .. kadr da takv' edil için toprak altında· su aranmakta ır. ğil hudu~u geçememeleri dolayı · 
rinde teessüs etınış' olan şehr;m;• unun osu ıye e - "t ddit d jl 1 k Misafir &'-- 1ı:r· , 1ve tüccar müstahdemıni olmak isti rarı bozmuş ve dördüncü asliye sile ıztırari bir ru"cu oldug·una ve . . -.. --

1 

rek imar işlerinde teşkilat tam ve mu ea son a ar yapı ma - n.unan nazırı şe ım12- . . 
de yolların arzettığı ehemmıyet il üfi' t 

1 
bil k b' h 

1 
tadır, Bunun 3 - 4 ay içinde temin de iki gün kalacak ve bu müddet \ yenlerın ~:ıha.~ neticel~ri·d·ün .An ceza mahkemeai birkaç gün evvel bunun için de ceza tayinine ma • 

. • • ınanas e m o a ece ır a e karadan g kl b Jdi ;ı~: k ıs 
pek aşıkar ve malum bulundu - ifrağ edilmiştir. Bunun için 56 bin olunacağı belediyede muhakkak zarfında şehrin gezilmeğe değer . İ . umru ere ı r~.,,ş - a tettiği ce ede eski beraet kara- hal olmadığına karar vermiştir. 
ğundan gerek mevcut yolların lira fazla bir tahsisat konulmuş _ sayılmaktadır. yerlerile müzeleri gezecek ve cu - tır. mtıhana gıren 50 den fazla rında ısrar etmiştir. Maznunlar haklarındaki idari mu· 
tamiri gerekse başlamış olan yol- t ma günü İstanbuldan ayrılacak - kimseden lO komisyoncu, 3 maly- Müddiumumilik bu kararı tem- amelenin devamı için müddeiu 

ların ve bilhassa ehemmiyeti malı u~ehir lçlndeki yolların inşası için tır. ı dyet ~emuruffvek 3 ite tüctcar müstah- yiz etmiş ve bu defa usulen mese- mumiliğe iade edilmişlerdir. 
susayı haiz olan İstinye - Bebek 

430 
b' 

1
. V f LA YET , emı muva a o muş ur. . . d Bunlardan Arnavut tabiiyetin 

. . . geçen seneye nazaran tn ıra- le Temyiz heyeti umumıyesın e , 
yolunun itmam ve ınşası ıçın ge - !ık f 1 b' tahs' t k 1 t Çocuk bayramı programı ?;;T Bunlardan komisyonculat: Ze - de bulunan Mevlan mahkemeden 

az a ır ısa onu muş ur. • müzakere edilerek karar tekrar 
çen seneye nazaran daha fazla pa- KÜÇÜK HABERLER kai Yönde!, Armenak Bozaclyan, çıkarken: 
ra tahsis olunarak 510.000 lira talı- Yeni tahçeler Yaklaşmakta olan 23 Nisan Ço- Nusret Akbil, Şevki Erengil, Hak- nakzolunmuştur. -Artık, demiştir, Arnavt..luk 

sisat konmuştur. Keza şehrin yol işleri kadar gü- cuk B.ayramı P:.oır.-amını hazır!~ - . kı Etüs, Kazım Gere, Cemil Finan- Dördüncü Asliye ceza mahke - ta kalmadı. Ben şimdi nereye gi -

Yeni yapılacak mektepler zel tarhedilmiş bahçelerle süslen- mak uzere bugun sa3t 15 te vı - * Bugün Zeytinburnunda topçu ser, Vahdettin Hürcan, Zeki Ax _ mesi birkaç güne kadar usulen bu deceğim? Bari İtalyaya gö"<ier -

mesi de gerek bedii şehircilik nok- !Ayette Vali Muavini Hüdainin talim atışları yapılacaktır. Vazı -lkaç, Refik Ergin, Maiyyet memur- davayı yeniden rüyet edecektir. meseler ... 
Seneden seneye arttığı mem -

nuniyetle görülen ilk tahsil çağın
daki çocuk fazlasına nazaran mev
cut mekteplerin kifayetsizliği an
laşıldığından bu en mühim maa -

tasında gerek halkın iyi hava al - başkanlığında bir toplantı yapıla- yet Deniz Twareti Müdür~üğü va-ı'ıarı: Atıf Zerdaroğhı, Besim Al- Üsküdar Adl'ıyesı" yangını Karışık yağ satmanın ce.zas 
ması ve iyi manzara görmesi gibi caktır. Bu toplantıya Kaymakam- t l d 1 b ldırilınış ve 

sı ısı e enızc:ı ere ı bayoğlu, Hakkı Sencer. Balıkpazarında yağcı Eftirr ka-
içtimai ve sıhhi ihtiyaçlar bakı - lar, Parti Başkanları. Halkevi, Kı- vesaitlerini sahilden çok açık ola-! Üsküdar adliye binasını yak -
mından ehemmiyet verilmesi icap zılay, Çocuk Esirgeme Başkanlari- . . Tüccar müstahdemleri: Kadir rışık yağ sattığından ~olayı adli -

rak geçirmeleri tebliğ .edilmıştir. maktan suçlu Nurettinin muha - yeye verilmiş ve dün ikınci sulh 
eden hizmetler olduğu göz önünde le Kolordudan bir mümessil işti - * 

14 
N' 939 C kş Çadırcıoğlu, Mehmet Dalay, Ali 

rif ihtiyac.ını karşılam. a.k. i.t.'zere ilk tutularak mevcut umumi bahçe- rak edeceklerdir. ısan uma a amı kemesine dün Ağırcezada devam ceza mahkemesinde bir ay hopsc 
kt b t d k d k .. H Ik . Fettahtır. b' d , t . d me ep ınası e arı ı ıçın geçen 

11 
. . . . b t t h t 8.30 da Ka ı oy a evınde Dr. edilmiş ve müdafaa yapılmıştır. ve ır ay a sana ını ıcra an n c · 

erımızın yem aş an ar ve an- -ı..,__ Ü ---oo--
seneden 110.000 lira fazla tahsisat . . . . d 98 b' 1. I 3üheyl nver tarafından (Elem Avukatı maznunun keyif verici 'nedilmeğe mahkum olmuştur. 
k . . . zımı ıçın e geçen sene ın ıra B EL E D y E Cihang'r "'ultanha m a m 
onara~ bu ış 1!~n ayrıla~ para olan bahçeler talıssatı 125 bin lira- . • ve zevk) mevzulu bir konferans - " zehirler müptelası manyak bir a- <>0---

ı9.000 liraya ıblag edılmıştır. ya çıkarılmıştır. faskomıserlere b·r tamim verilecektir. arasında ototüs isliyecek 
Temizlik işleri ' * Harbiyede çirkin bir manza- ' 

dam olduğunu iddia etmiş ve bu EK O NO M 1 
Beş milyonluk istikraz .. Vıt1i .ve Belediy_e Reisi .. dü.n bü - ra arzeden ortadaki hala tamamen Belediye Cihangir ile Sultanha- vaziyette olan adamların yapma -

Temizlik işleri masraflarına ge- Bundan sonra makamca m~lı'se tun alakalı Nahıye Mudurlerıle d · ıemök .. · dıkları işleri de meselenin ortaya <~ yıkılmış ve o civarda sokak içinde ;mamı arasın a ış ' uzere yem 
lince, en evvel belediyeciliğin esa- •u yolda bir teklii vaki olmu•tur·. mıntaka Başkomiserler:ne bir ta - 1 b 1 . • b' t b" · · k - k 

ihracatımız arttı 
Nisanın ilk haftasında ecnebi konuş şeklini müsait bulundukları , , yapı masına aş anan yem ve asrı, ır o o us servısı urmaga arar 

liı denilecek olan şehir halkının •- Cihetı· sarfı mecıı·sce tayın· e- mim göndermiştir. Bu tamimde h 1. d.. b't · t' H ı· b ı d' a a un ı mış ır. a a e e ıye- ·vermiştir. Bu suretle izdihamın ö-
sıhhat ve selameti bakımından şeh dilmek u"zere Beledı'yeler Banka _ Vali, Belediye tembih ve yasakla- t 11" d'l · l' • 

1 ce ese um e 1 rruş ır. nüen geçileceği ümit olunmakta -
rin temiz iği ele alınmıştır. Bu se- sından 5 milyonluk istikraz akdi rile esaslı şekilde meşgul olmıyan * Vali muavinlerinden Muzaf - . . . 
ne memurlarla imeleyl daha faz- için saliihiyet verilmesini rica e - bir çok Başkomiserlerin tecziye e - fer vilayete ait bazı işler için dün dır. Bu hattın ıhalesı bugıin beledi 
la çalı§tırıruı.k suretile kendaerin- derim.. . dildiğini bildirmekte ve bundan Ankaraya gitmiştir. yede yapılacaktır. Bu hatta lşletll

den azami randıman almağa ça - Meclis makama bu hususta sa - sonra tekerrür ederse kendilerine * Borsada kote olan dövizlerin mek üzere aliikadarhırın İzmirden 
lıştık ve çalışıyoruz. Fakat esaslı lahiyet verilmesini kabul ederek inzibati ceza verilecPğini bildir - Mayıs ayı için va;ati fiatları dün 13 otobüs getirtecekler! öğrenil -

takdirde kabullenerek bununla memleketlere olan ihracatımız ev

tefahur edebileceklerini söylemiş, velki haftalara göre çok fazladır· 

müekkilinin adliye binasını tu - Bilhassa Almanya bu müddet" i -

tuşturmamış olduğunnu ileri sü - çinde 256,837 liralık tiftik, 13,967 

rerek beraetini istemiştir. liralık yapağı ve 91.179 liralık ta 

Muhakeme karar için başka gü- tütün almıştır. İngilterenin çektiği 

bir tedbir olarak temizlik vesaiti- toplantıya nihayet vermiştir. mektedir. alakadarlara bildirilmiştir. miştir. ne bırakılmıştır. yapağılar 14.689 llralıkt:r. 
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- Sen onlardan evvel inşallah... -Dün senin müsaadenle.. ar -
- Ali bana bukadar etme .. Gü- zunla.. ibramınla.. ısrarınla olan 

nahtır sonra çok çekersin... birşey bugün neden ayıp oluyor? .. 
- Asıl günah benim gibi toru- Anlat bana.. Şimdi çıldıracağım .. 

nun yerinde bir çocuğu sevmen- Gel ağuşuma Ali bitiyorum.. Bir 
dedir Kalfa Hanım.. lahza bir lahzacık ... Sonra öldüğü-

- Neden oluyormuşsun toru -
num yerinde? .. 

- Bu hakikati isbat etmek için 
im•mdan, muhtardan ilmühaber 
çıkartmaya lüzum görmüyorum ... 

Hadi gidelim de aynanın karşı
sında yan; ana duralım. Kör de -
ğılsın ya görür anlarsın. 

- Ne acı lakırdılar ... 

- Birbirimize sarılıp öpüşürsek 

me gam yemem .. 
- Sen zaten çıldırmışsın .. Lakin 

dikkat et kalfa ben de çıldırmak 
üzereyim ... Bu iş bir cinayete ka
dar varır anlatayım sana ... 

- Ali gel kollarımın arasına da 
sonra öldür beni. .. 

Kalfa yüzünün hatları mütekal
lis, gözler dönük, ağız aralık, çar
pık ve salyalı büyük bir ihtinakı 
rahim nöbetile çocuğa sarılmağa 

atılır. Ali bütün bütün sinirlenerek 

sini işitir. İkisinin arasında mua- jbir dava hallile meşgul olduğnuzu 
şıklık için hiç bir nisbet göremez. bilmiyordum. Affedersiniz kalfa 
Ve bu çekişmeyi ana oğul kavga- hanım ... 
sına benzetemez. Gördüğünü şer- Kalfa ha:ıım, bir kahkaha kuşu 
re yormak istemez. Hayıra yora- şeametile acı bir gülme salıvere -
maz. Şaşırır kalır. 1 rek: 

Kalfa ile oğlan biribirinden ay- - Davamız gizli değil.. herkes 
rılır. Maceranın ağırlığı karşısın- biliyor. Mısırda sağır sultan duy
da münasip bir tefsir bulmak i- du. A zavallı daha senin haberin 
çin üç kişi biribirine bakakalır. yok mu? Ali Bekir bana, ben ona 
Ateşini teskine fırsat bulamıyan tutuştuk. Biribirimiz için yanıyo
kalfa, şimdı büsbütün kızıl hid- ruz ... Yakında nikahımız kıyıla -
det kesilerek vekilharca karşı ı cak ... 
parlar:: Abdullah Neyyir Efendi, kalfa-

- Seni buraya kim davet etti i daki bu galeyanın cinnetten başka 
kuzum Abdullah Efendi? bir şey olamıyacağını anlamak 

Abdullar Neyyir Efendi, büyük için derin derin Bekirin yüzüne 
bir hayretle: bakar. Delikanlı nefretle: tatlı da doğruyu söyleyince mi 

acı? .. 

- Geçmiş ola Ali ne söy !esen be
ni kcndit1den soğutamazsın artık .. 
Ben sana yanıyorum... Yanıyo

rum .. Yanıyorum ... 

son dereceye gelen nefretile ve a- - Ali Beyin odasına girmek için - Anlamıyor musunuz? Biçare 
rada bir muşta ve tekme ile kadını davete ihtiyaç olduğunu bugüne kadın çıldırmış. Söylediği saçma
üzerinden defe çabalar... İkisi bu kadar bilmiyordum. · !ara kanaat edemiyerek cinnetin; 
didişmede iken odadan içeri ve - - Bilmiyordun amma, böyle de boğazıma atılmıya kadar vardır

kilharç Abdullah Neyyir Efendi gi damdan düşer gibi odaya giril- dı ... 
- Yanıyorum derneğe utanmıyor rer ... Kalfa hanımın taşkın sözle- mez... Kalfa hanım, kahkahasının acı-

musun? -.iw:ien ateşli son birkaç kelime- - Ali Bekir Beyle aranızda !!İzli lıihnı arttırarak· 

~DILSOMD 
Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 
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- Bu bir çılgınlık ise evvela içinde gelip geçmiş ne rezaletler 
sen çıldırdın Ali Bekir ... Evet sen bilirdL Ve kendisi pek ameli bir 
çıldırdın da deliliğin sonra bana adamdL Başkalarına ait memduh, 
sirayet etti. En evvel senin için makduh herne hareket duyarsa, 
yanıyorum, ölüyorum ilanı aşkile !yalnız avam gibi faillerini takdir 
paravananın arkasında bana sa - veya tevbih etmelke kalmaz, her 
rılmıya atılan sen değil misin? İn- şeyden bilmuhakeme kendine bir 
kfır et bakayım... hisse çıkarmıya uğraşır, mlinen, 

- Ben öyle saçma şey bilmiyo- maddeten bir istifade kapısı arar-

kadar vliris olmuş nice milyoner 
vekilharçların hikayelerini, ha
setten gözleri süzülüp ağzı sulana
ran dinlemiştL Bu herifler, veli· 

nimet zadelerin!, yani hakiki va

risleri bir parasız bırakıp o kadar 

büyük servetlere ne meharetle ko

nabiliyorlardı? Abdullah Neyyir 

rum... dı. Çünkü dünyadaki bütün ah- Efendi bu ciheti tetkik etmiş, bU 
- Ya .. tiyle mi? .. Kul önünde laksızhkların, fenalıkların mas- müs00 dei talihe eren vekilharçla· 

inkar etsen de Allah hepsini bili- darı, zaf olduğunu bilirdi. 
yor Ali Bekir.. Kalfa hanımla Ali Bek.irin ma-
Kalfanın bu son sözleri pek deli cerasında kadının zafı apaşikiire 

lakırdısına benzemiyor. İşte hir bit görünüyordu. Ali Bekiri yakala
yeniği gözüküyordu. yıp ta biraz yüzüne gülerek, önü

- 21-
ne dökülerek ağzını arasa hare
min esrarına ait henüz kendince 

Vekilharç Abdullah N<>yyir den meçhul pek mühim şeyler öğre -
di, Adnan Şem'i Paşa konağının nebilirdi. Öyle büyük konaklarda 
ahlaksızlık fışkısı içinde tenebbüt vekilharçlığın derecei ehemıniye
eden simalardan biriydi. Ali Be-' tine vakıftı. Hizmet ettikleri pa
kir ile kalfa hanımın ııisbetslz, şaların çiftliklerine, çubuklarına, 

rın, hep h 3remden birer el tu\ · 

makla temini muvaffakıye tetti:k· 

ıc.:ni anlamıştı. Vekilharç veya 

kahya efendi ile söylenmiş çok ha· 

nımefendi hikayesini bilirdi. Bi· 

naenaleyh Mebrure Hanımefendi
nin gönlünli ~ethettr<', ıçin Ab

dullah Efendinin l.azırlanınıŞ 

planları vardı. Bunları hi bik için 

havasını bekliyen ye' "'"li gibi 

nefretli.ver muaşakalarına gelinci- hanlarına, iradlarına, ve hatta fırsata intizarda idi. 
ve karlar vekilharç efendi, o aile zevcelerine, odalıklarına varıncıya 1 \(.'lrk~sı vıırl 
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iŞARETLER 

Türk hava kampları 
Harp ve ticaret tayyare filoları

na sahip olmak, yalnız birçok tay· 
yare satın almakla veya yapmakla 

Ha tayın, bize terki Macarı'stan mı·ııetler ~:~il~:=~t~~:;;:e:.:v~ 
hendisi lazım. Her tayyare filosu-

ş artı t es l> it edildi ! c;.~!~.~~!~~~~' çekJ!~i ~?;;~~::;::-~;:.::~~· :~ 

SAYFA 3 

• 
Tirana sokaklarında Italya, 
Roma, Duçe aleyhine nümayişler 

Tirana, Arnavutluğun payitabtı
dır. 1913 te, Arnavutluk fatik:Wini 
kazanınca, bu memlekete bir payi· ı 

sini kapar ve Bari'dcn Venedik sa· 
rayına telefon etmek üzere derhal 
bir kuriyer gönderir. 

__ :;::.,,.,,.,,.,,. • ...,....,.,.. ........... ...., .......... ..., • ...,..,.....,,., • ...,.,.,.. .... ____ .., ...................... ,,..,. .... ,,..,_ ......... , ınet Milletler Cemiyetine gönder· ayrı, hususi vasıfları vardır. Son taht arandı. Müslüman bir şehir yaptıktan sonra, Kralın sarayı 6 • * 
göre, Hatay meselesi diği bir mektupta Milletler Cemi· senelere kadar tayyareci her se • olduğu için Elbasanı istemediler. nünde, yani beş on metre ileride Bir yolcu, da~da bir çobana: 

tama mile halledilmiştir yetinden çekildiğini, yalnız teknik yahatinde, her manevrada, huli'a Çünkü, katoliklerle ortodokslann tevakkuf eder. Ana Kraliçe iner •Belki büyülı: bir harp olaealt!• der 
Stefani 
Türkiye 

ajansına 

lehine 
• sahada teşriki mesaiye ve beyne!· her tayyareye binişinde ken- hoşuna gitmemekten çekindiler. ve oğlunu ziyaret eder. ve çoban: 

............... .,..,.. .............................. ..,..,...,...,.,_.,...,,...,,...,,...,. • ......, • ..,.,..,.,.,.. ___ ..,....,., .... ..,.. milel adalet divanı ile is teşkilatı· disiııi bir harbe atılıyor • Kurçayı ortodoks bir şehir olduğu, Altı kızı Ana Kraliçe ile beraber - Ah! der. Halbuki ben harbi 

na iştirake devam edec.eğini bil · muş gibi tehlikede hissedi • İşkodrayı katolik bir şehir olduğu yaşarlar Kralın hemşiresi olan ve bitmiş sanıyordum. Ve tflfeğini a--Paris, U (A. A.) - Stefanl ajansı bildiriyor: 
Suriyedeki Fransız fev kalidb komiseri B. Puaux Ankarada Tür· 

kiye hükfunetile Hatay meselesi hakkında müzakerede bulunduk· 
dirmiştir. yordu. Halbuki biı asker içlıı bu için beğenmediler ve Tiran ehem- kadın milisleri ile Amerikaya se - lır, dağa çıkar. 
1'1 .. Wlllllll"'ı,...-ıW'lll _____ lıfl tehlike yalnız harp cephesinde miyetsiz bir kasaba olduğundan yahatler yapmak suretile bütün (Af'Tca.!ı var) 

tan sonra buraya gelmiştir. . 
Alınan malfunata göre Bataym Türkiyeye terki şartı tes~ıt . ~e 

haDedilıniş bulunmakta ise de Türkiye boğadann Fun'ız • Ingiliz 
filolarına açılmaSJ meselesinde müşkiilôt göstermekte berdevamdır. 

Korfo'nun işgali Fransa ve ln
giltereyi müşkil vaziyete sokacak 

Londra, ıı (A.A) _ Tlınes ga- hattınd~ bulunan Korfu adası gel· 
zetesi başmakalesinde, İngizli hü· mektedır. Bu adaya karşı yapıla • 
kı'.imetinin doğu Akdenlzinln ve cak herhangi bir teşebbü~ün ı:a~ 

. y Tür" k toprakla· sa ve İngiltere ile Akdenızdekı bu 
bılhassa unan ve . . 

i ti ı · d f a ı' çı"n e. yük deniz yollarının serbestısınde 
rmın emnye n mu aa .. 

. . ve emniyetinde menfaati olan bu-
ıas itibarile Polonya ;ı~ teatı e~~ • tün devletler için fevkalade ciddi 
len teminata ben~er. bır tea~hud· bir vaziyet tevlit edecektir. Fakat 
de bulunacağım bıldirmektedir. Yunanistanın veya Türklyenin 

Yalnız, alakadar lıükıimetlerle bütünlüğüne karşı herhangi bir 

istişareden sonra -~e~b'.~i icap e~e~ 1 tehdit İngiltereyi endişeye dü.~ür
blr beyanat formulünurı tanzımı mekten hali kalamaz. Bunlar oy • 
meselesine kaldığı anlaşılmakta • le mıntakalardır ki buralarda De • 
dır. niz kuvveti doğrudan doğruya·•' 

Ynanistan, Arnavutluğun işgali ani bir nüfuz ve tesir icra edebi • 
münasebetile, halen en ziyade en· ılir. Vaziyetin arzettiği tehlikeler 
dişede bulunan memlekettir. Ak· !bütün cenup • doğu memleketle • 
la !lkönce tehlike mıntakasının ilk ı rinde iyice anlaşılmıştır. 

11 vardır. Bundan dolayıdır ki, tay • 
yareci yetiştirmek her memleket· 
te mühim bir mesele idi. Talibi az. 

hürriyet ve adalet gibi nıefhum · dL Başka memleketlerde çoktan 
Jara, insan oğlu arkasını çeviri • başlıyan propaganda oralarda tıp
yor gibi davranıyor. Ti ötedenbe· kı zabitlik, denizcilik gibi bir an'a
ri lanetler ile yadettiği tahakküm ne vücude getirmiştir. Bizde de 
ve tttebbür rejimleri yüz görme· Türkkuşu bu hizmeti görmtyE 
ğe başlıyor. Beş bin mi, beş yüz başladı. Şimdi yeni yeni hava 
bin mi sene evvel içinde bulundu- kamplan kurnlnıası da mevzu
ğu sürü halinden çıkabilmek için bahistir. Bu kamplar Türkkuşu 1

1 kBh sürünen, kBh yürüyen, kih şubelerinin buJunduğu şehiılerde 

koşan vo kih da uçan ve fakat her açılacak v~ kamplara istiyen tale
devirde kurtuluş için canını feda be devam edecektir. Maksad genç· 
etmekten, kanını döktürmekten lerde tayyare hevesi uyandırmak, 

çekinmiy•c·. beşeriyetin bir lasmm· tayyorecilik hakkında ilk tıiliıni 

da bu kere o eski hale ric'at gibi yaptırmaktır. Maarif Vckiletir.in 
bir meyil gözüküyor. bu kamplar hakkındaki tamimin • 

Emrivakiciler 

Kölelik eskisi gibi bir şeref öl • de şöyle deniyor. 
çilsü yerini tutuyor. Bazı taraflar- •- Hava kamplarına girmek is· 
da beşer kendisini, kendi ruhunu, tiyen talebeye okul idarelerince 
kendi kalbini, kendi benliğini in • kolaylıklar gösterilmesi Vekilli -
kar edecek kadar sersemleşiyor; ğimizce son derece mültezem ol · 
milyonlarca insanlar Babilde ve duğundan bu okullardaki Türk 
Firavunlar zamanında olduğu gi- gençliinde Havacılıığa karşı derin 
bi susuyor, siliniyor, gölgeleşiyor, bir sevgi uyandırmak için okul 
ve yerlere kadar serilerek, düşü • idareleri ve öğretmenler tarafın · 
nen, hisseden, söyliyen ilihların dan tedbirler alınarak talebede 
emirleri üzerine hareket etmeğe Havacılık sevgisinin inkişafına ve 
amade gibi gözüküyorlar. Havacılığın yurd müdafaasındaki 

• 

Bu hal, ferdlerde olduğu gibi mühim rolü izah edilerek tayya • 
============================ 1 kütlelerde de ruhi bir teşevvüşün reciliğin nekadar şerefli bir mes

iladesinden başka bir şey değil • !ek olduğunun talebeye telkin!ne Yunanistan ve Türkiyenin 
tamamiyetine karşı 

Tiranın Umumi Manzaran 
dir. Gayri tabii ve marazi olduğu çalışılacaktır.. payitaht intihap edildi. Bugün 30 dünyaca tanınan bu Prensesler gü-
için, tabiatile geçicidir. Tayyareciliğin bütün dünyada bin nüfusile Tirana, Arnavutluğun zeldirler. 

Fakat her zaman ve her yerde deniz ve kara kuvvetleri kadar yapitahtı oldu. Tirananın üç cazi • 
olduğu gbi, bu tj,şevvüşün de med- ınühiın hir yer aldığını ticaret ve be merkezi vardır· Büyük duvar· * 

• 

(Baş t(l1'(1jı 1 inci sayfada) ' maktadır. dahlan, ka,idehanları, nazariyat- seyahatte bir yer ehemmiyetini git- !arla çe;,.ili bir bahçe ortasında Gazinoya girince, Arnayutluğun 
Vermon Bartlett, şöyle yazıyor: Yine bu gazete Romanyanın İn· çıları buJunuyor. Onlara göre, bu tikçe arttığını göz önüne getirirsek bir villadan ibaret ol::ll Kralın sa· maruf eşhası ile tanışılır. Ne za. (Baş tarafı ı inci mvjada; 

cArnavutluğun istilasının müş • giliz - Polonya müdafaa paktına beşeriyet için en faideli ve en ta- koca Türkiyenin on şehrine lnhi- rayı; Çin üslılb:ında blr kalyondan man ins~ _n_biraz yüksek _konuşsa,ltehlike mevcut değildir. Eğer Av· 
terek emniyet sisteminin tesisini mümasil İngiltere ile bir pakt ak· bü hal budur. sar eden Türkkuşu teşkilatuıa ibaret gazino; Draç yolu kenarın. derhal bırısı, yavaş sesle ihtar e • rupada gerginlik devam edecek o
tacil etmemesi Londrada bulunan dine amade olduğunu Londraya Hürriyet, adalet, benlik, insan- bağlı olarak kurulacak hava kamp da Tenis klüp. der: !ursa bu, bir harbe mllncer ola • 

Hollanda sefer
berlik ilan etti 

ecnebi diplomatlarını hayrete dü· bildirdiğini yazmaktadır. lık ve sair bn gibi mücerred mef- !arının da pek küçük ve mahdut Sarayda Arnavutluk Kralı Bi· - Susunuz! Yanınızdaki bir İ · bilir. Bu takdirde de her taraf i • 
ki ğr t k ta I humlar nihayetünnihaye nedir? t l d 

gürmekte ve in sara ~ ~ ~a • Romanın verdtgi karar ar bir teşekkülden ibaret kalacağını rinci Zogu Yaşar. Bu Zogo bir ayan casusu ur, çin ve her hacfisede istiklalimizi 
dır. Ne olursa olsun şımdıkı halde Zihni bir tasavvur, hayali bir hiç- takdir ederiz. askerdir. BabaSl gibi kendisi de Yahut: müdafaa azmim.iti gö!termemiz M 
İngiltere ile Polonya arasında ge· [ Roma, 11 (A.A.) - Roma siya: lik. A'I olan, şe'niyettir, yani mad- 1 K DAM C 1 dağlıdır. Bütün bayalt harbetmek- - Susunuz! Yanınızdaki bir Sırp)zımdır. . 
Çen hafta akdedilen pakta benzer si mehafilinin kanaati şudur kl ıli kuvvetler ve bu kuvvetlerin ya- le geçmiştir. Ailesi daima yabancı casusudur. Ordumuzun sulh mevcudu mel· 

d 1 ı k J · k • bakını rattıkları emri vakilerdir. b '"f l Tir d bir İngiliz • Yunan paktı vücu e Arnavut u mese esı as erı hakimlere karşı ul!raşmış, harbe!· Bu otuz in nu us u ana a huz bir .seferber!.ğin normal şart· 
· Ç"' kü" d"lm" tir V di 1 Emri vaki! İşte önünde buzu ve 

getirmenin sırası dejiildır. un dan tasfiye e 
1 ış · .e P ~ • miş ve Zogo kendisi daima harbi 'herkes, her tıırafta sanki yalnız llar altında cereyanını temine kafi 

d h 1 , d d ta fıye edıl huşu ile yerlere kadar secde edi- Balkanlarda mu"u"ı'm İngiliz • Leh paktının er a yen~ malik bakım an a s • lttek modem llihe! sevm~tlr. casus görür. Gazinonun karşı tara- değildir. Bu hususta bazı tedbir J.,r 
müşterek sistemin aksamını teşki mek üzeredir. Çünkü garp demok· B d Ç k Si kl il 1920 den itibaren Zogo Arnavut- .fma gelen gezinti yeri İspanyol · almnıak zarureti hasıl olmuş ve 

·ıu·fı l t am . k'" k bul et ura a e o • ova ar ez • m·u·zak reler h t 1 decek olan diğer ı a ar a. am rasi devletleri emrıva il a • miş çlğnenmişler. Orada Litvan • e luğun hayatında ve dahili politi • , şehirlerindeki Tassio'lan a ır a· hudutların muhafazaı;ına memur 
!anmadığı takdirde _bir teblıke teş· )mek ıztırarında bulunuyorlar ve yalılar, diz üstüne çöktürülüp tes- kasında mühim bir rol oynamıya tır. Saat altı ile yedi arasında bü- kıtaat silah ;tlına çaP,mlmışlır. 
kil edeceği tamamıle meydanda • İtalyanın doğrudan doğruya ve limi nefsetmeğe icbar edilmişler- (Baş tarafı 1 _inci sayfada) başladı. 1922 de Kabine Nazırı, tün halk burada gezinir. İtalyan Buhran had bir mahiyet ~1dık • 

dır.> yalnız keQdisini alakadar eden bir dir. Daha öteki tarafta, binlerce dan beynelmilel hadiseler hakkın- 1925 te Reisicümhur olan ~go, askeri mürebbilerin karılan bu ça hükfunet .ne yapmalıdır? . su 
Yunanistan ve TUrkiyeye "meseleyi halletmiş olduğunu anlı • senelik tarihi olan Habeşistan var- da yapılacak etraflı bır izah ve 1928 de, nihayet, Kral il.an .edıldi. gezinti yerinde büyük bir cazibe ali karşısında bulunuyor. Binaen. 

VSrİf BCSk garanti yorlar. lık sahasından kaldırılmış ve Ar· teşrihe tahsis edilecektir. Bonnet, Kral Ahmet Zogo, lktıdara gel · teşkil ederler ve bütün Arnavut aleyh seferberliğin sükfınet içinde 
Aynı İtalyan mehafili Yugoslav· navutluk ta, bir yudumda bel'e • bir taraftan Paris ile Londra, dl. el.iği zaman gayet vahim bir mali gençliğini peşlerinde sürüklerler. cereyanını temin için ıntika l ted

Da!ly Mail yazıyor: . , İ yanın ve Yunanistanın gösterdiği dilmiştir. Bütün bu emri vakiler ğer taraftan şarki Avrupa ile Bal. vaziyet karşısında kaldı ve bu va· Tenis klüp. şehrin zarafet mer • birleri almanın muva!ık olacağı 
cÇemberlayn, Yunanıst~ a n • soğuk kanlılığı tebaniz ettirmek· mukaddes, önünde hayranlıkla se- kan devletlerj payitahtları arasın· ziyetl İtalya ile bir muahede ak • kezidir. Bu klübü kuranlar diplo • görülmüştür. İstiklalimizi berke -

·1ıe enin yardunını garantı etme- · 1 · ah 1 ak, ·ı · h' t ah"" t • .. · k t"J h 11 tt" İt l · gı r . . 1 beraber Yunanıstanın ngıltere n an ° unac 1 a 1 ez ura • daki muzakerelerın ne dereceye !etme sure 1 e a e ı. a yanın matlardır. Fakat Elbasan zengın • se karşı muhafaza etmek isliyo • d J ki bunu otomatik bir e t Am hak ı H"' · t ti ğ k 1 ·· bbil 1 
en_ evve .. • . , . • tarafından teklif edilen garanti ır. ma, . • varmış... urrıye kadar ilerlemiş olduğunu bildire- Aranvu u a as er mure er !erinin çocuklar1 da buraya gelir· ruz. Vaziyeti ne kadar sükı'.ınetlc şekılde Turkıye ye verılecek ga . . İ varmış!. İstiklal varmış! ... Adalet . göndermesini ve sevkulceyş yolu . . . . . 

t . tak' decektir. Mussolini i· paktına iştirakının talyaya kar· 1 s·· 1 s·· 1 Bo I"--d cektır. . t . . k l )er ve bunlar Avrupalılarla bera - derpış edersek, hem hızım ıçın 
ran ı ıp e · 1 ak 1 varmış.... oz. oz. ş wur ı, ınşa e mesını, me tep er açmasını .. kt h d b · çı b ak - t 

t 1 ö üll'"l · in İspanya· şı hasmane bir hareket o ar e- fhuınl 1 • Son zamanlardaki hadiseler bu . . İ ber aynı klüpte teneffus etme en em e arı e ır ncagımız e • le ta yan g n u erm manasız me ar. ' kabul ediyordu Buna mukabıl · ' . ·çın k d 
1 

d lı 
1 

cakt 
dan geri alınması hakkında bir i • \lakki edileceğini ihsa~ eyleınekte· ı Napolyonun annesi oğlunun müzakerelerin amell netayicini ta· tal a Arnavutl~ğa her sene 

10 
miJ. mes'ut gibidirler. Slr ı o a ar ay a o a ır. 

tilafa varmak istiyor.• . . dir. Binaenaleyh İtalyanın Londra azameti ve yaptıkları mehabetli cil e_~ece~tir. . • . }ya: altın frank vvrecek ve bu pa· _Bu ~ü.pte az tenis oynanır, çok 
Times gazetesinin. ı:hm~ ettiğı· ıya ve Atinaya .Korfu kat'iyyen h:'1'e~etler karşn~da sağl'.'1" bir • M~~eakıhen Dafad!e.' daıı~." mı!· ra ile Arnavutluk bütçe açığını vıski ıçılır". Arada Kralın son aşk· Trak kurtarıldı 

ne göre İngiltcr~ hükumetı, şarki işgal edilmiyecektir> hususunda- diııia~~ mahsus bır tereddütle ;e il m~dafaa komıtesınııı mı.ızakıı • kapatacaktı. Arnavutluktaki mu _ Jarı~ın _dedıkodusu _yapılır. • Mudanyaya yakın Trilye mev • 
Akdenizin ve bılhassa _Yuna~ .vejki temina lı Yunanistan İngiltere koııdısıne mahsus fransızc~ ıle r:Jerı hakkında . arkadaşlarına ma- halifler bunun iyi bir iş - olmadığı- Şımdı bunlara Tirana so~aklan_ kfuıde karaya oturan Trak vapuru 
Türk arazilerinin C!lllllY~ti ıçm, ile olan siyasi bağlarını sıkılaştır • ·~ourvu que ea dur: = ~· Bn lum:t v~rec~ktır. .. .. nı ve İtalyanın Arnavutluğa tah • nın dağlard~n '.nen ve ışle1_'.'e\ı dun sabah saat 11 de Alemdar ve 
prensip itibarile Polonya .ile teati matlığı müddetçe muteber kalacak b~ylece devam edebılseycli- de • Ögrenıld1ğ.ıne gore bu muza • mil ettiği askeri masrafların an • çepken'.e~. gıymış dağlılannı,. yuz • Horra tahlisiye gemileri taraün • 
edilen teminata benzer hır vaidde .. .. ık b" mıştl. kere, fevkalade ahval muvacehe • k b il k ş lanabilece""ni leri örtülu Arnavut k~dınlarile do- dan yu""zdürülmüştür 

T.. tır Çunku Almanya ile s ı ır an . d . ed db' 1 • d . ca u para e ar ı 5• d · ı• edin' T" · bulunacaktır. Yunanistan ve ur· . Goethe ise bu büyük •emri va- sın e ıcap en te ır erın erpış .. 1 d"J F k t halifler sus • lu manzarasını a ı .. ve ız. ı· Vapur Armutlu limtnına gö • ı içinde hareket eden İtalya edilm · •• . .h soy e ı er. a a ' mu 
1 

h ta-
kiye'nin tamamiyetine karşı yap:· aşma . . .. ' ki· cinin tercümei halini yazması . esıne ve hat':'.' ı~tı. az ve tat· turuldu. Muhalifler, aynı zaman· rana bakkU:d~ ~ zaman ev ayı türülmüş -ve dalgıçlar vasıtasile 
Jacak hiçbir tehdit İngiltereyi la· Akdenızdeki kuvvet munasebetll· teklifine karşı olgun ve haysiyet- bık olunmasına musaıttır. d İta! ine B~an devletle- mamlıyabilırsınız. teknesinin muaye?>PSine başlan • 

kayd bırakamaz. ğini bozmağı istihdaf eden İngiliz li bir dimağa yakışır bir tavırla, Nihayet ~aı:'.rlar Meclisi, yine ri~e YJ:a::yı tercih ediyorlar • Yazın, herkes, Arnavutluğun mıştır. Vapur limannnıza getirile· 

Ş ki Akdeniin mUdafaaSI ve Fransız hareketinr derhal mu· ~u şeırefi red~eylemiş, Napolyon Çarşamba gunu toplanacak ve bu- dı. büyült limanı Draca iner. _Burası relt havuza ahnacalt W! tamir edi· 
ar . , kabele etmeğe karar vermiş bulu· demiş ki: günkü kabine içtimaında ittihaz e- * Tiranın garbinde ve otuz kilomet· lecektir. 

meselası nuyorlar. -Amma, senden evvelkiler yas- dilecek olan tedbirleri tasdik ede-, rededlr. Gelenler. plajın boyunca 

Daily Herald, yazıyor: dılar. cektir. Kral Zogo, bundan iki s;n~ ev- yapılmış tahta köşklerde lkıımet e- Filistin meselesive Mısır 
.Mütecaviz ve haris bir devlet - Kim, asla? N d'f t bf'w vel, bir AV:Upa mecmu.asın. a on· derler. Kralın köşkü diğerlerinden . ' 

tarafından şarki Akdeniz'de ha. Partı" - Meseli Voltalre! On ikinci eşre ı en e ıg tes Jeraldın Apolny'J>ın bır res. b"'yük değildir. Giindüz, gil· Kahire, 11 (AA) - Mısırm 
kim bir mevki elde etmek gayesi • g l U P U Şarlm tercümei halini yazdı. Parls, 11 (A.A.) - Kabine kon· mini gördil ve hemen Aşılt ~ld:- =:~aba:yosu alınır ve akşamlan I:°~; ~firi, İngiltere hü~~ • 
le Yapılacak herhangi bir teşeb • (Baş tarafı ı inci sayfada) - Sonra pişman olmadı mı baş- seyi saat 16 da Daladyenin baş • Müstacelen Kontesi Arnavut u a J Lepino'da olduğu gfüi dan • tinin ngiltere tarafından Filistın· 

metlneap. d t 1 t davet ettiler. Netice malllm: Ge • u:nli de taltibi tasavvur olunan siyase· bu··s mazide oldu"u gı"bi istikbalde beyanatı derin al5.ka ile din· kanlı""ft a op anmış ve saa seu.. r 6 

_ Evet p«man oldu 
5

wk d .. k d bul çen sene i,\N•aç edildi ve Kontes . · İ 
1 1

• tin Lazı noktalarını tadil eden tek-de derhal mukavemet ve mümane lendi. ~ · 18.30 a a ar muza ere e un - A tluk Bazan bir talyan zırh ısı ge ıp . . . . . 
atla karşılanacaktır. Bunu açıkça Son günler zarfında İtalya Çünkü tarih, sarsıntılar geçtik • muştur. Apolny bir hamlede rnavu Draçta demirler. Şehrin eşhas ve lı~er~~ !etı~'.'1ıştır: I k'ı .. 
,_ derhal bütiln alakadarlara söy· tarafından Arnavutluğıın as- ten sonra tabii istikametini aldı Kraliçesi oldu. b .. ziyaret uu ı ra ıstan ıle ra n mu • 
.. , h k b" d h .. d"" ki, h al Toplantı sonunda matbuata aşa· T Kralın saravı karşısında a· muteberanı emen gemıyı messilleri yarın İngiliz teklifleri !emek sulhün menfaati iktızasın • keri 1·şgal altınna alınması ve ve er e9 ır a 3 gor u ay ğıd k" t bl"ğ ·1 · t' . am · d 1 D h l bir şavia çıkar: ' 

olan hürriyet, adalet, istiklal gibi a 1 e ı verı mış ~· na Kraliçenin evi vardır~ ~ura~, e er er .. er 8 • is." Kraİ Zo • hakkında kendisi ile gö~~:k Ü· dandır.. Hatay meselesi ve bunlardan idealler değil, bunları kaldırınağa Daladyenln başkanlıgında topla· pencereleri parmaklıklı buyük bır Mussolinı gemıde im " . zere Mısır Başvekiline mulakı ola-
R nyanln tekll.fı" tevellüt edebilecek bütün si • b h " d vet etmış Maaha Oma çalışan •emri vaki. ellerdir. nan kabine konseyi Pazar günü binadır ve dışaı;ıdan ir areme, goyu yeme5e a . ·. • caklardır. 

· D · ı T yasi meselelere dair uzun u • Biz bu kere dahi ayni tecrübe toplanan Milli Müdafaa Nazırları bı'r hapishaneye benzer. Her gun" za, Tiranada bu. nevı dedıkodul. ar Londra, 11 (A.A.) - aı Y e- d"kt 1 
zadıya izahat ver ' en sonra karşısındayız. Bu kere dahi beşe- konferansında tatbı"kı"ne karar ve· o··g"'leden sonra saat dörtte, muaz • hemen fena tesırler husu e getırir. legraph gazetesinin yazdığına gö· 1 .. 

re son 48 saat içinde İtalyan mas • kendisine aynı mevzu ar uze· riyet kuvvetin hakka, maddenin rilmiş olan tedbirleri tasvip etmiş zam bir otomobil gelir, Ana Kra • Halk, §llrada burada, topla~. ~e 
lahatgüzarının Çemberlayn'e tev· rinde muhtelif hatipler tara- ruha, tabi olduğuna şahit olmak ve yarınki Nazırlar Meclisinin tas- !içenin sarayı önünde durur. Zo • İtalyanın. '.Romanın , Mussollnının Bükreş, 11 (A.".:.) - Kral Karo!, 
di ettiği bir çok kağıtlar arasında fından tevcih edilen suallere üzeredir. vibine arzedilecek olan yeni ka . gonun anası, iki hizmetçisile ara· aleyhinde bağırır, haykırır. Pazar ı .kşamı, B.ıkreş'ten ayrıla • 
bir de Mussollni'nin ırıesajı bulun-, cevap verdiler. Ahm e t Ağaoğlu rarları tetkik eylemiştir. · baya biner, araba, bir yarım devir İtalyan Befiri hiddetle pe~ere· rak Dubrucaya gitmiştir. 

- --o---

Kar pi Dobrucada 
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f~EY~Kl\DINJ~ 
SEVMEDİ İM ŞARKI Çalışan kadınlar nasıl 

Akfam yemeğ·ru yer yemez~ul:z:tT:~s::::=A"!ıta, makyaj yapmalı, kendi-
d.ama çekilmiştim.'. Dışarıda fı.r- ~k.rar Şirket v~p~ru, o n~f~~t .et- lerı•ne ı"fı"na etmelı"dı"rler~ 

Bir aş ın hik&yesi 
tınalı bir kış gecesıne mahsus bın tığım ıarkıyı soylıyerek onumilz-
bir giirültü vardı. Rüzgar uğuldu- den geçip Yeniköye giderken, o- B . . . Bazı 
yor, oluklar tıkırdıyor, kapılar nun gülümslyerek bana: . u e.kı bır münakaşadll'. . 
çarpıyor ve bütün bu patırdılar, - Sizin çok sevdiğiniz şarkıyı kımseler, çalışan kadının makyaı 
insana yorganlarını başına çekip çalıyor Semahat Hanım... yapmasın~ do_ğru b.ulmaz ve bun -

Car ole Lombard l 
en 1 

ya.ıtığına gömülmek, gözlerini Diyerek bana yakınlık göster - !ar ekserıyetı teşkıl eder desek 
yJmmak ve kendisini tatlı bir gev- mek istemesini de tabll ve h"" doğrudur. Bununla beraber çalı -

1e;cliğe bırakmak ihtiyacını verl - gördüm. şan kadınlardan bazıları buna e -
)Ordu. O günden sonra Nejat'la eniş- hemmiyet verir, bazıları ise aldır -

Vücudümü soğuk çarşafların a- tem, çoktandır ihmal ettikleri es- maz geçerler. 
rasına bırakarak kollarımı iki ya- ki arkadaşlıklarını ıhya ederek Çalışan bir kadının makyaj yap
nıma uzattım ve i;imde titriyen haftada bir iki defa buluşmıya ması doğru mudur? 

Y ıldızlann en gürültücüsü 
zevklerine düşkünü nihayet 

Clark Gable ile evlendi 
sevimli bir ıntizarla uykuyu bek- başladılar. Kih otomobil gcıintı- Biz buna burada evet diyeceğiz. 
lemeğe başladım. Biribirini tut- !eri, yapıyorlar, hazan birlıkte Kadın bir kere hiç bir zaman ken
mıyan kesik ve kopuk şeyler dü - balığa çıkıyorlar. hazan kürek çe- dlsinl ihmal etmemeye mecburdur. 
tünüyor, uykumu kaçırmamak klyorlardL Bu I? • 'ntilere çok de- Yoksa derhal kıymetini kaybeder, 
tı;in bir fikre saplanıp du.rmuyor- fa ablamla birlikte biz de iştirak alAka celbetmez. hattil bir köşede 
dum. ediyorduk amma, onun, çocuklar- unutulup gider. Şu muhakkak ki 

, Bu hlkAt. e Holuvotun en güzel 1 sı ile karakterlerinin hiç te UJU-, 
aşk hlkaye3idir. !Jamadığlnı anladı ve boşanma ta-1 

1 Evli bir· adam olan Clark Gable lep ettL Ayrıldılar ve dost kaldı
ile Carol Lombard tam üç seneden- lar. 

Birdenbire salondan bil' g~amo- la evde kaldığı. günler, iki erkeğe kendini ihmal eden, üstüen başına, 
fon sesi .geldL .A.blam!•. em_ştem, ben ~ef~kat. edı~?rdum. temizliğine makyajına giyinişine 
vakit geçırmelr ıçm muzık dınle - NeJat la bırıbırımıze pek ya~ın- itina etmiyen kadın kendi arka _ 
mek istemi'jler, fakat beni rahat- !aşmıştık. Bu yakınlık, alelade d 1 d b"l ih 1 ..., 

b . fi.. d "l .k. h . aş arı arasın a ı e mı e u,.,a• • 
sız etmemek kaygusile gramofo- ır ort egı , ı ı ayatı bırieştl- hkt1m 1 11 .1 il 1 . • . . mıya ma o ur. er vesı e t 
nun kapağını kapatmışlardL Şar- recek derecede cıddi bir histı ve t ld .. 

d h ilk .. d . b' b b" 1 unu u uğunu aranmadığını ııoz-
kılar, boğuk ve derin bir inilti a a gun en ız unun oy e 

1 
• ' • • • 

halinde geldiği için hoşuma gitti, olduğunu anlamıştık. Ne o benim- !er ne e~e:::ımlyet verilmedığını 
çocukluğumu, bana ninni söyliyen le., ne de ben onunla liialettayin sı_k sık gorur. Erkekler ise ona ken 
dadımı hatırlattL b:r gençle yaptığımız gibi şaka- dılerl de farkında olmadıkları ha -
Yavaş y3vaş başımın içindeki !aşmıyor, biribirimize karşı daha fif bir kin duyarlar. Bu belki de 

düşünceler, sesler ve şekiller si- ağır, fakat daha candan bir sami- gözlerinin ı:evkinl kaçırdığı için -
Unmeğe, uyku ile uyanıklık ara- miyet gösteriyorduk. dir. 
sındakl tatlı rehavet vücudfımü Yaz bitmek üzere idi. Bir gece, Eğer kendine bakmıyan itina et- 1 

sarmıya başlamıştL yine eniştem ve Nejat'la bir san- mlyen kadın bir genç kızsa hiç bir 
.Birdenbire, daha sokmadaı sade da! gezintisi yapmak üzere hazır- zaman hayalinde beslediği erkeğe 

ce vızıltısile insanı rahatsız eden !anmıştık. Rıhtımda birdenbire kavuşamıyacak hatta koca bula -
müz'iç bir sivrisinek sesine ben- eniştem, ablama mühim bir şey mıyacak demektir. Şu muhakkak 
Eiyen bir. şarkı rahatımı ve uyku- söylemek icap ettiğini ileri süre- ki çalışa nkadın belki bütün öbilr -
mu kaçırdL Bu şarkı bana !.er rek içeriye gitti ve bir iki dakika !erinden daha ziyade evlenmeği 1 
dinleyişimde adeta maddi bır ra- sonra pencereden bize, kendisini düşünür. Çünkü o bir yuva kur -
hatsızlık verirdL Bunu bilen ab- mazur görerek yalnızca gezmemi- mıya maddt cihetten pek 0 kadar Çalışan bdın dalma "8yle arlf 
lam, kendisinin pek sevdig. b:ı zi seslendL Kalbim çarparak saıı- muhtaç olmasa bile it hayatında ve sade olmasınt bilmelidir 
havayı, benim uyuduğumdan io- dala bindim. Aylardanberi bekle- kendisini himayesine alabilecek 
tifad ederek Çalıyftrdu di"im bu dakikanın niheyet geld'• b' k'ı . . . . MeselA çalışan bir kadın rimel 

e v • •. ". .. .. ' ır mseye, yanı bır kocaya ıhtı- kullanmamalıdır. Fakat gözlerine 
•Dizlerine kapa ... nsaml• gını ve butun bunların mukarrer d F k t d d' ,.. iz lb" . yacı var ır. a a e ı.,ım g ı kalemle hafif bir gölge verebilir 
Yorganlarımı hafifçe açtım. hır p!Anla yapılmış olduğunu an- n b ı b'l . · 

l Y 
. o un u gayes ne vara ı mesı 1 - Dudaklarını boyadıktan sonra sil-

Uykum ka.;mıştı. Artık ve iste- amıştım. arım saat kadar hıç in d k ki · dikk t 
ıem de ist~mesem de bu sevmedi- konuşmadan kürek çektik. Mehta· ç e er ~ !!§memıy~ a e -: meli böylece onlara hafif bir pem· 
ğim şarkıyı işitmeğe mahkfun- bın en parlak geceleri geçmiş ol- :ı:.~~r~erıdıne ıtlna gostermes! ll-, belik vermelidir. Yüzüne yalnız 
dum. · duğundan, sular hafifçe aydınlık- 'pembe bir budra sürmekle de ikti-

t y Ik- .. . • . . k' b Çalı an kadın makva.i yapmalı 1 cKana .• kana.. a .. ağlasam!• ı. en oyu geçtıgımız va ıt a- d , S 
1
. ed'k F fa edebilir. Tırnaklarını çok uzun 

hil . mı ır. ua ıne evet d ı . akat 
Uyuyamıyacağımı anlayınca na, sa de bıraz dolaşmamızı b k .. 

1 1 
bırakarak koyu renkte boyamama 

düşünmeğe başladım: Bu yaz İs- teklif etti, çıktık, yanyana yürii- u ma ya_ıın bazı ~art ara tabi. ol- ı sı lfizımdır. Tırnaklarını kısa ke -

t . d k' ı d ş· k t ı m " b 1 d k y· k . duğunu ılave etmeden de geçmıye- . . ınye e ı ya ı a, ır e vapur a - e"e aş a ı . ıne onusmuyoı- . slp yalnız parlaklık veren cıta ıle 
rındaki ho.,arlörlerden taşan bu duk. Birdenbire uzaktan Şirket va lım. Çalışan kadın az boyanmalı' . . . . . . 

~ d s d h · d · 1 ıktıfa etmelıdır. Gıyınmeslne ge -
şarkı beni ııe kadar sinirletmişti! purunun radyosunLn sesı tşitildı: ır. onra a a zıya e temız o -1 . 

.o · ı ı masını. temizlık ve intizam ba •

1 

ıınce çalışan kadının buna da çok Gün geçmezdi ki, bir iki defa bu guze saç arını ... • . . . 
manasebetııiz kelimeler ve bu sı- Bilaihtiyar titredim. Yine 0 nef- kımından kendisine bakmasını bil- ıtına etmesı ıazımdır 
kıcı hava, Boğazın güzel sularını, ret ettiğim şarkıyı işitiyordum. melidir. Çalışıyorurıi, ısim var, di- Daima fazla göze çarp~n re~k -
ilik rüzgarını yararak yalılarda Fakat Nejat, sanki bunu bekliyor- ye saçlarına yalnız bir tarak vura· !erden kaç".'alı, kıvrak b~çlmlı: ~
oturanları tiksinti ile karışan bir muş gıbi bana yaklaştı; rak sokağa fırlamar olmaz. Onla -1 c.uz \'e zarıf elbıseler gıymelıdır. 
hu) .uzlukla hırpalamasın! - Bu şarkıyı sen sevmiyorsun rı sabah akşam sıkı sıkı fırçalamak Üzerinde iğneler, küpeler, yüzük -

Fakat ... rlilaihtiyar gülümsedim. Semahat amma, ben çok, çok se- ve yüze en iyi giden sPkilde tan - ler gibi bir takım •Üsler bulundur
Bugünkü saadetimi ben, kısmen viyorum. Bizi biri birimize yaklaş- · zim etmesini bilmek lazımdır. Son ması doğru olmaz. Son söz olarak 

beri ıevlşiyorlardl ve üç seneden- Bu hadiseden sonra genç kadının 
beri evlenmek için sabırla işlerin başından bir ikinci a.şk hAclisesi 
yoluna girmesini bekliyorlardı. geçtL Rus Colombo isminde bir 

İki sevgilinin birleşmeleri için de şarkıcıya tutuldu. Bu şarkıcı bir 
ınunakkak bir kadının rizası, kav- gün silahını temizlerken bof ol
gasız gürültüsüz ortadan çekilme-· duğunu zannettiği silah eteı aldı, 
si lazım geliyordu. Bu kadın Clark adam çol< ağır yaralandı. 

1 
Gable'ın karısı Mada:n Rehea idi Bu vak'adan sonra Carol birkaç 

1 Bütün mesele ııurda idi. Renea sene sinemadan ayrı kaldL Tekrar 

1 
bir gün 11yrılınıya razı olacak mıy- film çevirmeye başladığı zaman o
dı? Şimdilik kocaaının b!r gün Ö· aun çok delişlllİ§ olduğunu iördü-

olsun bu. sevm~iğim şarkıya med- tıran odur. ra bazı kadınlar cAiı yoruldum• çalışan kadın büyük t;;r zarafet ve Genç yıldız villannıo kor tunda tenis oynarken 
yun değil ':'.'ıyım? _Ce_va.p vermeden sandala doğ:u 1 diyerek ~-kşa": makyajlarını çıkar- sadelik içi~de kendisin~ itina ede - .. . .. 
Kapalı gozlerım arasından şim- yurüdum ve tekrar küreklere sa- madan yuzlerıni yıkamadan yatar- rek herkesın hem takdırlnl hem de burilnden bıkıp kendisine donece- ler. Daha clgun, daha muktedir 

di Nejat'la ilk defa uzun UZU!\ ko- rıldığım vakit: !ar Bunun kadar da muzır bir şey hayranlığını celbedebilmesini bil- ğini .. ümid ederek b~şanmıya bir bir yıldız olmuştu. Artık bilhassa 
nuştuğumuz gunu görüyordum. _ Sinirlerime dokunuyor bu yoktur. melidir, turlu yanaş~amakta ıdL Fakat ~.u be~ri rollerde, ağır dramlarda çok 
Annesi sabahtan bize yemeğe gel- şarkı .. diyebildim. epey uzun ~ureceğe benzlyen mu- muvaffak oluyordu. 

mişti. Annemle çocuklukta başlı- Nejadın bu sözlerimi işittiğini Yaq" l ı bı" r de r"ı yı· . cade~e.esnasında ya Carol Lombardı Biraz da Clark Gable'den bahse-
yan arkadaşlıklarını hilA idame zannetmiyorum. Kürelkeri bırak- KU~ Ok Meda Haberleri sevdığı adamı beklemekten bııkar- delim. O oldukça müşkül bir genç-
ettirdikieri için arasıra böyle tek- mış, yanıma gelerek oturmuştu: sa, onu terketmeğe kalkarsa. ilik geçirmlştL Amelelik et..,;• pet-
lifsizce biribirlerini ziyaret eder- t d ı I "" * Siyah tülden yahut sa- Halbuki iki artist hı.ç' te birbirini 1 k 1 d 1 •• ....,, ih - Ben de s<>nin saçlarını çok ı ro 
!erdi. O vakte kadar Nejat'la ben seviyorum Semahat; ben de onla- e av 1 u s u u tenden öğleden sonra elbise- terkedeceğe benzemiyordular. Yal- u~ arın 1 

.. ç~ ışmış. ve n a-
biribirimizi uzaktan tanır ve pek rı parmaklarımın arasında tel tel !erine brode küçük ipekli ya- nız resmi l;ir şekilde de birleşeme- yet aktörl~ğe küçuk, sefıl tlyatro-
:ız görüşürdük. O gıln otomobiliie açmak, sonra yine kendi ellerimle Cildinizin yağlı oldujtundan şl - kalar konuluyor. melerl onları muztarip ediyordu. ı lardan b~ınde başlamıştL Holi ." 
annesini almıya gelince bahçede b "I k t H t' k' 1 d nl b vuta geldıği sırada ise çok gençtı. • a6 ama istiyorum. kiiyet ediyorsanız bunun sebebini * Beyaz ngillz dantelin· em peres ış .. r arı a o arın u 
diğer misafirlerle beraber otur - Hayretten gözlerim açılmış, kü- midenizde ve kanın fena bir şe- den yazlık elbiseler çok mo- sürüp gide:ı ve ciddt bir rabıta ile Aç ve sefildi Kendisine küçük bir 
duk ve merasimli birkaç kelime relker elimden düşmüştü. Nejat, kilde cevelanında aramalısınız. dadır. bir türlü bağlanamıyan macerala- .-------------• 
teati ettik: İşte tam biz konuşur- gıilümsiyerek yüzüme bakıyordu. Bilhassa derhal yemek'erinize dik- . nndan bıkmıya, beraber yaşama.la- r Sinema Haberleri ı 
ken bir Şırket vapuru bu sevme- Bir lkJ saniye benden cevap bek- kat etmlye başlamalıe,nız. * Baharlık mantoların içi- rını tenkide başlamıştılar.a. ~------------•~ 
diğ.m sarkıyı, hoparlörlerinin var !edikten sonra t kr .. le " ne konan renkli ıpeklilerden Art· ti . d tl d' d" 
k · t:l h k k . k 1 e ar soy me,.e Ciltleri yağlı olanl3rın daima ıs erın os arı en ışeye uş- * Bahar geldi. Yıldızlar hepsi 

uvve ı e ay ırara, ıs e eye ya- başladL ( uzun eldivenler yapılıyor. b 1 dıla S kın t' f . • 
naştı. Ben, bilaihtlyar yüzümü .. saçları da yağ ı olur. Tabii bu da Çantaların ve eldıvenlerin a- meye aş~ r. a ne ıce acıa kırlarda açık havaya koşmıya bq-

. - O gu~eı saçlarını, çok sevdi- aynı sebeplerle yani kanın fena ile bıtmesın.. ı--··t 1 :r k b da 
buruşturmuştum. Yanımda mısa- ğim giızlerırıı bana ir . . ! sorti olmasına çok dikkat edil- Fak t b"t" b d.. • 1 -·~ ır ar. a at u ara orta -
f' ı ı · ver mısın cevelanından, hazımsızlıktan ileri a U un U uşunce er ve 
ır er o ~asa: . her zamanki gıbl 1 Semahat? Bır şey söylemek iste- . mektedlr. tahminler saçma idL Aşıklar iki !arda görünmeyen Jeanette Mac 
bahçenın ılerısıne kaçarak bu a - lmiyor musun! Öyle ise ellerini gelır. Saçları yağlanmaktan ve * Genç kızlar yanaklarını deli dolu genç de"ildiler. Onlar ol- Donald'tır. Sevimli yıldız maliki· 
za t k ıs kurtul kepeklenmekten kurtarmak için " 

P an ısmen ° un . . m_ıy.a ver, bütün hayat yolunda beraber gayet açık pembeye boyuyor- gun insanlardı ve birbırleri için ne nesinin geniş bahçesinde vaktini 

CAROL LOMBARD'ı• hulyalı, 

mll•tebzl, mütebessim bir resmi 

. figüranlık bulduğu zaman Adeta 
mes'ut olmuştu. Sonra yaşlı bir ka
dına tesadüf ettL Kadın ona bir-
çok ~ahsi yardımlarda bulundu, 
mesleğinde ilerlemesi için faydalı 
t•vsiyeler yaptL Clal'k bu kadınla 
evlendi. O sırada Clark 22 karlSl 
29 yaşında :di. İlk karısından Ma
dam Rehea ile evlenmek üzere ay
rıldı Bu kadın oldukça yaşlı idi. 

1 Başlangıçta araları oldukça iyi idi. 
Fakat yavaı yavaş anlaşamamu.
'ıklar başladı. 

Nihayet Clark bir film çevirdiği 
esnada Carol Loınbard'a tesadüf 
eLti. O sırada genç kadın evli !dl 

ve çok mcs'uda benziyordu. Grnç 
aılarnla arkadaş oldular. Fakat 1936 
da vaziyet değiştL William Powel 
,;:enç kadından ayrıldı ve onunla 
dost kaldL Rhea ise kocasını terke-
derci< New-York'a gitti. Bu sıralar· 

da Carol ve Clark bir kokteyl par
tide tekrar tesadüf ettiler. Birb:r-

l lerile meşgul göründüler. Enes! 

l 
gün ise genç adam yıldıza garip bir 
!ıediye gönderdi. Nuhdan kalma, 
Fordun ilk otomoblllerinden biri • 
ni!. Bu müzeden çıkmış bir otomo

bile benziyor, binildiği zaman her 
tarafı oynayıp titremeye başlıyor
du. o kadar da gülünçtü. cı~ı·k bu 
otomobili nasıl kullanacağını öğ

retmek üzere geldi hı:raber gez<ti
ler ve Holivutun en tık lokantala-

ça'.ışacPktım. _Benım sınırle?dığı- yürüyeceğimi2ıe biribirimize ye- her gece yatmadan evvel yüz de- !ar. kadar liizım olduklarını, ayrılma- geçirerek çiçeklerle uğraşmayı, 
mı an•ı--an enıştem gevezelik t- fa gayet iyi sertçe bir fırça ile fır-. - , • . e min edelim. * İki renkli ipeklilerle ka- !arına imkan olmadığını biliyor- köpekleri ile eğlenceler tertip e - Vil dil h 1 1 1 b ek 
me.~e başladı ve ortalıkta.kı resmi-'. İşte Nejat'la böyle nişanlanmış- çalayınız ve başınızı pek sı:< yıka- !ardı. Sonra onlar sabretmesini, işi derek vakit geçirmeyi tercih edi- j•--cdull' CmARuO•L-LO!.:AnarD bel 
yc .ı sılen bu şakalar, Neıatıa bl _ tık. mayınız. Yıkadığınız zamansa ga· rıştırılarak yapılan suare el - .... lt.. tir . k beki ""un • mu •· 

zi, biri birimize yaklaştırdL Biraz Ben bu mes'ut günleri düşiınür yet iyi çalkalamıya d'k1<at ediniz. biseleri çok hoşa gitmektedir. gu~u duy:/;• 
1 
m~ere eme-,yor. k d nu ırördüiilnüz •üçiik moUıre bl-

sonra, babamın yetiştirdiği nadi- ken. salondaki ramofonun lak: Kanın iyi cevelanı içinde yapa- * Saçlar tep~ye bir kaç sını e '. ı~or ar L * Lilian Harve~ ~k ~ ın a nerek yapıyor. Fabt 18ten plja -
d b . ur· .. k b h g P cağınız e t b .,.. H .. bukle yapıldıktan sonra ense- Onlar gıbı meşhur yıldızlar cad- Parıste Serenad lsımlı bir fılm çe- manm üzerine kürk ceket ırfymlfı 

e •r cıns g u. gorme a anesl- !arı değişmiş, sevmediğim o ~rkı . ş Y. gaye . ası..:r. e~ gun dede tanınmadan bir adım atamaz-•virecektir. Film Schubertin haya- ı 
le benı bahçenın herkesten uzak çoktan susmuştu. Fakat ben hA.la bır parça ıımnastık yı:.pmayı ıtıyat de serbest bırakılıyor. 1 D . ·l . d b' ..... _ . ne zaruı vu." 
bir kaşesine sürükledi ve orada onu dinliyormuşum gibi birdüzi- haline getiriniz. Soııra her gün bir * Baharda yağmurlu hava- s:~ v::::::. ~:k:tıno:lar ırb:u:k~- tın~a~ bir parçayı nakledecektır. rından birine gidip yemeılc yediler. 
çıçeklerden, musıkiden, denizden, ye, onun getirdiği tatlı hatıralara saat açık havada yıiriimek te ga - lar için kukeleteli içine yağ- !erden kurtulmanın, başbaşa kal- Reıısor Je.a~. Boyer olacaktır. Baş Bu iki artisti~ ~.alnız ve. birlik~e o-
spo~dan konuşmıya baş~adık. . kendimi bırakmıştım. Hatta.. hat- yet .. ne.fıs. ~.lr tedavi olur. mur geçmiyen pardesüler mo- manın da yolunu buldular. Köylü- e~.kek ~unu kfrnln yapacağı he - !ara~. ı.~ gor~nuşlerı ldL Aynı. ge-
Bıraı s~nra, tekrar mısafı.rle~ını t§ bana bu güzel günlerimi tek- .Yuzunuzu hariçten. te~lzlen:'e~ dadır Bu pardesülerden bazı- !er gibi giyindiler. Şehirden harice nuz malum değıldır. ce butun Holıvut onların bırbırle-

y~nına donerken, onlara busbu • rar y~şatınıya vesile olan 0 şar- lçınse evvela gecelerı cıldınızl ıyı- sı truakar şeklinde renkli ve kaçtılar ve orada mütevazı lokan- Filmde Lllian Harvey Schubert- rini sevdiğini öğrenmiştL 
tun . •. kıyı bır defa daha dinlemek bile ce temizlemeden a.;la yatmayınız çiçekli oluyor. Aynı kumaş _ ta köşelerinde, kahvelerde tanın- in aşık olduğu bir İngiliz dansözün Bu aşk tam üç sene sürdü. Ma-

~·•i' •r,;.,ıilve kadar nasıl istiyordum. ve yüzünüzü haftada iki defa iyi tan şemsiye ile kullanılıyor. madan, rahatsız edilmeden gezip hayatını yaratacak, dansedecek, dam Reha kocasının yaptığı ayrıl-
olup la ) ıkın<'an tanışmadığımıza Karadenizde fırtına olacak bir sabunla yumuşak \Jir fırça ile dolaşmak fırsatını bulabildiler. şarkı söyliyecektir. Yıldızın Kon - ma tekliflerini bazan tatlılıkla ba-
hıyret edqorum. Musaade eder· yıkayınız. Haftada bir kere yüzü. * Geııış kenarlı hasır şap- • . , "b' d zan hiddetle reddediyordu. 
için annemle birlikte tekrar ziya- Ankara Devlet Meteoroloji İs - nüze yumurta sarısı He bir maske kaların da arkalarına beyaz Carol Lombard• hır zamanlar Wil tes E~lenıyor .da olduğu .gı. ı ~ ~v Nihayet bir gün öğrenildi ki Ma-
retinize g ı ,.. ded' ta M K d · d Vualetler takılmaktadır. rln guzel zarif elbıselerını gıydı - -e ece,.ım.. 1· . syon~ . armara ve ara enız e yapınız ve bunu bir müddet sonra liam Powel'e tesadüf ettiği zaman . . . _ dam R~ha talakı kabul ediyor. Ne 

-: Buyurunuz, efendım. , şıddetlı bır karayel fı:-tınası ola - ılık su ile iyice çıkarınız. Ve her * Bütün suare elbiselerın- artık hava tını birleşt!receği bütün ğınl ~~ Vıyananın 1823 teki haya sevinç! 
Bır hafta sonra'. pazar günü o-ıca.ğını J?.e~iz Ticareti Müdürlüğü -) gece yüzüne • eğer cildiniz oka _ de etekler gittikçe genı,ıe - bir ömü; seveceği adamı bulduğu- tını goreceğiz. Artık ötesini yazmıya lüzum var 

n~n- nn·n.esını .. _getırmek vcsilcsile ne ve butun lımanlara bildirmıştlr.

1
dar yağlı değilse her iki gecede! mektedir Bele geniş ipekli nu zannetmiş onunla evlenmişti.' * Fransaya avd~~ etmede.n ev- mı? Tabiidir ki iki sevgili tala~ ka-

gclı~. bu.un ogleden sonrayı bız- Bu haber, seferde bulunan gemile- bir • sık~tırıcı bir losyon sürünüz 1 kordelalar takıp arkada bağ- Genç kadın 0 sırada 22 yaşında vel Charles B?yer ~n . Holı~tta rarını al':'" _almaz evlenmek ~zere 
de geçırmesıne benden başka her- rın kaptanlarına telsizle ırönderil- bu mesamatın kapanmasına hlz _ lamuk modadır. idı ve kocasuıdan 16 yaş küçüktü. Deanna Durbın le bır fılm çevır - derhal nikah memurunun önune 
kes şajtL Bana gelınce, ona eskijlllİ§tir. mci eder. Pek az zaman geçince Carol koca- mesine karar verilmiştir. !koştular. İşte bir aşkın hikAyesL. 

• 
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DANS Şark 
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Uza 

• 

·Çin - Japon 
harbinde 

son vaziyet 
Şunklng, 11 (A.A.) - Hongkong 

dan bildirildiğine göre, 5 Nisanda 
üç Japon harp gemisi Şanghay ile 
Uvençu arasında giden dokuz Por
tekiz vapurunu yakalıyarak Vu ·ı 
~ung'a sevketmişlerdir. 

Portekiz konsolosu diln keyfiyJ!-, 
ti Oanghaspsdaki Japon m:ı.kam~tı 1 

nezdinde protesto ederek vapur -
!arın serbest bırakılmasını iste -
miştlr. 

Japon konsolosu, meselenin Ja
pon amiralliğin! ali.kadar ettiğini 

bahane ederek, bu talebi kabul 
etmemiştir. 

. Haber alındığına göre, mezldlr 
dokuz vapurda bulunan iki bin yol 
cunun yiyece~ bitmek üzeredir. 

* Tokyo, 11 (A.A.) - Domel ajan- 1 

sı bildiriyor: Çin işleri meclisi ile 
lıükO.met arasında irtibatı temine 
memur olanların yaptıktan ilk 
konferansta bir nutuk söyliyen 

'

Hiranuma, Japonyanın Çin siyMr
tinin Konoye tarafından geçen 22 j 
İlkkanunda çlzilmlı olduğunu ha -
tırlatmıı ve Çin'in Japonya tara -
fından dUşilnüldüğil gibi yeniden 
kurulmasının askerl hareklt esna
sında uğranılan mllşkilAt derece -
sinde mUAZzam olacağını &6yl.,miş-
. tir. 

Hlranuma, hiçbir devleti Çin -
den uzak tutmayı veya e<-nebi e
konomik faallY1!tlerin! tahdit et -
meğl .Taponyanın aklından geçir -
medlğinl tekit etmiştir. 

Nihayet Hiranuma, Çin - Jııpon-, 
ihtilalinin başındanberl muallakta' 
bulunan münazaalı meselelerin Ja 
ponya ile diğer ecnebi devletler a· 
rasında süratle halledilmesi lil -
zumunu kaydeylemıştir. 

ç:n e jansının tebliği 
Şungking, 11 (A.A.) - Çin a -

jansının bir tebliğine göre. Çin 
kuvvetleri muvr.ffakiyetle muka -
bil taarruzlarına devam ederek 
Nançang'ın önüne gelmişlerdir. 

Kan nehrinin garp sahilinde ise 
fırkalarımız Pazar günü işgal edi· 
len Kaoan ).le Fengşin'in arasında 
bulunmaktadır. 

Hopeh cephesinde Cumartesi 
Tarihin ilk gfuİ- günü başlıyan taarruzumuz da in 

. d kişaf etmektedir. Hankov etrafın· 
M!rın en asrı - . 
mıza kadar bil· da bir yarım daire çlzdık ve bu 
tün devirlerde ~ehr! şimalden, cenuptan ve garp

!nsan ve bilhas
sa kadın, raks, 
dan ayrılama -
mıştır. 

Her millet ken· 

ten sardık. Buralarda Cumartesin 
denberl bir çok şehri işgal ettik. 

Amerikada bitaraf
lık kanunu yakıştırdığı, ho

şuna giden bir 
dansı (oyunu) Vaşington,,1 l(A.A.) - Demok-! 
vardır. l'ltından rat liderlerin kanaatine göre, bl -
başka güzel ha· taral:lık kanunda yapılacak tadill
reketlerle mey- tın müşkü!Atı bu kanunun 1 Ma -
dan11 getirilen 1 yıstan evvel değiştirilmesine mA • 
bir çok danslar nl olmaktadır. Halbuki mezkô.r ka 

' vardır. 1 nun ı Mayısa kadar muteber bu· 
Her memleke- lunuyordu. 

tin millileştlr - Ayln Hariciye Encümeni Reisi 
ı il daruılar Kon- Pittman yaptığı beyanatta mezkO.r 
4 

goluların, kır • kanunun daha bir veya iki ay tem 
mızı deırlllle • didin! teklif edeceğinı söylemlştlr. 
rln raksların • Ayln Hariciye EncUmenl Per -
dan başlar. Bil- şembe günü tekrar toplanacaktır. 
hassa Orta Av· * 
rupa ml11etleri· Vaşington, 11 (A.A.) ' - Ayln 
nln dansları ka- Bahriye EncUmen!, yen! hava ve 
dınlar lcTafın - deniz üsleri tesis ve mevcutları ıs-1 
dan oynanmak- !ah için 65 m!lyon dolarlık tahsi ·ı 
La ve biri birle - satı ihtiva eden kanun IAyihasını 
rine benzemek- tasvip etmiştir. Encümen GuAm, 
tedlr. adasına ait bütün kredileri reddet-

Sl)n seneler- miştir. 
de ic.:t edilen ;::===========i 
çeş;t çeşit dans 
lara raıtmen hl 
ta. en büyük ve 
masraflı film -
lerdc eski dans· 
!ar daha fazla 

• ver almaktadır. 
Her şey gibi 
modaya tılbl o
lan dans y!lz 
:nl sonra acaba 
ne hale gire -
cek? 

Resimlerimiz 
muhtelif dans -
!ar yapan dört 
kadını göster -
mektedir. 

Haccacı Zalim 
Bu tefrikamızın muharrir!, 

kıymetli edip arkadaşımız 

Nizamettln Nazif, ani olarak 
İran Veliahdının izdivaç me
rasimine iştirak etmek üzere 
İrana giden heyetimizle be -
raber Tahrana müteveccihen 
hareket etmiştir. Arkadışı -
mız, romanın notlarını bera -
berinde götürmüştür. Yolda 
teby:z edeceği yazılarını pos
ta ile göndereceği i\in, tefri • 
kamızın derci bir iki gün te
ahhura uğrıyacaktır. Karile -
rimizden özür dileriz. 

atDAll'I 8AYl'A ~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.~ 

Mareıal Pilnıdalt:l, Polonyanın Baltalt: 4enisind• 6ir ma1ar.c:• llıtiyac:ı olclufuna illt:" 
anlıyanlarJantlır. Polonya donanması, onan fGlııma•il• m•ydana ••leli. R•aimıl•, 
Mareıal , Gılinya limanında •ıralanmıf olan harp ••milerlnl teftiı eJerlt:en 

66rül mdteJir. Mar.,alin yanındalt:l _,, Amiral Sıli ralt:i' Jir. 

Son Polonya MannralannJa, Amiral 11emisincleki balıriyelila, Baltılt:ta talim 116rüyorlar .. 

INGILIZ MANEVRALARI 

fn11iliz Jonanma•t oe lıaoa kuooetleri ge'i• terde bir maneora Jalıa yaptı. Bu maneo

raıla Polonya hariciye nazırı Miralay Bek'de hazır bulundu. Yukarıdaki ruimler 
•on ln11ilis maneoralarına aittir. 

RADYO 

Çarşamba 
Saat 12.30: Proıram. 

Saat 12.3~: Türk m0..111: Çalanlar: 
Refik Fersan, Fahire Fersan, Z!lhtO 
Bardakoğlu. Oku,yan: Melek Tolqıöz. 
1 - _...... • KUrd!UhlcazkAr ı>eirevi. 
2 - Rahmi berin - Kürdllihlcazk!r 
şarla: Sana ey canımın canı efendim. 

3 - Salihattin Pınar - Kilrdllihicaı: • 
kh' f&l'lu: Nereden ııevdirn. f - ...... -
Kürdil!hlcazkAr ıarkı: Çılgınca sevip, 

5 - Zühtü Bardakollu - Santur taksi· 
mı. 8 - ......... - TürkO: Benliyi aldım 

kaçatkan. 7 - ......... - Türkü: A benim 
mor çiçeğim. 13 - Memleket saat aya
rı, ajam ve meteoroloji hab<•leri. 

Saat 111.15 - 14: Müzık (Riyaseticürn
hur Bandosu • Şe!: İhsan Künçer.) ı
Marl - Fr!ç. 2 - P. Lincke - Aşk valsi. 
3 - Marcadante - <Elisa ve C'laudio• 
Cilvertür.) 4 - T. W. Tuhrban • A!rıka 
salti. ai Marı. b) Serenad. c) F.ğlenti. 
5 - H. G. Amers - Skoçya fanl<ti>i. 
18.35: Mllzllc (Dana müzigJ Pi,) 

Saat 18.30: Proıram. 

Saat 18.35: Müzik (Dans mtlzlğl -
PL) 

Saat 11: Kon111ma (Çocuk F.s•r&emo 
Kurumu.) 

Saat 19.15. Türk miızıgi (hoıl heye
ti.) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

!Cadrl. Hasan GUr. Basri Ü!ler, Hamdi 
Tokl!J'. Okuyanlar: Celıl.l Tok..,,,, s, -
tiye Tokay. 

20: Ajans m.eteorc.·loJJ haberleri, ura 
at borsası (fiat.) 

Saat 20. 15: Türk: mtizi&ı: Çalıınlar: 

Fahire Fersan, Rdilt Fer.an, Zuhlil 
Bardalmtlu. Okuyanlar: Semahat Öz-

denaes, Hal<lk Recai. 1 ............ - Ma-
hur Petrevl. 2 - Dedenin • Mahur ;ı&r• 
la: Sana !47ık mı. S - LAW Ajanın • 

Mahur prkı: Aldı aklım bir ıonce leb • 
f - Neyzen Rıza • Suzinak p.rlu: Çal.-
dınp çalatyL a - ......... - Kü.rdiHbiar .. 

lı:lr prtu: Gön!UmU başka. 1 - Rdllr 
Fenaıı - Tambur taksimi. 1 - Lem'! • 

nin Hicaz prla: Sorulmaaın bana yel

s!m. S - Şevki beyin - Hlcaı: tarla: 

Demem cana beni yldet. 9 - Hatu: 

YusuJ'un - Hicaı: şarlu: SeV<layl. ruhun 
aşlı: eline. 10 - .. .. .. • ... - Saz semaiııL 

Saat 21: Memleket saat aran. 
Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, tahv!Ut, kambl -
yo - nukut borsası (fi.at.) 

Saat 21.25: Neı'ell plAklar - Yazan: 
Ekrem Reşid. 

Saat 21.30: Temsil (İki kadın tipi -

Komedi). Yazan: Ekrem Reşit. 

Saat 22: Müzik (KQçillı: or1ceetra -
Şef: Necip Aşkın.) 1 - J. Strauss -
Sabah havadisleri. 2 - Toman - Vi.)"•· 

na bQlyaları. 3 - Zander - Polka. 4 -
Bizert - Arlezlyen süiı No. 1. a) PreUld. 

b) Menuet. c) Adaciyo. d) Kariyoıı. 
5 - Hanna Löhr - Dilğün marşı. 

Saat 23: l!/IUz!lı; (Cazband - PL) 

Saat 23.45 - 24: Son ajam haberleri 

ve yarınki proıram. 

• 
G0NilN PROGRAM! . . ' 

' BALK 
• Çardaş Opereti 

1 

OPERETİ 
lPEK 
MELEK 
SARAY 
SÜMER 
TAKSİM 
ALEMDAR 
MiLLt 
TAN 
SAKARYA 
HALE 
LALE 
ALKAZAB 
AYSU 
AKIN 
FERAH 
AZAK 

: Süveyş Fedaileri 
ı Süveyş Fedaileri 
: Vened!k Treni 
: Sonuncu Balayı 
: Fransız İhtilali 

: Racanın Hazınesı 

ı Aşk Mahki1mları 

: Olimpiyat gençleri 
: Broneş ve uşağı 
: Paris Şarkıları 
: Radyolu Polisler 
: Cemile 
: Aşkın Gözyaşlan 
: Yaşasın Aşk 
: Yaşasın Aşk 

--
Halk Operei Tiyatrosunda 

Bu aksam 9 da 

[ii 
Büyük müsamer• 

ALEV GECESİ 
16 Nisan Pazar 

Artistler g~·'81 
(Son gece) 

-

8TAKVIM8 

1358 HICRl 185; RUMi 
Seler Mart 

22 30 
HlocOıt.Y Kı\..,J\t U6 

S E N ı:: : 1 9 3 9 

v .. ıati Ezani 

Giln"' N'.S~N l ıüne, 

5 26 10 41 
ôtl• (J tl' 
12 15 5 ll 
lklndi 12 J.kındl 

15 56 9 il 
Alışan ıt.kşam 

18 45 il Ol) 

Ya ti \' 8 li 

ıo 2l 1 35 

1 

lmıalıı. 
Çarşamta 

lmıa..: 

3 40 9 55 



IATl'At İKDAM 

1 OILBE:RuASPAsY A Tayyare Piyankosu çek"ldi Piyanko keşi~e~inde 
1 Yazan: M. Raam ôzg•n r.in1ıa No: 42 Dün kazanan numaraları neşrediyoruz kazanan taJıhJıJer 
Yumuşak yastıklara yaslanan 
çiftlerin manzarası pek güzeldi 

200,000 
IJra bxanan numara 

1 
7124 3686 7564 10057 19513 35593 26255 2839 22151 30793 
1210 39185 29462 9986 34005 8845 25132 9160 22652 14058 

21650 33114 22461 1267 31938 27199 9357 10846 30028 17253 
33880 17598 26481 12882 20138 20823 35096 32982 33678 2139 

200 bin lira Samsunda Ziraat katibine çıktı 
bayi tayyare ile Samsuna gitmek istedi 

Bu duvarın hususl be<çileri var
dı. Talihlerin isimleri altına bir 1-

2467 5 5696 30131 36423 24463 34720 21360 17136 12871 18147 19774 Dünkü keşidenin 200.000 liralık tıda kalarak biletin yarısını bak-
S. üç rakamı ile 1242 11274 25238 24940 1279 29542 26585 27524 26432 30404 

büyük ikramiyesinin şimdilik bir !kal Ahmede satmıştır. 

sim yazıldığını gördükleri zaman, 
isim sahibine gidip haber veriyor
lardı. Bu defa, onlar, kendileri ile 
anlaşmıya muvafakat edenlerin iç
timai mevkilerini, servetlerini ve 
mühim gördilltleri diğer cihetleri 

n.ilıay~";:'~ü= biletler LOOOl 8662 432.0 9103 8545 11955 32592 26460 16482 16588 parçası öğrenilmiştir. Bu, Samsun- Dün bu bilete 40 bin lira çıktığı-
,._ wani l/ll biletler lOO lira b- ]Q fıra kazananlar 28958 7950 19603 20l2 26732 da Hükumet Konağınd~ Ziraat Ka-ını öğrenen Mustafa: •Ne yaptım 

I ~., J 3339 tibi Mustafa Hepşen'dedlr. da biletimin yarısını sattım. diye 
znmı§l•rdır. 115977 7704 34355 34376 8272 2 38614 23743 16709 ~5041 im. d d"" .. ktedi 

33489 9450 26689 39340 33837 27213 525l 18899 36227 889 Her keşide posta ile şehr ız en ovunme r. 

40 000 
dört bilet alan Mustafa Hepşen 20 bin liralık ikramiyenin bir 

araştırıyorlardı. 

İki tara!, gıyaben anlaştıktan 
sonra, birılı · i ile temas ediyorlar. • 
Başbaşa, yahut aracılar önünde ar
kadaşlık müddetini, beraber yaşa
ma şeklini, masrafı ve saireyi ka
rarlaştınyorlardı. Bu karar, bir ne

24907 16476 21277 6989 18602 ' 5925 10753 17905 15449 22035 
· ıpiyankonun ilk kuruluşundanber! parçası Samsunda Buğday pazarın 

J 36612 31933 4402 38984 35761 35085 35626 36557 18752 18221 
bu ;.,., devam etmektedir. Dün da bakkal Rasimdedir. Di"er par-Ura kuınan aumua 4970 10693 17330 21078 37247 13606 19068 10 18508 -.- 15 

36575 l <o•n 12095 
92 16223 Samsundaki müşterisine büyük ik- çası da şehrimizde Saraçhaneba -

30342 ........ 34118 24297 2998 27627 3706 345 3 
3052 29527 10325 39 5 1456 ramiyenin çıktığını gören gişe sa - şında Bursalı sokak 3 numarada o-

Bu numaranm aon üç rabını ile 3152 29527 10325 39 :~: 
3
:: 

33809 7241 39921 690 hibi derhal tayyare ile Sam· turan ve Üniversite Fen Fakülte· 
6504 2754 7229 21656 39609 

38874 

32708 23598 5702 10233 suna gitmeğe karaı vermiş veJs!nde hademelik eden Ali Olgan • 
nihayet bulan bütün biletler 1.000 14598 

22608 38166 28546 37522 8270 Yeşilköye ve Münakale ve Mu - .dadır. Ali 20 li~a maaş almakta ve 

vi muvakkat izdivac mukavelesi 
mahiyetinde idi. İki taraf, bu mu
kavelede tesbit edilmiş şartiara 

uymıya, birbirine hiyanet etmeme

~:ı:~~e biletler lot tin ka- 37909 3134 3577 2443 4909 !;~~; 29980 13930 20495 23233 habere Vekaletine müracaat et .l,bir karısı ile bir de çocuğu bulun-
21ll50 32532 20522 5433 9846 25177 221 28841 2578.'}'miştir. Fakat VekAlet şimdilik maktadır. Hademe sevincinden ne 

25,000 
IJra kpzanpn nuınar• 

4194 37240 20135 982 9788 12671 2494 230 2100 16775 ,Mayıstan evvel hususi tayyare ki- yapacağını şaşırmış ve bu paraları 
12681 22240 19606 39083 32761 20213 8091 3888~ 12425 13435 ralıyamıyacağını bildirmiştir. Bu- ne yapacağını soranlara: cBorçla-
9694 14452 24778 19135 16734 12749 20434 3614 32132 21075 nun üzerine yıldırım telgrafile rımı verdikten sonra bir ev alaca-

ye mecburdu. 

Mermer duvarda-ki isimler,· 
hazan aylarca, batta senelerce ce

26003 
50 19475 17003 39843 9033,19474 30758 21085 31074 ı4549 ısamsundaki bilet sahibine müjde·ğım, çünkü kira vermtkten çok ca-

30103 30177 10540 4490 25307 23687 13429 283 26620 38054 verilmiştir. nım yandı. Geri kalan para ile de 

vapsız kalırlardı. 
Bu nmnaranııı ııon üç rakamı ile 3725 10378 6864 3"2709 13163

1
31616 15695 38069 11772 14895\ 40 bin liralık büyük ikramiye • çocuğumu. okutacağım• ~emiştir. 

• _ .. . 36108 35410 30587 2073 3832. 2062 nin bir parçası da Yaldehanında 10 bın liralık bıletın hır parçası 

3 
nilıayet lıulıın bütün biletler l.OOO 17213 24120 38115 25352 24538 İranlı çuvalcı Mustafa ile bakkal da Bakırköyünde Ömer Naci so -

Llıi Atinaıla bir mabed lira, yani 1/10 biletler 1 lira ka- 10256 32047 39646 2184 15803 40 lira kazananlar Ahmettedir. Biletin asıl sahibi 0 -lkağında 104 numarada oturan Sey-

ASPASYANIN HAM1LER1 •. ~mkli deniz taşları ile döşenmiş, :ı:anmlflardı.r. 11519 30865 24603 6908 22621 11910 18462 19494 20012 16710 lan çuvalcı Mustafa bir gün sıkın· fi ve bir arkadaşındadır. 
iki tarafı nadiyde ağaçlar, emsalsiz 20,000 24136 6248 32339 4823 22694 24942 32489 827 25681 7737 --"===--

Aspasya, hayret ve heyecan için çiçeklerle bezenmiş yolda ilerliye- 18802 29640 22383 37779 20714 32946 8541 10715 19156 29 

de yürürken, ~irdenbire ~endin! medi. Geçenlere yol vermek için Lira kuanan numara 35356 22027 4526 20400 774 J3388 3021 1488 7776 37:~~ i ı:~~~ ~~~~ 2~~:~ 2'.;;~! ~:~: Yunanistandan bir 
fal~be kafilesi dün 
. şehrimize geldi 

~tadı: Geceyı nerede geçırecek- bir kenara çekildi; durdu. 38560 30290 20178 21076 4661 23677 23438 150 8692 15765 27778 

Yolun iki tarafında yayılan 4890 27788 29433 8292 28825 16694 20439 32698 28660 39616 18345 
12034 O, ilk e.vve.l, .. muallimi Frinis'le meş'alelerin %iyasında parıl parıl Bu numaranın IOll üç rakamı ile 26167 29812 10640 26363 21685 21037 S:l47 7506 12651 7915 13397 

beraber. gorduğü ve ~ının. ı:en- yanan bahçe, ağaçlan, çiçekleri, nihayet bulan bütün biletler LOOO 12384 l6{58 35531 7538 21845 24816 9944 33452 3567 
ses Sengo olduğunu oğrendiğı ka- havuzlan ve sarın~klan içindeki lira, . 1/10 bil ti 100 lira b- 14191 30703 26105 9976 7942 17441 32734 39979 37914 48.56 34464 

dının köşküne gitmeyi düşündü. 0-ikameryeleri ile.. hele alçak mer - nnm~;.:dır. e u 17975 10061 30133 21278 244459198137536 154136 4255 7665 2~~~~ 3.75.835539 
raya giderse, Prensesln himayesi- 16793 11924 14122 27589 
ni kazanması ihtimali vardı. Ati- mer masaların etrafına sıralanmış 15 OOQ 24343 20311 20021 5275 3932 7138 14430 20964 34179 798! 
nayı arkasında sürükleyen bu zen- v~ üstierine güzel kumaşlar seril- J 16529 24138 16824 11786 29980 l3930 20495 23235 ~~: 
gin, dilber ve şöhretli kadının, hiç mış olan mermer peykelerde, yu- Lira kazanan numara 50 lı"ra kazananlar 39416 27900 12629 19314 22038 28084 

muşak yastıklara yaslanarak şarap 38365 32832 26813 18086 21772 2798 ıüphcsiz. şehrin ileri gelenleri ü- . .. . 16090 
. d üf" ... p . ıçen ,saz çalan, şarkı soylıyen ku- 12243 18186 16671 33735 18241 28971 16503 37993 523 22351 

ıerın e n uzu varuı. rensesın, _ 646 
Frini•'e karşı d3 derin meclt'lbiye- ak kucağa, yanak yanaga, dudak Bu numaranın M>n üç rakamı ile 33372 30125 13754 1935 13572 787 1890 4843 6246 18718 

tini görmüstü; bu da işine yarıya _ dudağa çütlerin teşkil et~eri nihayet bulan bütün biletler 1.000 6161 14615 26456 18282 32402 19482 95 30504 l 5054 32062 
3~;: 

bilirdi. Belki de, muallim!nin illi- manzara ile, cennet hahçelennden lira, yani 1/10 biletler 100 lira ka- 18173 39328 3657 5865 6570 31680 21601 19225· 27767 
·1 p "'-' k d" · .

1

yeryüzüne inmiş bir köşeyi andın- Hnmrs'--dır. 37150 32235 28707 12044 19040 30471 14402 29392 27036 
ması ı e, ren~ ~c~go, en ısını, ----""Jl'uu 
bir müddet evinde misafir de e _ yordu 29700 10569 5800 4963 3370ı10063 14292 9534 4769 
derdi. Aspasya, renklerin, şekillerin ve 10,000 28148 25416 :>366 22010 15509 37739 38866 9397 39285 

As 
.11• ba b"'t"' kokuların, ahenk ve zemzeme ıle 38764 652 1114 39407 10587 33464 27907 18855 ~28 

pasya, mı ı yramın u un Lira kazanan numara 32106 13064 22049 4113 138?3 
neş'esi, coşkunluğu ve çılgınlığı i- kueaklaşm:ısmdan, kaynaşın!ısın- - 27552 27495 4860 31862 
çinde kaynıyan Atinanın bu yaz dan doğan bu şuh, şeyda hayat 2979 20485 37355 1698 33466 29131 910 39249 35818 13697 

gecesinde, beıtli"ini saran büyük 'sahnesini, içine yayıla" h~yecan - 295 17605 2781 2252 21433 13272 21489 39664 30fi07 
" . k k b d. 3000 426 6447 23922 8143 26311 27964 39963 6854 6265 

bir kimsesizlik ve yabancılık me· dan gozleri. ararara • aşı ime • ı 18364 24911 22030 36063 960·1594
9 lali ile, sokaklarda ~ll§lrken gın- rek seyrettı. 1623 4168 U 727 

Lira kazananlar 34723 11637 28756 35733 21262 12876 5157 3?975 2212 
betzedeliğinde ngelen bir zaaf ile O, kumlu deniz taşlarını nazlı a-ı· 

3490 1535 32437 12277 
-

31916 27935 25665 21499 1399 
boynunu iğdi ve Prensesin evine yaklarının altında çılırrlatarak i 39371 26318 27443 34077 5567 5973 6276 26324 6109 9980 

doğru yürüdü. lerlese, iki taraftaki meş'alelerin 30119 26390 27568 15958 31225 32614 2194 1167 29709 

Preruıes Serigo'nun köşkü, bah- aydınlığı üstünde mermerden ve: 1500 8819 32635 3870 39863 23717 32168 11106 7702 7121 
çe kapısına beş altı mermer basa -,tunçtan zarif bir süs demeti, batta: r 585 5710 294-01 19020 37127 39866 20982 11175 17776 

makla çıkılan bir katlı bir bina i-; zarif bir çelenk gibi duran revakın Lira kazıuıanlar 19211 35400 26151 11411 12402 5268 4417 28647 24891 

dl. Böyle olmakla beraber, önün· altından ııeçerek evin kapısından 1127 31689 2333 7576 23575 25374 17305 28232 32178 26050 38003 4783 
deki ağaç ve çiçek dolu güzel bah- girse.. kapıya kadar gitmiyerek. 37354 2961 15997 12355 7831 5500 22228 22117 26701 

çesi .. ince bir san'at zevkiyle İ§ • yoldan, bahçenin her hangi bir ye- 3960 20585 8127 29595 26994 17122 20413 35293 22566 10844 24132 2980 

lenmiş sütunlarının, oyma ve oya- rindeki işret meclislerinden birine 36486 24792 3048 24934 32971 27766 23995 6223 6432 28105 21445 
!arının mermerleri göz kamaştıran ı doğru yürüse.. bütün yabancılığı- 15841 18874 30924 18563 29549 23527 27&ılı 7644 3893 

geniş ceyhesiyle, bu ev, içinde ~- na ra,ğmen bu yabannlar tarafın - ı 000 38.'l36 6491 14930 11450 4630 16667 25907 32885 39417 
şanan debdebeli hay~tın canlı bır dan sevinçle, heyecanla ka..-şılana- 25805 19788 29058 29427 38153 18000 30356 26051 29018 
timsali olabilecek kadar ihtişamlı . . . . 30360 29467 16023 18156 18250 13315 25177 221 28841 
idi B h 1 h t _, d . cağından emındı. Bu cmnıyetının Lira kazanımlar 

. a çen n er ar<uın a, ınsan 27892 18452 15283 25291 23382 2467 23495 10185 2916 
boyundaki mermer sütunların süs- en büyük delil de. yanından ge - 33978 14054 1670 14317 19743 20788 16359 12700 6700 17735 16652 H895 7282 34643 
lü başlıkları üzer.nde yanan çenlerde uyandırdığı ılikanın ya- 22709 22092 8568 37138 14900 21703 805 36929 24725 231 17548 25449 8511 ~624 
meş'alelerden taşan ziyalar içinde, rattığı ·eh.adette tecelli ediyordu 34290 37353 3589 38l7 15074 1962 25505 33758 24429 6064 

ortalık, gündüz kadar aychnlıktı. Erkekler, ilk bakışta daha önünde 200 lira kazananlar 1111 17174 19147 33291 29004 5542 17613 38653 10329 
Kapıdan giren çıkanların haddi he eğilıyorlar, refakat tcltlü ediyor - 38662 31600 16562 39563 16908 674 20179 20683 6279 

16635 15815 
11513 38181 

1
22537 

7324 
39291 

3937 

22836 33105 

4132 27047 

18904 28483 
39870 19395 
22252 31417 

27905 21103 
1189 7765 

37207 11204 

2939 4056 
2183 7073 

• 
6383139760 

34450 16543 
32115 ! 35535 
18735· 8880 
18742 322 
14120 1300 

2978 6156 
32710 39704 

2098 
25783 29662 
21648 3841 

32141 3839 
27839 34706 

2509138206 
25412 25732 
16332 13885 

3770 24380 20153 21866 
36968 6113 4520 9600 

9481 22800 

13576 24170 
24109 39751 

6310 6496 

4424 35393 
2169 35540 

11797 19740 14353 

20312 27164 10424 

6179 

1764 
1652 15095 36024 13769' 

35286 25721 4019 

33653 38850 
29752 13644 

6107 5898 

328 19765 
1438 1440~ 

1666 39P 
16704 14349 33641 3211 

14270] 
34495 

28577 32347 11240 
13230 36131 39846 
8988 23606 25019 16442 

34754 27640 29582 23462 
18473 9941 2097 289311 

14869 1656 

26474 
7006 

9082 

19271 
1129 

37255 

5317 18755 
34668 28482 

30184 17041 20725 20167 

15939 10699 25910 34346 
13978 8851 

6393 11251 

3752 39208 

1705 30717 
27152 3583 

26706 27880 
39102 

16797 
29466 

11734 24711 235101 

26325 8890 7618 
6062 Paskalya tatili münasebetile 

988 1Q433 7666 
24942 30264 19082 
23308 16985 35140 

21292 39306 28451 

8164 
Yunan talebelerinden mürekkep 

27738 
kalabalık bir grup dün şehrimize 

26063 
gelmişlerdir. Resmimiz dost mem

J leke! gençlerini dün abideye çe -
29900 lenk koyarken göstermektedir. 

2292 15303 614 
37545 20033 

5429 7823 
16193 2345 

14889 2736 

9231 

31094 
1317 

2653 
39086 22688 29766 

16628 Gençler dün şehrin muhtelif 
352 yerlerini ve bu arada müzeleri, ca-

27826 miler! ve diğer abidelrerimizi gez-
24020 mişlerdir. Kendilerine abideleri 
14450 miz hakkında malumat verilmış • 

29686 tir. 

23733 11550 14487 33724 
21287 14681 32201 34560 

8510 35788 9337 30986 
Palto hırsızı mahkOm oldu 

sabı yoktu. lar .. güzel kadınlar, gözleri kıs • 1514 12874 4887 32842 17658 30249 25ô73 8114 7064 7177 31717 8142 34188 i2877 
Aspasya, bu kalabalık ar&Slna kançlıkla yanarak ona bakıyorlar- 33911 36740 lll69 24697 18266 33561 13822 28151 8101 17210 ı18298 J8325 28324 14448 

karışarak, mermer basamakları dı • 36116 35972 1()4()7 31348 22856 19604 23095 29260 38987 29178 ·21263 3947 30780 22199 
çıktı. Bahçeye girdi. fakat bin bir ((Arlccm oor) 29363 6464 28717 13820 27745 1194-0 36278 3593 1941 28211118785 38176 34670 17060 

13868 20724 3892 8945 15866 
34244 4201 15001 14038 16729 
32537 18507 26478 22135 31327 
10077 28131 28214 20133 34776 

Küçi;':pazarda Yusuf adında bi-
22704 rinin paltosunu çalan Tatar Hakkı 
8378 dün ikinci su'llı ceza mahkemesin· 

38939 de bir buçuk ay hapse mahkum 
24303 edilmiştir. 

TEFRiKA NUMARASI: 40 

nııınıuııııııııııınınnnınuıııııııııınıuııııuıııııııınııııııımıu ı Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

nıııııııııııııııııııııııııınıııınuııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııuıııııııının 

-Orası doğru! dedi. geçmiyecek bir ı;urctte ihya ede- yet ve kat'iyet vardı. Fak.at onun ya karşı birdenbire derin bir te- - Evet, Nihal... mukabilinde bazı müsaadeler l<o- - Hayır ... Vicdan ... 
İkisi de bır lahza ses çıJcarına • bilirim. Bu tarayın da, başka saray- ~ye kadar bu büyük sırrı sak- mayül göstererek yumuşak bir ses- - Tamam, Nihal... Ya baban? parmak için gizliyormuş gibi bir - Ta kendisi... Vicdan benim. 

dılar. Sait ağa bir t.iirlü gitmek is- ların da içınde yaşıyanlarm, bizle- lamış olmasına mı, yoksa hala bu le: - Onu tanımıyorum; ismini de vaziyete düştü: - Biliyorum, bunu defteri bitir
temiyor, bir şeyler söylemek, onu rin içimizde en bü -ük ukde kim- sırrı mukabilinde kendisinden bir - Halici! Nazlı kadının hatıra- işitmedim. Yanında büyüdüğüm, - Belki İstanbuldadır, aramak dikten sonra öğrendim. Nazlı dd
tatmin etmek ve ondan bir söz sesizlik, ana, baba sahibi olL:.amak, parça aşk koparmak, üzere damla ları mı? Sende mi bu hatıralar? saraya girinciye kadar bana ba- lhım... terinde senin kendisine neden tes
ve bir vAd almak hırsile muha-re- allffizliktir. Halbuki bı>ıı sana kü- damla meydana çıkarmak istemesi- Sait ağa sinsi sinsi gülerek başı- kan Nazlı kadının bana bir defa Diye cevap vermekle iktifa etti. Jım edildiğini, nİ!den ailesinin tara
reyi yeni bir mecraya dökmeğe çili< bir haber vererek seni bu ai- ne mi Jrmnah idi? nı salladı: bile babamdan bahsettiğini hatır- Bu cevap çok müphemdi. Birden- fından terkolunduğunu da yaz1r~k 
uğraşıyordu. lesizlikten kurtaracağım. - Bana bildiklerini tamamifo i- - Bende! Dedl Bugüne kadara- laınıyorum. Yalnız Nazlınını evine bire Müjginı sıkmışb: en sonunda parasız kalınca seni sa-

- Müjgan, dedi. Bu gece seni Mi.ıjgan, hayret ve şüphe ile Ha- uh etmiyecelrsen ve bu izahatın ramızda Hatice Nazlı ismi geçti mi ikide bir gelen Rifat isminde biri- - Sait ağa, bana bildiklerini söy- raya vermeğe mecbur olduğunu 
çok heyecanlı buldum. Bana karşı beşin zeki gözlerine balı.tı: 'için benden bir mukabele belrliye- id\7. sinin babam olduğunu zannediyor- leıniyeseksen bu bahsi neden açtın? anlatıyor. 
wrilmlş bir kararın mı var? - Ne demek istedığini anlıya - ceJrserı her sözünü yalan addede- - Hayır ... Hatırlamıyorum. Za- dum. Nazlı kadın •Hayır, değil! O Diye çıkıştı. Karşısındakinln hid- - Neden parasız kalmış. neden 

- Evet, kat'i kararım bu. Sait madım Bö l mı.iphem sözlerle be- im, zaten bunu ne il~ isbat edebi- ten bu ismi habrlamak da istemi- senin baban değildir.• derdi ve ba- detten ateş püsküren gözleri önUn- ailem beni böyle bir dadı elinde 
ağa senden hiçbir yardım bek.lemi- ru alcfatm:ık ve a\"Utmak istiyorsan lecelrsin ?. yorum. Kimseye bahsetmedim. bamın kim olduğunu, benim neden de korku ile titreyen Sait ağa pek bırakmış? 
yorum ve beni rahııtsız etme. eline ne geçer Sait ağa? Rka ede- - lsbat edeceğim.. Koca bir ha- - Neden hatırlamak istemiyor- ailemle beraber oturmadığımı izah mülayim bir sesle tatmine çalıştı: Sait ağa bir müddet durdu, söy-

- O halde eğer sana yapabile- rlm, açık söyle. !ıra defteri ile. . sun Müjgan? etmemişti. _ Sultanım, müsaade et de anla- lemekte tereddüt ediyordu. O za-
ceğim ve senin aklından geçmiyen - Senın aileni, ananı, babanı - Hatice Nazlı kadının... - Çünkü, sarayda kimseye men- Müjgan, çocukluğuna ait heye- tayım. Sarayın bir köşesinde, bir man Müjgan hiddetle sordu: 
bir iyıliği yapmazsam Vt> bunun haber verecektim. Bunu biliyo- Müjgan bir liı.hza durdu. Hatice sup olduğu ailevi hatırlamak canlı bir hatıranın zihnini meşgul konsolun gizli bir gözünde elime - Bu defter odanda değil mı? 
yerine sana çok Jenalık edersem rum... Nazlı kadın ismi ona yabann gel- hakkı verilmemiştir de ondan... etmiye başlaması ve ailesi hakkın- bir defter geçti. Bu defterde uzun Haydi çabuk bana getir ... 
beni mazur giır. Çünkü başka - Anamın, tı:~ ~m_1eri iSe miyordu. - Öyledir. Fakat ben sana bü- da malumat almak ümidi yüzün-Jbir maceradan bahsediliyor. Yazan - Hayır odamda değil... Aldı
türlü harE>ket etmek elimde değil- bu brnce P~k muhım degıldır. Hat- Fakat o bu ismi a~zına almayı tun aileni hatırlatacağım. Nasıl den Sait ağa ile münakaşasmı unu- Nazlı isminde bir kadındır. Bu ka- ğım yere bıraktım. Fakat sonuna 
dir. ta öğrenmek istemem bile... senelerdenberi sarayda bir günah, doğduğunu, kimin kızı olduğunu, tuyordu. dın kendisine verilen bir kız çocu· kadar okuduktan sonra ... 

- Ne istersen yap; h<' ve, hat- - Yalnız isimle! değil... büyük, çok büyük bir cinayet sana- anneni.. - Annem sağ mı Sail ağa? Aca- ğunun ailesini, onu nasıl büyüttü- - Ya hcrşeyi bana anlat, yahut 
ta ölmeğe bile hazırım. Miiıg-Jn alaka ıle. merakla dur- rak unutmıya başlamıştı. Şimdi ha- - Sag mı onlar? ba İstanbulda mı? ğünü anlattıktan sonra... defteri bul. İkisini de yapamazsan 

- Müjgan seni sevıvorum ve se- du. S ıt ağanın giızlerinde yalan fızasında birden yaşlıca bir kadın - Annen belki sağ ... İsmini bili- Diye sorduğu zaman Sait ağa - Kız çocuğun ismi nedir? Müj- bir daha bana ı:örünme .. 
ni ihva edebillrlm Hem aklından söylemediğini .ııöstHen bir eınni- canlandı ve ııözleri doldu. Sait al!a- yox musun? sanlti herşeyi biliyor da bu bilgisi gan mı? IArkası var) 
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Rortakal hem g d ı, hem devadır 
Baki zamanlarda solucan rin tesiiindcn dolayı bazı ro-

düşürmek için çocuklara, nıatizmalılara fa~·da verdiği 
gençlere portakal kabuğu ye- muhakkaktır. 
diriIIcrdi. Fakat kimyaca ya· • • • 
ptlım tahlillerden anlaşıldı ki Portakalın suyu her insa • 
kabuklarda solucan düşüre • na faydalıdır. Hararetli, a • 
cek bir cevher yoktur. tcşli hastalara şekerle karış • 

Ben yaln12 şunu bilirim ki, 
her nıeyvaııın kabuklarında, 

bıırsakların içinde yaşıyan 

türlü türlü böceklerin, solu • 
canların tohumları buhınabi • 
lir. Portakal kabuğu da öyle· 
dir. 

Bu cihetle bütün meyval• • 
rm kabuklarını adamakılh 

yıkamalı, su ile ve parmak • 
larla ovmalı ki çukur, girin • 
tut yerlerde bulunan tozlar, 
topraklar çıkarılmış olsunlar. 
İşte bundan dolayıdır ki 

Almanlar, bütün meyvalarm 
kabuklannı yerler. Fakat her 
nıeyvayı ve portakıllı sıcak 
veya soğıık su ile defalarca 
Ylkarlar ve sert bir fırça ile 
taze meyvanm kabuklarını su 
altında bulundurarak ova 
ova yıkadıktan sonra neş'o ile 
Yerler. 

Bizde de portakal kabukla· 
rını iyice yıkadıktan sonra 
çiy olarak yiyen bazı insan • 
lar, hiç şüphe yok ki zarar 
görmezler. İstifade ederler. 
İştahlarını açarlar. Kanları 
nı kuvvetlcndiiirler ve ibti -
nıaI ki kabukların yapılışın • 
da bulunan ve (neroli) deni
len (esans) ın kokusundan 
dolayı rahats12 olan solucan • 
lar (makad) den dışarı ka • 
çarlar. 

••• 
Hepimiz biliriz ki her ( ro • 

nıatizma) hastalığına karşı 

eskidenberi (ekşi linıon) kul· 
lanırlardı. En önce günde btr 
limon yedirirlerdi. Sonra her 
gün birer limon artırmak Ü • 

~ere günde (10-15) limon ye
dirirlerdi. Bazı romatizmalı 
lar bu usulden istifade eder -
\erdi. Fakat son zamanlarda 
Yapılan tetkiklerden, dene • 
tnelerden, görgülerden anla • 
şıldı ki türlü türlü romatiz • 
nıalar vardır. Ilatt!i vere • 
ınin, ve bel soğukluğunun bi· 
le romatizmaları meydana 
çıkmıştır. İnsanı, ölünclye ka· 
dar 'akat, topal yaparlar. 

Son söz: Her çe~it ronıatiz
hlalının ayn ayrı ilaçları vlll'
sa da portakalın terkibinde 
bulunan birtakım vitaminle • 
rin ve ckşilice olan maddele • 

Do!mabahçe stadyomu 
hazırlıkları 

ts tanbulda bu yıl y~pılacak olan 
0lmabahçe stadyomur.dan başka 
8Palı bir jimnastik $Blonu da ya-
1lrnasına karar verilmiştir. Bu -
liıı yeri henüz tesbit edilmem~ -

.. 'i apılacak yeni stadyom işi için 
liıı Partide Vali ve Belediye Re -
1 Doktor Lt'ltfi K.ırdann baıkan
~1tıcl bir toplantı yapılmıştır. 
\'\· yapılmış olan bir içtima· 
mütehassısların fikirleri ıorul

ıış ve elde mevcut stadyom pil • 

na ıı.elerin ilavesi istendiği so • 
lrnuştu. Dün akşamki toplantı 
Ankara stadyomunu yapan İtal 

- 11 tnimım Victl Violl de hazır 
ttluııınuştur. Bu mimarla lkl Türk 

an da beraber çalışacaktır. 

14nda yapılması istenen değişik· 
dün mimarlara bildirilmiştir. 

atagcnyada Nazi tahrikAtı 
fıuenos - A,ires, ı ı (A.A.) -
l>atagonya'da tal,riı<at .Japmc' 

ttıazııun Arjantinli nazileıin şcf. I 
Ui:er hapsedilmiştir. Mumaileyh 

e diye ka.dar polis müdüriyetin· 
flıevkuf bulunmakt!l idi. 

/\iman maslahatgüzarı Arjantin· 
lı;~7.i1cr meselesine dair yapılan 
"'kat hakkında Hariciye müs
aı, Gacha ile görüşmüştür. 

bi'•e 'h H . . N 6 r cı etten arıcıye azırı 
n• ·ı 

'
1 o, Almanya sefarethanesin-

eı1 hır nota aldığını, fakat notada 
~Herin tevkifi ile alakadar bir 

l
ePte bulunulmadığını beyan et
~tlr. 

tırarak verilirse, çok istifa • 
de edilir. Hem hastayı besler, 
ve hem de serinlik, ferahlık 
verir. • 

Ben Mısırda, Kudüste, Kıb
rısta ve İstanbulda bazı tifo
lular, kara hunınıalılar teda • 
vi ettim ki, asla süt, yoğurt 

ylyem iyorlardı. 
Bu gibi ha;talara her 3 • 4 

saatte 1 - 2 bardak bol şekerli 
(portakalata) yani (portakal 
limonatası) vermekte devam 
ettim. Bu tarzda 3 • 4 hafta 
süren tifo hastalığı esnasında 
yaln12 portakal suyu keyif • 
sizleriıni nekadar iyi besledi· 
ğini gördüm. 

••• 
Her insan:!a midenin için • 

de husule gelen bir ekşi mad
de vardır. Hazım esnasında 

meydana çıkar. Eğer bu ek • 
glll cevher yani (Ham12ı 

klor) çok azalırsa (ipoklorid· 
ri) denilen bir hastalık zu • 
hur eder. İşte bu gibi hasta • 
lara pOTtakal çok fayda ve -
rir. 

Portakal cuyu maden su· 
yu ile kanştırarak içilirse 
mide ve barsaklara çok fayda 
verir. Böbreklere bile iyi ge • 
lir. 

İtalyada husule gelen sa -
yıs12 portakal ve bir nevi ma
den suyu killi derecede para 
getirmedikleri anlaşıldığı ci • 
hetle ba~ka bir (faydalı do -
lap) kurdular. 

Portakal terbeti ile maden 
suyunu karıştırdılar. Biraz da 
su iUve ettiler. ( Arancata) 
ismini verdiler. Bizde mev • 
cut olan gazoz şişeleri gibi 
kapalı şişelere doldurdular. 
İçilmesi pek kolay, pek ne • 
fis bir içki yaptılar. Her sene 
bütün İtalyada ve İtalya}'& 
komşu olan memleketlerde 
milyarlarca şişe satış yapar • 
lar. Milyonlarca lira çeker • 
ler. 

Alı! Ne olur, bizde de Hl • 
liilialımere (K121lay) a ait O· 

lan (Karahisar maden suyu) 
ile portakallarımız karıştırı • 
larak İtalyanların yaptıklan 
gibi çok faydalı, karlı ve sıh
hi bir (Türk içkisi) yapılırsa! 

lokman HEKiM 

DÜNKti BULl\lACAMIZIN 
HALLİ 

123 ~51)7 89tıl11 
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BUGÜNKti BULl\lACAMIZ 

1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 1 \ 

l.KDAM 

lsvicrede bir cocuk 
' ' pansiyonu kayalar 
altında kaldı 

Bern, 11 (AA.> - Fleius - Gri· 
sons - civarında kain Fidaz'da, i · 
çinde 28 kişi bulur.an bir çocuk 
pansiyonu dağdan kaf'an kayaların 
altında kalmıştır. Yaraları ağır ve 
hafif olmak üzere 11 kişi enkaz al· 
tından çıkarılmış ise de bunlardan 
5 i ölmüştür. 12 çocuk bulunama
mıştır. 

Facia kurbanları arasında b!i • 
yükler ve çocuklar vardır. Facia 
hakkında şu tafsilat verilmektedir: 

Fidaz halkı dün saat 11.45 te 
Flimerstein'de şiddetli bir uğultu 
işitmişlerdir. Her sene İlkbaharda 

- 1 _I _I_ ... -ı- burada çökme had'seleri vuku bul-
-- I ·-ı• _ _I_ -ı-. maktadır. Fakat bu seferki kadar 
__ j ____ .. _ !!!!11 _._ı ___ I_ şiddetli bir uğultu duyulmamıştı. 

-ı-j·~-\_I . "-. . Muazzam bir bulut halindeki toz-
1 • j lar dağıldığı zaman halk, korkunç 

]-- 1--. . ·-· bir manzara ile karşılaşmıştır: .-, --ı- •orJ Takriben 300 metre genişliğir..:.:
·-ı· ~-1-I•. - - ,- bir sahada, çüriıyen bir kaya, ev 
- - - - - - - - -

1 
- büyüklüğünde parçalar halinde 

• rJ ~ I • Fi' te' •· t "'ft 1 -ı 1 - ı- - -=ı ımers ın ın e eı;aol' yuvar an-
- 111 - - - -:-- -1 1 mıştı. Sunnehuesly ç<ıeuk pansl -

1 • iyonu. kaya parcalann\fi .altında 

SOLDAN SAGA: 
'kaybolmuştur. Derhal imdat isten
miş ve Fleius kilisesinin çanları çal 

1 - Ameriluda k•hv~sile neş - mağa başlamıştır. Kurtnrma ekip-
hur b'r yer, e!lli bir hayvan. !eri lazım gelen malzeme ile bir -

2 - Gelirse ölilrüı, alAnıet. llkte biraz sonra vak'a mahalline 
3 _ Bölge eski bir Türk kavmi. gitmişlerdir. İtfaiye, polis, askeri 
4 T h '. k Tü' k lf b kıt'alar ve hastabakıcılar öğleden 

- a mın, ar a, r a a e- f · k b 
· d b' h f sonra akşama kadar acıa ur an-

sın e ır ar. lak • ld . rını urtarmağa ugraşmış ar ır, 

5 - Adil olanlara yakışır şekil- Her lahza dağdan kopan kayalar, 
de, bulunulan zeman. ameliyatı sekteye uğratmakta !dl 

6 - Çamlıcadan içeri bir köy, 
bir işaret edatı. Konservat•ıar konseri 

7 - Bir istizah edatı. pokerde sı
ra takip eden kilğıt, Farsça 13 Nisan Perşembe akşamı saat 
iki. 21 de Konservatuar büyük orkes· 

8 Erı.tmek d d . trası Fransız tiyatrosunda şef Sey· - mas arın an emr1 
hazır, bir uzvumuz. fettin Asal idaresinde bir konser 

verecektir. 

'IAYFA f 

ADEMİ IKTI DAR 
VE BEL GEVŞEKLIGiNE KAR Ş 1 

HORMOBİN 
Table!leri Her Eczanede Arayınız. 

(Posta kull·•u: 1255 HORMOBlN) 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Nişasta kola 1G.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 - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve 
miktarı müfredat listesinde yazılı 13 parça eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen tedel~ muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve aatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım şubesin· 

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceğı gibi resimlerde görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen l{iin ve satte % 7,5 güvenme paralarile mezkfır koınis • 

yona gelmeleri. •2136• 

~~ I~~ 
KUMAŞLARI 

lngiliz ~umaşlan 
Mütehassıs tüccar terzi 

Beyoflu istiklal Cad. 157 

İKDAM 

* 
mu ham. yfizde 7,5 

Eksiltmenin Cinsi mikda n bedeli teminatı 

Lr. Kr. Lira Kr. şetlı sratı 

Bulaşık yı ama 
1 adet 1200.- 90.- açık 14 makinesi 

Su tesisab 
21 kalem 4775.- 858.13 nrıaJzemesi " 

14,30 
Prınç etıket 81.770 adet 572- 42.90 .. 15,30 

I - Değiştirilen ~artnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesin
de el adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve mıkdarı 

yazılı c2• kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksilt
meye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme lR/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabi

leceği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ka· 

nuru vesaikle birlikte mezkt'lr kosnisyona gelmeleri ilan olunur. 
c2166, 9 - Aarz, uçan hayvanların ko- Programda Ramau Hayden ve 

lu. cMozart• m la majör keman kon-' t.tone Şartları Knll.ınırııı. 

Lı'Zz·•tj hn1 
dl-:-l~~n hı•· I 

gibı parLt
tan Kolino
su dun~A

da mllroı1 -

10 - Ay, öteberi alıp satarak ka- sertosu vardır. 

zanmak. Bu konsere solist olarak konser-
11 - Kavgacı, ezan okunan yer. vatuar muallimlerinden İskender 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1'rdan iştirak edecektir. 

1 
Uzun zamandanberi haZU'lanan 

1 - Yok etmek, zımmen anlat - bu konserin diğer konserler gibi 

ma. ımuvaffaklyetll olacağını ümit et· 
2 - Eski bir Osmanlı kruvazö. mekteyiz. 

rü, atmak masdarından emri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

hazır. nota, tatlının aksi. 
8 - Gelme (Farsça). dizgin. 3 - Ecnebiler, kurtuluş. 

4 - Altın, istidrak edatı. 
9 - Bi rrenk, bir tasdik IAf.zı, 

ceriha. 
5 - Merulü maa edatı, usul. 10 _ Btl- nakil vasıtası, erkek kar 
6 - Sıcak ve buruşturucu bir deş (Farsça). 

madde, bir edat. 

1 

ıı - Sahip olmak, 1ürk alfabe-
7 - Yemekten emri hazır, bir sinde bir hart 

ıuıııııı ı 

1 ı 
1 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Rlrincl Sahife 
İkinci Sahife 
İç sııhifeler 

T~K StiTUN 
SANTİMİ 

400 kuruı 
250 kurllf 

50 kuru§ 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kurıq 

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

DiKKAT 
Gazetemize ilin vermek b· 

tiyenler gerek doğrudan doğ· 
ruya gaz~temiz idarehanesi· 
ne veya İlana! şirketlerine 
mürar nat ~debilirler. 

r Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

• Talimhane 
.as No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla iktısad 

etmış ohlcaksınız. Halıhazırda 

yerli ve ecnebi malı zengin 

çeşitlerımiz vardır. Gtliniz, 

görür.üz ve intihap eciıniz. 

f'- KIRALIK -
Apartman Dairesi 

Maçkada tramvay caddesi ü:u· 
rinde bir aparlm nuı ınobi/_tJa/ı 

banyolu ve kaloriferli dair.si 
ehuen fiatle kiralıktır. Cu 
martesi pazardan maada ı•· 
kirden beşe kadar Telefon nu
marası 44654 de B. Fuat diye 

müracaat 

Sahip ve Baımuharriri: AU Naıri KA
RACAN - Umumt Neııiyrtı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

1 Basıldığı 7er: Son Telgraf Basımevl. 

KOLINOS 
cınriıqıdk 

Dlf MACUNU 

hu-ca Z"\·i!t 

aeve seve kullanırlar. 1 ilpiln muht("'f'fyatı ~ksff tdllmf' oldu~undon u~un 
mOddetlc ihtiyaMnızı t~mJo eder. bOydk tOpO 40, kOçilk tüpü 22,S ~uru;uur. 

YENi EVLENECEKLERE: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
vesair her nevi ve şık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Maaazası ı Ahmet F5;ızı 

.t1n~ul, Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal 

gınlıklarına ve agrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P 1 R i N in tesirinden 

emin olmak için lutlen 
kasına dil kat ediniz. 

1 'Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Haatahaneai cildiye 

:ı;ühreuiye mrıtahasaıeı 
Pazardan maada hergiln a den 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adre• : Babıali Cadaeıi Cata· 
/oflu yokuşu kö,ebaıı No 43 

Telefon : 23899 

Dr. Hafiz emal 
(LOKMAN HEKbl) 

DAHİLİYE MÜTEHA$S!St 
Divanyolu 104 

Muayenehane •aatleri. Pazar 
hııriç her gün 2.5 - &, Salı, Cu· 

martesi 12 - ~.5 fıkarayp. 
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MTl'A 1 iKDAM . 

Piyango Bayiliği yapmakta olduğu beş sene zarfında, sayın müşterilerine : 

2 760 L • 
1 RA 000 • • 

• 

Dağıttığı kayden sabit olan 

PİYANGO KRALİÇESİ NİMET ABLANIN 

• 

Gişesi, bu son keşidede dahi dört büyük ikramiye birden vermiştir. 

• 
r••ııneımıınıııu111 1 • 2 O O • O O O .L J R A L J K ı•ıınıı•-11110~, 
E3 ' = 

İ en büyük ikramiyeyi 24675 No. ıu biletle Samsunda HükOmet konaQında ziraat katibi Bay Mustafa Hepsen'e kazandırdı. = 
~ Nimet abla, müşterisine müjdeyi bizzat vermek üzere dün akşam tayyare ile Samsuna hareket etmek istiyo· du. Bunun için İ = büyük fedakarlıklara katlanarak Ankara Havayolları İdaresinden hususi bir tayyare teminine teşebbüs etmişti. Fakat Samsuna i 
~ tayyare postası işlemediğinden, altıncıkeşidenin büyük talihlisi Mustafa Hepşeni bir yıldırım telgr;a.fı ile haberdar etti. Mustafa ~ 

Hepşen yıldırım telgrafına cevap olarak 200.000 lirayı almak üzere Samsundan hareket ettiğini bildirmiştir. 1 
ıunıınmuıımııııımmmuııııınuılllll!l11uı11uınıuıııııı:mmmınnııııuımıuuıuıııı•ınııııııınmıııımuuıııııııııınııııımı1J1ınuıırıııııııııınnmımnıiıımıuıuq11mııııımııııııııııııımınnııuıııııııı.ıııııınınmınuıınınıııııııııııııııuım•onıııııınuımn1U11Dn1mmuııldlllllloı•'1 

- Nimet ablanın uğurlu elinden 

bilet alan Valide Hanında ı 

bakkal lranlı kasap Mahmut 

ve arkadaşı "30342,, No. lu 

1/5 biletle 

40.000 Lirayı 

NiMET ABLANIN, Müşterilerine para verirken 
ahnmış en son resmi 

3 - Yine N 1 M E T G 1 Ş E S 1, 
4890 numaralı bilet ile Sam

sunda Buğday pazarında 

bakkal Rasime de 

20.000 Lirayı 

4 - Yine Nimet ablanın uğurlu eli ile Bakırköyünde 
Omer Naci sokağında Bay Seyfi ve Bay Abidine 
Sattığı biletle 

~ay Abidin Nimet Abladan kazandığı 
büyük ikramiyeyi alırken 

10.000 Lirayı Kazandırdı 
Bay Seyfi Nimet Ablcıdan kazandığı 

büyük ikramiyeyi alırken 

Yeni tertip biletler gelmiş ve satışa başlanmıştır. 
Taşra siparişleri serian ve muntazaman gönderilir. 

Adres: lstanbul Eminönü, Tramvay caddesi No. 29 - 31 Tel : 22082 

DiKKAT : HiÇ B R YERDE ŞUBESi YOKTUR. 


