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Atinadaki İtalyan Maslahatgüzarı Metaksası 
ziyaret ederek Musolini namına teminat verdi 
Paris, Londra, itilaf halinde, 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O' .... ,. 

Dr. Göbels tayyare 
ile şehrimize geldi eden tedbirleri almışlardır • 

ıcap 

<<Bundan sonra artık baskın hareketleri nlanıaz ,, 
\ "Eğer bir şey olursa, İngiliz 

hazırlıklı ve Fransız filoları, 

ve müteyakkız duruyorlar,, 
-========================~ 

M.USC>LINI 

VAZIYET 
Lord Halif aks dün 
Londra Büyük El
çimizle mühim bir 
mülakatta bulundu 

İtalya tarafından Arnavut
luğun işgalile hadis olan vazi· 
yelle, dün muhtelif kaynak • 
lardan gele!' haberlere göre ' 
binnisbe sükun kaydedilmek· 
tedir. ı 

"Kat'iggen Yunan toprağında ._iiiiiiiiiio ..... - ___ .........,_. 
gözüm yok I ,, diyor 

Filvaki son 3 güıt zarfında, 
İngiltere ve Fransa tarafın • , 
dan alınan ciddi tedbirler ü • · 
zerine İtalyanların bir taraf· 
tan Londrayı Arnavutlukta • 
ki hareketlerinden sonra di • 
ğcr Balkan memleketlerine , 
karşı bir tecavüz ve taarruz 
niyeti beslemediklerine iknaa 

(Arkan 3 üncü sayfada) 

Malta tlenb OıııUniln aı büyük hıırp ııemlleriııdea 
Qu- Elizaheth 

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

"""'" .. • . ... *' "'""' ... .. ,, ,, 

Metaksasın Musoliniye teşekkür mesajı 
.... • • . 

Arnavutluk 
Yeni hükumet 

teşekkül etti 
Türk Hükumetinin 

Beyanah 
.. Toplanıyorlar,, , "Toplanacaklar" , .. T e

m inat verildi,, gibi tereddütlerle kendimizi 
avutamayız. Günün birinde "Emrivaki n 

karşısında kalmaktansa bunu bertaraf ede
cek tedbirleri almak imkanını kaçıramayız. 
liiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı.iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii ...... -..--....... 

Tiran, 12 (A.A.) - İtalyan kı
' taatı, dün Yunan hududuna var

madan son Arnavutluk komünü 
olan Biklichta'yı işgal etmişlerdir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Ba§vekillmiz muhterem Doktor zun cidallcr esnasındadır ki har • 

Sakin ve müdebbirane siY'8•etl ile 
tanınan ve dün Musolini namına 

İtalyan maslahatgüzarından 
teminat alan Bay METAKSAS 

Son vaziyetler ve .uıüuıkerelerden 
sonra Yunan Başvekiline teminat 
vermeğe mecbur kaldığı anl~ılan 

Bay MUSOL!Nİ 

Saydamın herkesin ve bilhassa bin nekıft!BT vahşi ve hayvani bir Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı met reisi Mussolini n9mına aşağı· 
Balkanlıların gözleri önüne diki • bela olduğunu yine tecrübe ile öğ- tebliğ ediyor: daki tebliğatta bulunmuştur: 
len ve hiçbir diplomasi riyakiirlı· renmiştir. Hemen mütemadi deni- İtalya maslahatgüzan Fornaro Yunanistana k;.qı ~iıya İtalya
lı_ ile tevil ve tcfür ~ötürcmiy~n 1 le~ek derecede sulhden mah~ıım dün Yunan hükumet reisi Metak· ının bir harekette bulnnacağına da 
hadıseler karşısındaki beyanatı, edilen Türk, sulhdeu mahrumıye- sası ziyaret edcre:C İtalyan hüku- (Arkası 3 ün.:ii s.ıyja;l.a) 
on beş senedenberl devam eden tin kendi ,ine nekadar ağıra mal j 
'l'ı.rk hakikatinin açık ve canlı olduğunu bugün dahi görmekte • F 'AT l • f • 
ifadesidir. dfr. Eğer o terakki ve tekamül yo- ransız I V azır arının lÇ fmaı 

Bu hakikatin unsurları §Unlar • lunda geri kalmışsa, eğer Türk 
dtr: memleketi lllyık oldu,ğu inkişafı 

Sulbe bağWı.k, ve milli istik • refah ve saadeti bulnıamışı;a hep 
~lere hürmet. ıı hakiki sulhden mahrum edilmi§ 

'l'iirk uzu• tecrübeler ile hem ıılmasmdandır. 

•nlbün ve hem de istiklfilin neka· İşte bunun içindir ki her TUrk 
4ar azlı ve kıymetli nimetler ol • sulhe kalpten bailıdır ve komşu· 
duruu takdir eylemiştir. !arı ile ve alclfuuum bütün alemle 

Senelerce kendi istlklliU için ça· 
hşan ve bu yolda hemen bütün bu 
diiııyaya k8TŞI koymak mect>url • 
l>etinde kalmı1 olan Türk içi.ı is· 
lildiıJ yalnız keııdi lstiklfili dejil -
dir. Her .nilletin istiklfili mukad • 
d1>s ve dokunulmaz bir tapıdır. 

rıulh içinde yaşamağ• kendisi için 
bir nimet telakki eder, Blnaena • 
leyb muhterem Başvekilimiz Tilr
kiyenln harp istemediğini, ıulhe 
candan bağlı olduğunu söylerken 
her TUrkün içinde taşıdığı fikirle
re ve hislere tercüman olmu,tur. 

Fakat muhterem Başvekilimizin 
de ilave ettiği gibi bu demek de • 
ğildir ki, Türk vatanına ve Türk 

• 

KONT CIANO 

Tiran, 12 (A.A.) - Yeni Arna· 
vutluk hükQınetl fU ~uretle teşkil 
~iştir: 
Başvekil ve Naba Nazırı Şefkat 

Verlaci, 
Hariciye Nazın: Dlno Ceml, 
Adliye Nazın: Cafer, 
Maliye Nazın: Allzoll Feyzi, 
Ekonomi Nazın: Belga Andon, 
Maarif Nazın: Ernest Kolici. 

Kont Ciano tekrar Tirana 
geldi 

istiklaline dokunulduiu takdirde Fransız Kabinesi Reisi Fransız Reisicllmhuru 
Türk sullıcillüğil kayıt•ızlığa kadar DALADYE LÖBRÜN Tiran, 12 (A.A.) - Kont Clano, 
varır Hayır' Türk sulbünü böyle , saat 10.30 da tayyare ile Tiran'• 

• • 
1 

Parıs, 12 (A.A.) - Nazırlar Mec da izahat vermiş ve alınmasını is· gelmiştir. 

• 

Alman nazırı bugün şehr: 
gezecek ve garın gidecektir 

1 
1 

. ' -
Dı. GÖBELS Yeplkllyde lıendblnl lııırplıyanlar arumtla 

l 

Almanyanın Propaganda Nazırı 
doktor Göbels dün tayyare ile şeh· 
riınize gelmiştir. Alman nazın Ye
şilköyde Vali muavini Hüdai Ka • 
rataban ile hava komutanı, hava 
yolları memurları ve gazeteciler 

tarafından Y eşllköyde karşılan 

mıştır. Doktor Göbels hükümet a
dına Perapalas oteline misafir e • 
dilmiştir. 

Göbels'i getiren tayyare Rados· 
f Ark.ısı 3 üncü Mvfada) 

Denizbank~n bugünkü 
· şekli lağvediliyor 
Denizbank • Denizyollan Umum Müdürlüğü » 

Deniz Ticaret Mudürlüğü de• Limanlar Umum 
Müdürlüğü• unvan ve şeklini alıyorlar 

Münakale ve Muhabere Vili • ı lağvedilmektedlr ve l)en.izb~ 
Jeti tarafından yeni teşkilat pro • •Denızyolları Umum Mudurluğu• 
· ı 1 h 1 D · ba-'- ve ve Deniz Ticareti Müdürlü~ de 
ıe er azır anan enız ı1A • .. .... 

. . . .. . .. _. •Limanlar Umum Mudunugu• 
Denız Ticaretı Mudurlugunün va· namlannı alacaklardır. Deniz işle-
ziyetleri kat'! olarak kararlaşmış· rile meşgul oldukları için ıki ida· 

ı tır. ı renin merkezleri de İstanbulda 
1 İki idarenin bugünkü vekilleri bulunacaktır. 

Arnavutluğun Günahı 
Arnavutluk İtalyanın çizmesi alhna &lrdl Buna blltün diln· 

J'a acıyor ve acunalıla kalacalıtır. Çeko • Slovakyaya da acımalıla 
lıalmışhk. Vakı& Çeko • Slovakya ile Arnavutluk araıımda büyllk 
farklar var. Fakat lkiı;i için de mukadder aynidir. 

Çeko • Slovakya mükemmel tayyarelere, mlllıemmel Mı»Jan 
ve bütlln dünyanın eıı modem techizatile mllcebhez orta derececi• 
kuvvetli bir orduya ııahlptL Fakat Çeko • Slovakya hayan, terdi, 
istiklali için kanını dökmedi, bütün bu hazır ordusu ile tealim olu
verdi \"e ona dünya acımakla iktifa ettL 

Zavallı Arnavutluğun ne topu, ne tüfeği, ne tayyaresi, ne ordu· 
su vBT .• Yalnız en küçük ferdine kadar hepsinde istikWleri lçlıı 

ölUmü göze aldıklarmı ııösterdiler. 

. fşte bunun içindir ki o• kendi 
tı.tikliıli üzerine titrediği gibi 
lıaşkalarmm da istiklaline doku -
huJıtuğu zaman münfail ve müte· 
tıı,ir olmaktan kendini alamaz. 
'l'iitkün bu husustaki hassasiyeti 
0kadar derindir ki daha dün te. 
bnnsı meyanında bulunanların ve 
hatta bunlar &Tasında kendisini 
ltkndan vuraıılarıu bugünkü Is • 
Ukliıllerine herkesten ziyade bür
llıet etmekte, teyid eylemekte ve 
•ıılara karşı biç infial eseri gös • 
lel"tııcmektedir. 

anlıvanlar, aldanıyorlar. Ybe lisi. bu sabah Leb '" 1 ti t diğ" k • tedbiri · 1 t • . . k .. 
1 1 

run un ı· yase rı. e ı as erı erı an a mış • ,.,.., .................................. _._,.,.,_..,..,....,. .... _ • .,. •• 1 Başvekllmızın pe guze an attığı de toplanmı tır. tır 
Yalnız Arnavutluk azminin. •esar~inln, yaşamak aşkının kili 

ıelmiyeteğinl bildiği için dünyadan medet umdu: 

- Beni kurtarınız! diye ;;alvardı. 

Sulha ııelince, Türk ıaten bu U• 

gibi Türk vatanına dokunan kim Şimdiki lvrupa vaziyeti karşı. Meclis, hiidlsclere karşı koymak Tayyare Pı'yankosu 
olur<a olsun ve dokunma ameliye· d F 

sın a ransanın ittihaz edeceği üzere alınan yeni tedbırleri kabul 
si de doğrudan doğruya veya vası- tarzı hareket hakkında Fransa hü- etml§tlr, 
ta ile ve her hangi surette olıır..a k(lmeti namına yarın Daladye ta • Bonnet, son buhran esnasında 
olsun, derhal karşı.ında bütün 

rafından neşredilecek ,(}lan beyan· Fransa tarafından ys.pılan dlplo • 
<Arkası 3 ilııeii sayfada) hame ittifakla tasdik edilmiştir. matik b!§ebbilsleri anlatmış ve İn· 

Kazanan numaralar 
altıncı sayfa mı z da 

Ahmet Ajaoğlu Daladye, umumi va>.iyet hakkın 1 Arkası 3 iiııdi saııfada) .................... .,._..,.,....,.;,.,., "'' """ ..................... .,...,,..,,.,, 

Bugilnkü dünya hiçbir milleti lnırtaracak halde meğild~. 

Başkalarından yardım bekliyebilmek ve kurtulmak için Çeko • 
Slovakyaya Arnavutlui:un yüretl, Anıavutluia da Çeko · Slovak· 
yanın ıoilalıı IU.ınuh 

KEMALiST 
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Musa - lsa - Muhammet : 78 
Ş~hjr ,, Ha,berlem:i 
. ~ ..... . __ , "f ... ··-: . . ··. .. - ·- . \,'. 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

o . • 1 

Musanın Hayah 
Temizlik işinde 1 
yeni kararlar 

1 

Beni İsrail halkı Musanın çadırını 
taşlamıya teşebbüs etmişti 

Bütün polis memur
lan temizlik işlerini 

kontrol edecek 
- Musarun vüc:udü özürlüdür. E! ııudan ~a kana içtiler. Çünkü Vali ve Belediye Reisi dün bü. 

fer böyle olmasa bizim glbl çıp -' on iki kabile oWı halk birinin iç· tün Kaymakamlara ve belediye şu 
lak gezer, vücudünü böyle ört • tiği sudan öteki içmezdi. Suyun on belerine mühim bir tamim gön • 
mezdi. iki kaynaktan zuhur etmesi sebebi dermlştir. Vali bu tamimde yaz 

Sözleri dn-eran ediyordu. bu sebeptendi mevsiminin yaklaşmakta olması 
Filhakika Musa vüc:udünü çıplak Musa, kavmine dedi ki: dolayısile pislikten doğan tifo has· 

olarak kimseye göstermemişti. - Bu terencebinder., bu kuşlar· talığının önüne geçilmesi için şim· 
Dalına örtülü gezerdL Halkın de - dan bir günlük laşenizi yetecek ka diden tedbir alınması iktiza etti • 
dilrodusuna sebep te bu idi. Bu dar alın.. ertesi günü Tanrı size ğini, temizliğe oon derece dikkat 
dedikodı-1arı Musa işitir ve fakat yine gönderecektir ve yalnız cuma etmekle beraber aleU\mum· sebze 
aldırış etmezdl günü iki günlük alın .. Çünkü C:U· ve meyvaların yıkanmadan, piş • 

Bir gün Hazreti Musa, yıkan - ınartesi ibadetten gayri iş işlemek meden veya soyulmadan yenme • 
mak üzere Nil kenarında tenha bir şızlere har~ olmuştur. . sinden dolayı husule gelen sair 
yere gittl Burada soyundu ve su· A Fai<Jlt _ ~nı İsraıl dınlemed~. ı;ari hastalıkların önlenmesi içın 
ya girdi. Elbiselerini d" Nil kene. ç gözlulük ettiler. Bırkaç gun - beled ·ı ğl k .. 1 1 -

d k
. ta 1 d b. . . .. . lük ıaşelerini birden temine kal • ıye ı e sa ı muessese er 

rın a ı ş ar an ırınm uzerme nin ve alakalı memurların tam bir 
k.ıştılar. Bunun üzerine o diken • 

koydu. ahenkle çalışmaları icap ettiğini ler meyva vermez ve kuşlar gök 
Vakte ki yıkandı ve sudan çıktı. ve bunun için şehrin en hücre kö-

yüziinde görünmez oldular. Beni 
Biizni ve hikmeti Huda taş, üze • ls şelerindekl emniyet merkez, kara-rail Musaya tekrar yalvardılar. 
tindeki elbiselerle birlikte ve şeh· Musa münacatta bulundu ve eski kol ve mevkllerinde ~imdiden faa·' 
re doğru yürümeğe başladı. Musa hal yine avdet etti. liyete geçilmesi lüzumunu bildir-1 
her ne kadar tutmak için uğraş • F k~ B . İs .1 h Ik . k mektedir .. .. .. a m. enı ra.ı a ının ıste - · 
tıysa mumkun olmadı. Taş onden 1 . . vaı· E · t M··d·· ı·· .. .. • . . erının ardı arası tıpkı isyanları ı ayrıca mnıye u ur u • 
yuruy.~r, Musa arkadan segırtıyor- gibi kesilmiyordu. Bu sefer de gü-, ğüne göderdiği bir tam imde şeh • 
du. Boy lece şehre ve halk arasına ' neşten şikayet ettiler. rin temizliğile bütün emniyet teş· 
dahil oldular. Halit Musayı çıplak 
olarak gördüler ve: 

- /\. ... Vücudünde illet 

- Burada kavrulduk, mahvol - kil5.tının, komiserinin. muavinin.in 

duk. Çadırl.arım.ız çürüdü. Bize ve polL•inin de dikkatle meşgul ol-ialan ·ı ,. __ _ 
go ge uu.un. masını istemiştir. Bu maksatla 

yokmuş .. 
Dediler ve böyle söyledikleri za 

man da taş durdu. 
Musa, derhal elbıselerlnl giydi 

ve elindeki asası ile on iki kere ta· 

Dediler. Musa yine dua etti. temizlik amelesinin çalışmasını 
Tanrı onlara bulut gönderdi. Bu 1 kontrol vazifesi polis devriyeleri • 
bulut sabahtan akşama kadar göl- h 1 ed·1m· t" 
ge yapardL 

ne ava e ı ~ ır. 

Seni İsrail baktılar ki ne ister • 
şa vurdu ve on iki parçaya ayırdı. !erse olızyor, bu sefer de dikenin V 1 L A. Y ET 

Ben! İsrail kavminin on iki ka- meyvasından ve selvi kuşu etin - Vali LU\Un idarf a.m'r:erine 
bileye ayrılmış olma•ını da buna den şikAyet ettiler. 
t.şaret eddedenler var. _Bıktık bunlardan, dediler. Biz fafimat Verdi 
Taş böylece on iki parçaya ayn· sebze istiyoruz. l:ınrrya dua et. Dün Vali ve Belediye Reisi Dok· 

lınca gökten bir nida geldi: Bize sebze, hıyar, sarmJSSk, soğan, tor Lütfi Kırdarın riyasetinde vi· 

Bazı Bankalar 
ihracat kredi
sini kestiler 
Avrupad~ki son ha
diselerin piyasamız

daki tesi leri 
Son siyasi vaziyetler ve bil • 

hassa Arnavutluğun İtalya ta· 
rafından zaptı üzerine şehri • 
mizdeki bazı bankalar ihracat 
üzerine olan muamele! -.ıi 
kesmişler ve kredi vermemeğe 
başlanıışlordır. Bu •uretlc ih • 
tiyati tedbirler alan bankalar 
merkezlerinden emir almış 

değillerdir. Yalnız gelen ha· 
berlerden telaşa düşmüşler 

ve kendiliklerinden ntuame -
•leleri kesmişlerdir. Buna rağ
ınen ihracat tüccurlarıınız, ha
rice karşı giriştikleri tnah -

bütlerc sadık kalarak ihracat 
yapmakta devam etmekte • 
dirlcr. Hariçten memlekete 
ve gümrüğe gelmiş mallar • 
den şehrimizdeki sahipleri 
tarafından vaziyetin inkişa -

0

{ ra intizaren çekilmemekte • 
dir. Piyasanın barometresi o
lan gümrük varidatında bu 
yüzden yüzde otuz, kırk nh • 
betinde bir tenezzül kayde 
dilmektedir. 

J\faphaza, Avrııpada vazi • 
yet tamnınt'n aydınlanmamış 
olmakla beTaber blnnisbe sa-
lilh ıisarı ~öriildlii\"iinden bir 
kaç giin içinde normal vnzi • 
yelin ve eski alış veriş hora
retlnin avdet etmesi kuvvet
le muhtemeldir. 

- Ya Musa o taşı ııaltla. mercimek versin.. 
Musa: Musa tekr d tt Faka b !ayette bir içtima yapılmıştır. Bu ON I VER S I T ~ 

Kumaş sahte
karlığı yasak 

Avrupa markasını ta
şıyan yerli kumaşlar 
ınü~adere edilecek 

Yerli kumaşları İngiliz ve Av· 
rupa malı göstermek suretile ya • 
pılan mühim bir hilenin tahkike· 
tına başlanmıştır. 

<<Şimdi bu cocuk ba , 
basız ha, mahvol~um>> 
Bir Lise mualliminin maznun bulunduğu 
ırza tecavüz davasının karannı dinleyince 

Genç kız Adliye koridorunda 
böyle bağırdı, inledi 

Alikadarlar daha ilk adımda he- Dün Ağırceza mo.hk.emesiııde lece bir müddet daha geçmiş ~ 
men bir çok kumaş mağazalarında bir ırza tecavüz davası neticelen • bir gün Mehmet O~zun bir başk• 
Avrupa markasını taşıyarak satı· dirilmiş ve karar ı.f!dirilmiştlr. kadınla evlendiği duyulmuştur. 
lan kumaşların yerli malı olduğu• Bu davanın maznunu İstanbul er· Bir müddet sonra da Mürüvvet bit 
nu meydana çıkarmıştır. kek lisesi muallimlerinden Meh • kız çocuğu dünyaya getirmiş ve 

Bu yolda bazı yerli fabrikaların met Oi:uz, clavsc '\! ır.al'ıdu!"ll da mesele Ağırceza mahkemesine in• 
da rolü olduğu ve bunların kendi- Mürüvvet 9Ôında l".' yaşlarındD tikal etmiştir. 
!erine yapılan siparişler üzerine bir kızdır. Dünkü celsede bild'rilen kars·• 

, yaptıkları kumaşlara etiket ve di· İddiaya göre hadise şöyle cere· göre, hadisenin vukuu sırasınd~ 
1 ğcr ecnebi damgalar koydukları yan etmiştir: Mürüvvetin iddia veçhile 14 yJ · 
anlaşılmıstır. Bu hiıe piyasada o Mehmet Oğuz, üç sene ~adar ev- şında değil 15 yaşını ikmal etıT''ş 
kadar gen;sıemiştir k' hemen he • ve! Mürüvvetin Akbıyık rlvarın - b 1 d ğu 1 1 u•un 

·l • • • • u un u an aşı mış ve çoc g 
men kumaş satan dükkanlarda dakı evınde kıracı ola~ak oturmuş d - tar"h" k -uni .. .. ogum ı ıne nazaran e 
yerli. malı diye kum::.~ bulmak 1 v~ M~_ruvvetle orada tanışmıştır. mürııru zaman müddeti geçiril . 
mümkün olamamaktadır. Bır muddet sonra Mehmet Oğu • . .. "t e· 

. . dıkten sonra adllyeye muracaa 
Bu vaziyet yerli ıktısadıyatımız zun tedavı altında bulunan karısı . .•. . . . . i· 

• ··1 · '-· ·· · k. d. i d dıldıgı tesbıt edılmıştır. Bunun için çok zararlı görül:nektedir. o muş ve uunun uzerınL ın ıs e . .. . . . in 
· .. .. çın mahkeme, mudaeıumumın 

Çünkü, bu müesse~eler ancak evden çıkmıştır. Fakat Muruvve • . . • . .. uru 
çok aşağı kalitede ımal edilmiş tin ailesile ahbaplığını muhafaza talebı veçhıle. hadısede mu~d • 
malları hakiki yerli malı diye gös: etmiş, onlara arasıra ziyaretlerde zaman mev_cut olduğu anlaşı ~8 
termekt~ ve d•ha iv! vapılmış mal· bulunmuştur. İşte bu ziyaretlerin ğından takıbat ıapılamıyacağı 

· • b" · M"" ·· t" · ·ı k d karar vermistir !arı ecnebi malı diyerek halka sat ırı uruvve ın annesı ı e ar e· ' · . 
maktadırlar. Bövlelikle yerli ma. şinin evde bulunmadığı bir zama· Kararın teflıımini müteak•P 
tının hakiki kıymeti de lekelen • na raslamış ve Mehmet Oğuz Mü· mahkemeden çıkan Mürüvvet I;a• 
mektedir. rüvvete uyuşturucu madde kokla- pı önünde annesinin kollarında 

Alıikadarlar bu vazivetin kat'i o- tarak tecavüzde bulunmuştur. Kız hüngür hüngür ağlam~ğa başlarn•~ 
!arak önüne geçmeğe ksrar vermiş hadiseyi dört ay kadar annesinden ve bir taraftan da adlıyeye getir." 
!erdir. Yapılacak tetkiklerde üzer- ve ailesinden saklamış, ancak ha· miş olduğu çocuğunu göstererek· 
!erinde ecnebi damga ve markası mile olduğu anlaşılınca mesele - Demek şimdi bu çocuk bab• 

jbulunan yerli kumaşlar müsadere meydana çıkmıştır. Bur.un üzerıne sız .mı kaldı? Mahvoldum. istik " 
ı edilecek ve sahipleri hakkında da yine iddiaya giıre, Mehmet Oğuz balım mahvoldu ... 

ı . n· f t t . b 1ı•·Jaı takibat yapılacaktır. Aynı zaman· Mürüvvetle evlenecej\ini söy emış, ıye erya e mış. aygın '· 
'da bu yolda bilhass3 hem kumaş nişanlanmağa karar verm.şler, ha· geçirmiş ve inleye inleye adliye • 
/satan ve hem de elbise diken tile • zırlıklarda bulunmuşlardır. Böy - den ayrılınıştır. 

1 
car terzilerin halkı daha fazla al • 
dalmakta oldukları görüldüğün • 
den bunlar hakkında da tahkikat Karışık çay sat- 1 Kardeş katili 

_ Yarabbl. dedi. Bu +.a beni . ~ ua e ı. t u toplantıya vali muavinıerile, be· 
__ •• -.r • sefer hıtabı ı!Aht: j .1. K I k yapılacaktır. 

halk lak -türd N lediye reis muavinleri, belediye ngt iZ ra 'çes·"ı"n iZ arasına çıp go u. a • · Bundan sonra yerli kumaşlara I· 
ı .. dl - !)~birler yakındır.. gitsinler hududu dahilindeki bütün kay • k 1 7 sene yatacak manın cezası 

mahrem yer erimi goster oradan getirsi.ıı.ler. ardeşi stant ula geldi mal edildikleri fabrikaların marka 
Gökten ııes tekrar geldt: makamlar ve belediye şube mü • tarı muhakkak surette yazılmış o-
- üzülme ya Musa.. 0 blmn Dedı. Bu, artık isektlerin!n ka • dürleri iştirak etmışlerdir. Top • Amerikanın meşhur zenginlerin 1 akt 

bul 1 ·" 1s . ac ır. emrimWe öyle hareket ettL Senin o unınıyac..,;ına ve Musanın lantıda tanbulun beledi vazife - den milyarder Morgenln, Korser ---<><>----
Bir ay hapis, bir ay 
dükkan kapatmak 

Hadiseye ölenin se
bep olduğu anlaşıldı 

kavmin içinde aana ta'nedenler, bu hususta tavassutta bulwımama- !erinin hakkile başarılması ve za- isimli yatı dün Pfreden şehrimize 
vücudünde illet var, diyenler sına bir delildi. Çünkü yakın olan bıtaca şiddetle takibi hususunda gelmiştir. M AA A 1 f Balıkpazarındaki dükkanında ka Erenköyünde kardeşi Enveri 

bu •ehirlere gidemezle dı· B d üh" • k ı 1 t y t h ı ı k ah ık · hh" tt ğından kavga ederek öldürmekten suçlu mevcuttu. Biz onlara bunun varit • r . ura a m un arar ara varı mış ır. at a usus o ara sey at e - Çocuk bahçeleri için rış ve gayrısı ı çay sa ı 
olmadığını bir taş parçası ile ispat kırk senenin bitmesini beklemeğe Tozkorarandaki bütün den tnglllz Kraliçesinin kız kar • dolayı yakalanarak adliyeye veri· Hasan Yaseminin Ağırcez:. malı • 
etmek istedik mecburdurlar. ı- deş! ve kızı ile Angllkan kiliseleri öğretmen kursu len Fatma adında blT çaycı dün kemesindeki muhakemesi dün bit· 

Bunun üzerlne Musa: Fakat bu kalabalik halk bir tür- barakalar yakılacak Baş Piskoposu, Morgen ve iki Iord • Çocuk bahçelerinde çocuklara Su!tanahmet birinci suh ceza. mah mi' ve karar blldirllMıştir. 
- Yarabbi.. dedi. Bu taş pek bü- lü içinden ne Tanrının kudretine Tozkoparan mahallesinden Ha _ bulunmaktadır. Seyyahlar bir kaç jimnastik hareketleri yaptıracak kemesinde muhakeme edllm~ ve Neticede hadisenin, Hasaı n s•'° 

yilktü. Ben onu asamla on iki par- ve ne de Musıının peygamberliği- lice nazır olan asfalt yolun Ka • gün şehrimizde kalacaklardır. ve oyun gösterecek olan ilk mek· suçu sabit olduğımdar. bir ay hap· hoş olan kardeşi Enveri etrı.ı'a 1' 
çaya ayırdım. Şimdi bu taşların ne tam itikatla bağlanmamışh. sımpaşaya müteveccih bulunan Korser yatı 2180 tonluk olup tep hocaları için dün Kız lisesin· se ve bir ~.;y dükk8.nının kapatıl • cavüzde bulunmaktan men ve ıes· 
heps.ni mi alayım ve eğer alırsam Bunca tecrıibe ve mucizelere kısmında şehrin manzarasını ih • dünyanın en büyük ve en güzel de bir kurs açılmıştır. Bu kurs bir masına, bir lira da para cezasına kin etmek istemesinden çıkan kav· 
onları nasıl taşıyayım, rağmen h&lii uslanmam~lar, giri!· ifil etmekte bulunan barakaların yatlarından biridir. Buradan Ak • ay devam edecek ve her çarşam- mahkıim olmuştur. ga sonunda ve Em·erın Hasan•~ 
Cenabı Hak bunun üzerine Mu- tar oldukları musibetler onlara, ve kahvelerin kaldırılmasına bele- deniz limanlarına gidecektir. ba günü saat 15 te faaliyette bu - başım yarması üzerine vukua geı· 

saya o parçalardan yalnız bir tane- irşatltiir bir tesir yapmamıştı. diyece karar verilm4tir. Bu bina· lunacaktır. Oç büyük Halkeyj diği anlaşıldığından ıııaktulün bil 

sini almasını söyledi. işte Tih sah· üst .üste isteklerinin is'afından !arın arsaları evkafa ait olduğu DEN l z ıg Ma IS hazırlıkları yapılacak hareketi şiddetli tahrik mahiye~ 
rasında Masanın üzerinde bulu • 8'.'nra sebz~ istekı-:rınin y~rine _ge- • için bu yerlere mukabil evkafa. -- Y tinde görülmüş •ıe Hasan 7 sen• 
nan taş, bu taştır. tirılınemesı bu mutemadıyen ıs o başka yerlerde ayni kıymette ar· ı Trak vapururun altı Maarif Vekıileti Türk gençliği Beledıye. İstanbulda yapılma - ay hapse mahktım e<lilmiştir. 

Bir rivayette Musa bu taşı Tan-' yan haliııde kavmin ele başlarını t · d"I k için spor bayramı ittihaz edilen 19 sını istediği yeni ha!kevleri inşaa- ""°" __ 
rı ile mül8kat ettiği Turisinadan azdırdı. Bu elebaşlar., kalabalık sallar ~-erilecektir. Bııradk\dasfalt 1 amır e . ece 'Mayıs gününün evvelki se - tı için bütçesine kafi tahsısat koy· Taksı"mdekı" hal" bitli 
getirmişti ve her ne znman Tanrı- l:.ir cemaat halinde Musa ile !Iaru- yo un ust kısmına yaya 8 ırımı Trilye sahillerinde karaya otu • nelere nazaran daha muntazam muştur. Şehrin Beyoğlu, Kadıköy Cl 
ya münacatta bulunmak istese 0 nun çadırları önüne geldiler. yapılacak ve yolun alt tarafı bah· rarak kurtarılan Trak vapuru li . bir şekilde tes'it edilmesi lçin bü- ve İstanbul gibi merkezi ·.emtle • Taksimde yenıden .n~asına baŞ. 
taşı çıkartır, yere kor ve ona karşı - Ya Musa.. dediler. Sen bizi çe haline konulacaktır. Bu civarda manımıza gelmiş ve dün sabah tün maarif teşkilatına bir tamim rinde bütün ihtiyaçlara cevap ve- lanmış ulan :ıalA dün ikmal edil • 
secde ederek duada bulunurdu süt ve bal diyarına götüreceğim ayrıca tenis kolları da tesis olu - Kasımpaşa havuzlarına alınarak göndermiştir. Bu tamimde kız ve rebilecek kabiliyette üç büyük miştir. Bugünlerde beledıyece 1e:" 

[Çün Musa asasını ol taşa vurdu diye yola çıkardın . Şimdi burada nacaktır. Mahallenin denize nazır tamire başlanmıştır. Vapurun erkek talebelerin yapacakları jim· halkevi :ıtşası kararlaşm1ştır. Bu sellüm edilecek olan vem 1ıela 
ve ol taştan ve on iki yerden biri· hepimizi, çoluğumuzn çocuğumu. bir köşesine umumi manzarayı ih· 'davlumbazın altına tesadüf eden nastik hareketleri resimlerle "" binalar 939 senesi sonunda veya sellüm edilecek olan v~nı h3Il 
b f ·· I { d"l k ih t 1940 1 t 1 1t d karşısırdakı" eskı· ha!A derhal yıl< " irine karışmıyan on iki su fışkır· zu açlıktan kırdırıyorsun. lal etmiyecek tarzda modern bir 1 kısmında yaralar vardır. Buralar· bütün te erruati e tarı e ı me • n· aye yı ı or a arına a ar 
dıl Bütün Beni İsrail kabileleri bu (Arkası var) gazino in\'il ettirilecektir. daki saçlar değiştirilecektir. tedir. b!tlrilmş olacaktır. tırılacaktır. 
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Ali Bekir; dünkü 90Cuk.. hareme zünü, mezelerini çok methediyor· varladı. Körpe midesini saran tat- daima meçhul bir uçuruma çeki· Ali Bekir ınıatu. Gözlerini rıhtı· memesi kab!l mldlr? bir muhabbet tılsımına ~ıddetl, 
çatmış, 0 çetin kalfanın gönlünü lar. Birkaç tane çakarız. Gam da- lı bir hararet beynine doğru yük. yor.. mın önünde dönen anafora dlktL - Abdullah Neyyir Efendi ne ihtiyacı vardı. Birinci t~tbi8111' 
çarpmış, neler olmuş ta vekilhar- ğıtınz. Haydj düşünme canım, bi· selıyor, yesi eriyor, gençliğinin ha VekJ!harc Jillerek; Zihninden pek tuhaf, mühim ve kadar zeki olsan Dervlf Okyanusu, Hanımefeodlnin üzerinde yapa : 
cın bunlardan henliz habert yok· nln yarısı beş yüz... ya11ıt ufku açılıyordu. Nazarını .- Bunlar hep gençllk derdler!, mahremane teYler geçtiiln! lmaen onun tini, \.ruru- sarayını, c.>ennetl· caktı. Ejer tılaım Kılf~dak_t te~U 
tu. Abdullah Efendi, çocuğu ııöy- Ali Bekir, böyle bır teklifi ka- ı karşıkl kıyıların birer oyma gibı kuruntularıdır. Bu Yattı ııevda da- başını aaja sola sallayıp ldkir ki· ni, hurilerini, gılmanlarını bilme· hilrü ı_tbl Hanmefendiıı~. 11onlu.,. 
letmelı: için derhal kararını verdi. bule çoktan teşne idL O yesı ara- zarif girintileri, çıkıntıları, emir marları ziyade kabarır. D!maja bir kir gülllyordu. Abdullah Neyyir den gönneden bu tıten blrfA!y anlı· de bütün ve ıma11.11z tesırılıı ki 
Ye:::!omQı•i hllırl~dı. Ali Bekır, sında hemen sırıttı. Sokağa urla· libaslı tepeleri, aşklar, ıevdalar, Ü· nevi sarhoşluk gelir. Zihin türlü Efendi del!kanlıyı aöyletmelt için yamazııın. Çünkü bende muhab • raraa Vekilharcın 1.11 tttl. . cıerr 
Pervlnin a.ıtı ve kalfa hanımla a-ıdı!ar. 1-a bıdaSı-et!en hi~~ rntciTer İ.ıclanmiı ıftıt tnoana bi.1' ~ürlüıeyler lcad eder. Mesele bun· esrarın bir ucunu bulup kurcala· bet tılsımı var ki bunun efiunun· Konaktı nüfuzcı blrincı 
ralırında g*ır IOll Jll&cer•nın yer bulup <ıturıruık kimseye mu· haz ve ıevk v•dedon manzaraları dan Jlıaretllr. Yoku haktntte nt ittlYI Ug?l§ırak; ~an l"ni• ihtiyar, gQzel, çirkin hlv- ceyt kendi ihraz ,edocek, P~ 
s>kınt , ne yaptıtını bilmez, yeuer olmıyan dolu tramvaya it·ııUerinde tlolaıjtırdı. Sonra clıtı· kuyu vardır, ne uçurum... _ Evet hakkın var sendeki ..,_ bir "adm kurlulan\\yol .. Nliııhıııuoı ~\ı:ıcl~e ine~ektl. Blnae~ 
hıiibu h.aıir orada burada ılolaş• ilıdılar İt'.l•'.. k~kıla, ezile büzüle mm llnündeki gırdaba baktL Ora- Btt tkT kadeh da~.• lç_tflcteıı ~n· rar herkese ı.öylenmez.. Çünkü en kuvvetini denemek için Kalfa Ha- tıl11m~. aft bi1tiln eıiraİ"ihi SOY'" r 
makta ıken vekılharç'. _ha~ırhah Arnavudkoyurtu buldular. Sete da mavi bir su tencereden taşar ra bahıs_ bu zem~n uzerınde .derın- mühim kısmı hareme alt... ııuıun jizerinde bir tecrübe yap· mek ıçm oğlana mezesıle be::n 
bır çehr taılı lıı• dıl ıle onune çıktılar. Vekllharç Abdullah Ney -1 .b. k . ilki . . . d f k fıkı leştı. Alı Bekir gıttfkçe rpkı ıle bu· Ali Bekir asabi bir silkinme ile mak istedim. Zavallı kadın bu ka- dolu hır kadeh sundu. Gezin da 
~ıkarak: ylr Efendi büy\ü biJ: vukufla me· f ı op k eı ıç; e ~ ır 1 r nalan müfekklresin! toplamıya uğ- iskemlesi üzerinde kalk t pancaya bütün ruhile en ince si- seti Ali Bekirin ayakları altı!l r· 

- Alı Bey, hayrola elmasım? zeler hazırlattı. Buzlu küçük tene- aynaya, aynaya .. ır mer eze ra- raşarak: ak m··ıea "b d . ıp 0 
ura· nir ve damarlarından tutuldu. Ar- müteharrik kaldırım gibı döııÜ)~• 

d b. 1 k fında fırıl fırıl donerek deveranı· • r u ccı ane sor u. d n· kl . d•Y"" 
sen e ır da gınlı var.. kelerin ıçlnde rakılar geldi.. . . . . , - ll:vet inKar etmem. Gençliğe _Neden biliyorsun? Hareme al· tık şimdi elinden ıJrurtulamıyorum. u. ırse erinı IJlJl&aya d gıt 

- Bir ~ey yok... Birinci kadehleri toka ederek na dah~l olan şeylerı _denızın karı· musallat bir şeytan var ••. İnsana dl ti · 1 k f tf ? Çilnkü Kovuy0~·ıım, sövüş-orum, dövüyo· Yüzünü avuçlarının içıne al ı .. ,•iŞ 
- Hır şey var, yok .. ben senin çektiler ..• Zaten Ali Bekirin tat- na çekıp ~ırtma:a _ugraşı~_ordu. arzular, kuruntular veriyor. Lakin b:r,e b~ı e~::~ımd:! e ~~seye bir yorum gitmiyor .. Geçmiş ola .. Ba-' müddet düş~nd~. , O z_aten ~~ıuıt-

esrarını anlamak islemiyorum .. madığı içki kalm.'.lmqtı. KGçükbey Alt Bekır bu onunde donen su· benim görüp geçirdiğim şeylerin h f t na ahtapot gibi yapıştı. ı Okyanus garıbesmı bırıne ta dıt ar açmamış ım. .. 11 k aınan 
herkesin .;cılisi kendine ... Fakat, !er ile, misafirler ile :!ar ile yun kaptığı şeyleri yuttuğuna dik- hepsi hayallt değ!I .. Sana anlat- _ Geçen günü aellmlıkt.akl o- Abdullom Neyyir Efeııd! biıyle ılı anlatmak arzus e aç z . e ait 
h !ine acıvorum ... Görüyorum ki müskiratı.an türlüsünün zevkine kat ederek vekilharca dedi ki; sam şaşarsın .. Şaşarsın şaşırır ka· danda siz Kalfa Hanımla çekişir- muhabbete ait sihir hfkiyesi çok yanıyordu. Maceranın Pcrvuı va1" 
çok sıkıltyorsun ·· 'Hovdl gel se- varmlj!h. Hele o gih doymaz bir - Abdullah Efendi fU •uyun bir lırsın Abdullah Efendi'. .. DUnyada ken üzerinize gelmemiı miydim? dinlemlft!. Zaten bu nevi batıl fi- kııımını hafif geçtikten eon.:~r bil~ 
ninle ~uradan traım•aya atlıyalmı. hırs \'e arzu il! içiyor, şf eler gözil· merkez etrafındaki kaynayışını neler oluyor .. Uldn bunlar benim _ Ha sahi.. Evet... kirlerden zUınfni koruyac&k kadar ayı olduğu gibi htkAyede 
Arnavutkôyüne kadar gidelim. ne pek ufak tefek görüniiyordu. dikkat ediniz: İşte içimde, tıpkı bu· pek hususi esrarımdır. Kimseye _ tşittiğlm ~n cümlelerin ha· tahsil görmüş bir adam değlldı. görmiyerek başladı. var] 
Akıntıburnundakf meyhanenin dil Biribiri arkasına iki üç kadeh yu - na benzer bır anafor var ••• Beni anlatmak istemem... klkatten bana hiçbir ı;ey izah et- Binaenaleyh onun böyle kuvvetli ' ( Arkıll' 



Balkanların vaziyeti 
Roma, Yunanistan, Romanya 

• 
tle Türkiyenin lngiltere ile 

anlaşmasını istemiyor 

Çemberlayn'in 
bugünkü 
beyanatı 

Londra, 12 (A. A.) - Ti -
mes gazetesi, yarın Çember -
layn tarafından yapılacak be
yanatın çok ileri gideceğini 

ve doğu Akdenizi memleket
lerinin ve bilhassa Yunanis -

IKDAll'l 

iŞARETLER 

Bir tiyatro sahnesi 
Arnavut Kralı Zogonun ve kız 

kardeşlerinin dün eski bir ~esmi 

çıktı. 

Hepsi amiral kıyafetinde. Genç 
kızların beyaz pantalonları kadar 
Kral Zogonun da parlak düj;'Ille
leri insana bir operet sahnesi ba
tı.dalıyor. Bir tek yelkenli cemisi 
olnuyan Kral Zogonıın ve kardeı
lerınin bu güzel elbiseleri resim 
çıkarmak için yaptırdıkları mu -
hakkaktır. 

Daha evvel Zogonun mareşal 
kıyafetinde ve koltukları kabartaa 
mehabette re.ı.mlerini gördüğü • 

25.000 ltalyan askeri he
nüz ispanyada bulunuyor 
• 

lngiltere hariciye komitesi yeni 
ve esaslı bir sulh paktı hazırlıyor 

Londra 12 (A.A.) - Havas -Sa -
lahiyettar bir kaynaktan verilen 
malürnata göre, İtalyan hükfıme -
ti henüz İspanya Yarımadasında 
bulunan 25 bin İtalyan neferini 

yonu okumak kararını ver - ~ 

mlşlerdlr. Diğer taraftan Lon- · 

dra radyo•n dün ~ndra bü • { 
yük elçiınlz T. Rüştü Arıısla ( 
Yunan sefirinin Lord Hali • 
faks tarafından ayrı ayrı ka
bul edilerek aralarında 'U1lJl 

bir mtlzakere cereyan ettiği- • 
ni bildirmektedir. 

Otomobil malzemesi 
kaçakçılığı 

Ford fabrikasından aldıkları ye
ni malları hurcl.1 dıye göstermek 
suretilc gümrük.terden az resimle 
sokan ve bu suretle kaçakçılık ya
pan iki tfiC'Car hakkındaki tahkı • 
kat bitirilmek ~izeredir. Tahki • 
katta, uzu::ı m\ııldettenberl hu işin 
sürdüğü ve ha-:..nenmblrilcrce lli'a 
zarara uğradığl anlnsılmıştır. 
Dl~er taraftan bu mallann ti • 

tıldığı ve yerle1mildığ1 m~,, • · 
lar araştırılmakta v ele geçirilen 
malıemeler milsarlere edilmekte • 

dir. 
Bu mallar otomobil yedek par -

çaları ve levatimile bilhassa oto -
mobil lAstiklerinden ibarettir. 

İstikbalin şafaklarını nur
lu gormek istiyorsanız Çocuk 
Haftasında Çocuk Eıtlrı;eme 
Kurumuna Azami Yardımda 

bulur::nuz! 



SAYFA« ıltDAM 

o 
• 

Nakleden: Faik BERCMEN 
Vakit gece yarısını geçiyordu. - Ne yapayım, dedi; şimdi bun

Yani tenha ve ıssız, karanlık so- ları düşünmenin sırası değil Al
kaklarda cinayetlerin, hırsızlıkla- lah, Aşıkları muhafaza ve sıyanet 

lstanbulda, 25000 kişi alabilecek 
rın işlendiği, facialann geçtiği bir eyler. 
~aman_ Hemen işe başladL Ve zahmet-

Sacide, b..§ını kürk yakasının içi sizce komşu apartımana geçiver
ne sokmuş, tek başına gecenin bu dL Şimdi, Sacidenin odasındaki 
ilerlemiş saatinde evine dönüyor- pancurların önünde idi. Yarı ka
du. Hiçbir· erkek çıkıp onu evine ranlık odayı gözden geçirdi. O -
kadar getirmeği teklif etmemişti. danın ortasında, alçak bir karyo
Karşılaştığı bu hal genç kadını in- lanın içinde genç bir kadın tatlı 

bir stadyom yapılıyor 
B

. - 1 
ır sene sonra 

stad tamam
lanmış olacak 

citmemiş drğildi. Bir defa, kor- tatlı uyuyordu. 
katı ; sonra hırsızların, cani - •Ne güzel tesadüf! di~ e düşün- Vali ve Belediye Reisi Doktor 
)erin, •erserllerin bu saatte işe baş- dü. Hem N aciyederı gü:et ve hem Lil.tfi Kırdar'ın riyasetinde evvel -
ladıklarını bildiği için büsbütün de yalnız b:.r kadın. Aia. şimdi ki gece Parti Merkez;nde yapılmış 
telaşlanıyordu. buraya yavaş yavaş dalmalL. yü- olan toplantı sonunda Dolmabah -
Sokağın ba§ına gelince bereket züğürndeki elmasla pekali camı çe · stadyomunun inşasına ait tek-

versin bekçiyi gördü. kendini ta- kesebilirim yani..• nik hususat tamamen kat'iyet kes-
nıttı. Ve bu suretle bekçinin refa- Parmağındaki yüzüğü ç>karıp, betmiştir. 
katile oturduğu apartımana gele- meharelte camı kestL Sacide, hiç B .. t d 

2 000 
k' . 

· · h • kı 1 una gore sa yom 5 ışı. bildi. Apartımanın ıçl karanlıktL hır şey duymamıştı; atta mı - J'k 
1 

. • . . . 
El yordamlle elektrik düğmesini damamıştı !",ile... 1, 0 acaktır. Ve 25 hın seyırcının 
bulup açtı, ve beşinci kata çıkma- Camı kestikten sonra elini içeri hepsıne stadyomda oturacak yer 
la başladL Kendi dairesine vardı- sokup sürgüyü çevirdi. Pencere- bulunacaktır. Futbol sahasının et- Bir ,..ı sıınrıı f.tultullular- ,ayakta ~ seyretmektea 

Hedy LaMarr 
Arzu etmediği halde Holi 
dun birinci fam f ata/ 

olarak gösterilen kadın 
Nedy La Marr Holivutta yeni 1 normal Amerikalı bir geıı 

parlıyan ve kendine büyük bir olarak görünüyor. Bu ge 
şöhret yapmış olan bir yıldızdır ve ne bir Garbo ne de Marle 
kendisi hiç te arzu etmediği halde sevdasında değildir: O ke 
sinema aleminde fam fatal tipi o- ğu gibi kalmak istiyor ve 
!arak parmakla gösterilmektedir. fam fatal tesmiye edenler 

•Bu genç yıldız çok güzeldir, cazip- !eniyor. 

ltir ve gayet esrarengiz bir tipi var- Genç kadın şimdi ye~! 
dır. hazırlamaktadır. Filmin iS 

1 Bununl<ı beraber Led7 La Marr pikalar kadınıdır•. Parten 

ğı zaman, kapıyı açıp içeri girdi. yi açarak içeri girdL O zaman gü- \rafından 8 atletın_ ayni zama~da kurWlac aldar4.ır . 
Heyecandan 8.deta titriyordu. En rültüyü duyan Sacide, sersemliye- k~masına elverlşlı bir atletı.ı:m · . · · 
küçük bir gürültüyü duymak kay- rek yatağından kalkıp etrafına pıstl yapılacaktır. Stadyom 100 ıd-ltertibat ta alınacaktır. Bu cilmle. - 100 klflllk, spor rüesası için 100 kl
gusile kulak kabartıyordu. Ortalık bakındL Pencereyi açık görünce, mancının aynı anda soyunup duş den olmak !lzere 30 gazeteci lçın tlllk hususi yerler yapılacaktır . Sa 
sakindL. Bu derin sessizliği saatin ağzını açıp •imdat!• diye bağıra - yapmaları ve istirahat etmeleri i - huJusi oturma yeri, yuı yazmala- hanın her tarafı oparlörle techiz e
tik - tak !arından başka hiçbir ses cağı sırada, Saim hemen ~tişti. çin fenni ve asri tertibatı haiz bu- n, makine koymaları için husus! dilecek ve muhtelif mevkilerde 
ıhlil etmiyordu. Ona, bağırmıya vakit bırakmadan lunacaktır: Ayrıca bir çok hususi tertibatı haiz aıralan bulunacak - kafi mikdarda tualet mahalleri in-

Evin içim korkuyla dolaştıktan dudaklarile ağzım uzun bir buse localar da bulunacaktır. Muhar - tır. Gazetecilerin localarına yakın şa olunacaktır. Stadyoma ait bil -
aoııra ıçi rahatladı. Ve soyunmağa ile kapattL rirlerle matbuat müntesiplerinin bir yerde de altı telefon mak-inesi tün tahsisat belediyece tefrik edil
başladL Yorgunluktan, elbiseleri- Bu tatlı ve zevkli işi bitirince, istirahat! ve oyunları en müsait bulunacaktır. miş olduğundan İsta~bul şehri bir 
Dl toplamadan bir iskemlenin üze- bir hırsız çevikliğile, Sacideyi bir tarzda takip etmeleri ve zama- Bundan başka hükumet erkanı- sene ve nihayet bir buçuk sene 
rine çıkarıp attı. Sonra bozulan tu- korku ve haz 'çinde bırakarak nında en seri vasıta ile gazeteleri· na mahsus 15 kişilik, yurdun bil - sonra çoktaberl özlediği asr\ bir 
valetini tazelemek üzere aynanın sıvıştı, gittL ne bildirmeler! için lazım gelen yüklerine ve mlsafirlere mahsus stadyom sahibi olacaktır, 
karşısına geçti. Kendi yüzü nü sey- Gecenin pencereden giren se-
rederken dudaklarında hafif bir rinliği Sacıdenin kJrkusunu sildi. 
tebessüm belirdi. Fakat bu tebes- Etrafa baktı; ve bu hırsızın, bir 
sümü, kafasından şimşek gibi ge- busesinden Laşka bir şey çalınıı

çen bir düşünce durdurttu. Neye mış olduğunu görünce şaştL Hem 
yarar, onun bu harikuHide güzel- bu ne tatlı ve güzel bir öpüştü! 
!iğini takdir edecek ne bir sevgili- Tam bu sırada tuvaletinin üs -
ai ve ne d<ı bir dostu vard·' tünde buruşturulmuş bir kağıt 

Yatağa girdi. Göz ·k~paklarını gördü. Kağıdın yanıbaşmda on li
bastınp uyumıya çalıştL Fukat bir rabk bir banknot duruyordu. Se
türlü uyuyamıyordu; zihnine bin vinçten deli gibi, bu hiç umma
bir şeytan! fikir hücum ediyordu. dık kudret helvasını avucu un 
Böyle , düşilncelere dalmışken a- içine sıkıştırarak bir teşehkür 

lngiltere - !talya milli futbol 
maçını kim kazanacak? 

rasıra çıtırdıyan mobilyeleriM se- cümlesi mırıldandL 

İngilizler İtalyan takımını 
yenebilirler mi? 

si onu sıçratıyordu. Nihayet kor- Sonra elektrlği söndürüp tek- Roınıı, (Hususi) - İtalyan fut -\ Roma'da çıkan .tı Mesııaııer•» 
kunun tevlit ettiği yorgunluğun rar yatağına girdl Bu h!dis<'den bol 9.leminde, günü mevzuunu gazetesi Alman mllU takımı hık -
teslrile güzel bir rüyaya dalarak mes'ut ve mahzuz bir halde i ~ini son Alınan _ İtalyan futbol karşı - kında fil mütaleayt yürütmekte. 

mışıl mışıl uyudu. çekerek mırıldandı: !aşması He, 13 Mayısta Mil!noda. dlr: 
:. - Serve~, insana hazan uyu , - İngiliz milli futbol takımı ile ya - cAlman takımı, bugün bizlerce 

~" ~ac~e ~~~ken bit~ik d~vde ke~· de r~~~orm~~.. edi . d' pılacak olan maç teşkil etme..lcte - yegane futbol sistemi diye kabul 
r-Y e ır a ıse geçme ey ı. ıne a ı çe gu ums ; şım ı, d' edilmiş olan cW• s!stemlle oyna -

Saim, bir hafta uğraştıktan ve para !le beraber aşkın da gelebl- ır. 
bir '1ayli yorulduktan sonra Na - Jeceğiıı.i ümit ediyordu. İtalyanın en büyük spor gazete- maktadı:·. Bu karşı~aşmada, 13 Ma 
ciyeden bir randevü koparabilmiş- '[si sayılan cGazetta Dtlla Sport. yısta Mılanoda İngıltereye . karş~ 
tL Naciyenin kocası o gece İzmitte Alman milli takımından bahsede- çıkaracağımız, oyun .tarzı lç~n lyı 
kalaca·k ve Saim de geceyi, Naci- KÜÇÜK HABERLER rek diyor ki: faydalı nok~alar tesbıt. ~debılecek 
yenilJ yanında geçirecektL cSon yıllarda karşılaştığımız Al- Ahn:an millı takımı, hızım tahmi-

Halbuki, genç kadının kocası, . . ~ ~ man milli takımları arasında, hiç nımızden çok daha kuvvetli olarak 
•·!erıru· · çabuk bitirmış' ve karısına * Son aylar ıçınde Beşıktaş, A- b ' · b illi. t k k d .. karşımıza çıktL Kendi mllll takı -
~ .. ırı u son m · a ını a ar su -
bir sürpriz yapmak üzere gece dalar, Kadıkoy, Sarıyer, Beykoz, tl! ı· tiki tli d ğ'ld' E _ mımızı tertip ederken de biraz 
geç vakit dönmüştil. Bu ani geliş tl'skildar, Bakırköy ve- Beyoğlu rk~d ve le asA!mye t ke 

1

1 ı. h s.. daha isabetli hareket etmiş oldu -
. . . ı eı;ı ge en an a ım an a .. -

Saimi derhal telAşlandırmıştL dahilındeki yollara ve muhtelif d' d f 1 t d 'k b' . t 1 ğumuzu gördllk. Şayet bizim milli 
· k . ahal . 1. .1 d ın en az a me o ı ır sıs em e 

Naciyenın ocası, apartımanın teşçır s arına çeşıt • nevı er en f k t t ğı h , t d' 1 takım Napoli ve Polonyada Fran-
di ln · d ık k S · 20 116 .. - d'kt' ·ı . t' a a gaye a r arei<e e ıyor ar 

mer ve erın en ç ar en aım . sus agacı ı ırı mış ır. dı H lb k ' b d , k' t kıın dalı sa ve İsviçre milli takımlarına k 
b Ik f 1 t T hılk · kıs k"' d . k 1 d . a u ı, u eıa ı a , a ar 

a ona ır amış L e eyı - * Kadı oy e ıs e e mey anına . . ışı oynadığı tarzda bir 0 n öster 
men atlamış sayılırdı. Fakat bu - bitişik eski hil binası karşısındaki seyyal ıdL · 

1 
d 

1 
t' yu b'~ bü 

Al tak d dikkatimizi · mış o say ı, a ınan ne ıce us -radan nasıl sıvışacaktı? Ba}kon - bozuk ve pis yerlerin yerine bele- man ımın a . . .. 
dan inmek için ne bir merdiven diyece yaptırılmakta olan Park çeken 2 inci nokta m~rkez muavını tu başka olurdu. Belkl, İtalyada 
ve ne de bir ip vardL Aşağı kadar bit . b ın du" ile merkez muhacimın gerıde oy- bu • W • sistemine o kadar ehem -

mış ve uranın maıızaras ı - . . . 
da, yani beş katı birden atlamak, zeltmi tir natmaları olmuştur. Bilhassa mer- mıyet verilmemış olmasından. o -
kimsenin yapacağı iş değildL * ~aruf İsviçreli Profesör Pi- kez muavininin rolü dikkate çok 

1 yuncularımız Almanl:ı.rın takti -
Apartımana girerken bu tehll- ta , fik h h rir . şayandı Onun bu sistemdeki va- ğini kavrayıp mukabele edinceye . . _ .. . . r ın re ası meş ur mu ar - · ~ . 

k~lerı hıç duşu~em~tL Nacıye- !erden madam Pitar bugün saat ziyetine daha ziyade bir merkez kadar çok zaman geçmu;tir. Diğer 

1 ~ 
' Joan Crawford. 1ı:ocuı Franchot Tone'den aynh,.or. 

resmi tal8k kararını alır almaz muharrir Charles Martlll'lf 
necett IÖylenmektedlr. Burada genç, güzel yıldızın ion ret 

den birini görüyorsunuz. 

ıehlrde hiç te beyaz perdede gil -1 bert Taylor olacak ve fil 
ründiilü gibi değildir. Eğer onu zuu biraz, geçen sene öl, 
Holivut caddelerinde, stüdyoda ve Harlow'la Carol Lombatd 
bir eğlence yerinde görürseniz bu- pı Clark Gable'ın bir 
nun tam Amerikalı tip zarif, in - birlikte çevirdikleri •Sa 
ce sportmen ve gayet iyi giyinen zeU. filminin mevzuuııll 
bir genç kız olduğunun farkına va- maktadır. 
rırsınız. 

Genç yıldız sade miltevazi bir 
insandır. Çok sempatiktir ve ona 

, yaklaşmak, dost olmalı: gayet ko
laydır. 

Deanna Dubin evlenir 
Bu genç yıldız hakkır.d• 

takım şayialar dolaşmaya 

mııtır. Fakat bu sefer bu §8 

ehemmiyet verllmekıe ve Ledy La Marr yeni f!lınin! b!tir
dL Filmi isnıl cBu k;dıru alı o- nazar!le bakılmaktadır. 

O.. Y Deannanın zaten ~ık 
rum• dur. Yıldıza Spencer Tracy i söyleniyordu. Genç 1<ııın 
refakat etmiştir. Ledy La Marr adam bir rejisör asistanıdıl' 
filmde zengin Amerikalı bir genç mi Vanghan Pauldur. 
kız rolil yapıyor. Bir doktorla ev- 24 yaşındadır. Deannanırı 
)eniyor. Fakat lükse düşkünlüğü filmlerinde çalııınıştır. Şlıtı 
yüzünden ondan ayrılıyor. Sonra kızın dostları onun pek ~ 
anlaşarak tekrar birleşlyor1ar. bu .ııenç adamla evleneceğı 
Filmde genç yıldız çok güzel tu- lüyorlar. Yalnız bu genç • 
valetler giymektedir. Zengin sah- evleneceğini söylüyorlar. 
neler vardır. Güzel Hedy La Marr yaşı müsait olmadığı için ~n 
rolünü gayet iyi yapmaktadır. Fa- z!ne basmasını bekl!yecektır 

1 
kat Hedy filmdeki lüks sahnelere, nümüzdeki kışa da zaten 18 

zengin tuvaletlere rağmen yine \na girecektir. 
nın kocasına gelınce, ırı yarı, · l6,30 da muallimler için Çapa kız 1 müdafi demek doğru olur. Bu sis- taraf~an kendi sistemlerinden ay
bandut gibi bir adamdL Onun i- öğretmen okulunda bir konferans tem hakkında bir çok mütalealar rılmamış olwalarına rağmen, Al - Hintlanin maılıur enatıın· sistemidir. ünümüzdeki günlerde finali mahiyetini aldığı !çili 
çin tekrar odaya girip kapıdan verecektir. Konferansın mevzuu yürütillebilir. Mesela: Daha ziya- manların, oyunun bazı safhalarına • l . .J 6 . . İngiliz milli takımile karşılaşaca - bir a18ka uyandırmaktadır· 
sıvışmaru imkanı yoktu .. d i ib k 1 'ukl .ana erınuen ırc 1 1 · Jan Jaak Rusodur. de mudafaa oyunu olan bu tarzla, a nt a etini§ o 11 arını da . ğımız için. bu maç bizim için bü - Floransadaki maçın cere 

Yorgun gelen adam, hemen •o· * Millet mekteplerinde ders o- mukabil !J.ücumla muhacimleri gördilk. olan muhaciınlerlmızl tamamlle yiik bir tecrübeyi !fıtde etmek - dan kuvvet alan bazı gaıett 
yu~~p y~~~~:,_şt~mid! kesen Saim, 1<:utan muallimlerin kadrosu yapıl- beslemek gibi merkez muavininin Bu sistemin bazı mahzurları ol- meflO.ç bir hale sokmaya muvaffak tedir. Bu sistemin Alınan milli ta- talyan milli takımının eski ~ 
yanıbaşındakl apartımanın pence- mıştır. Bundan sonra bu muallim- asıl rolü değişmiş oluyor. Müstak- makla beraber, zeki oyuncularla olmuş.lardır.. kımına ne dereceye kadar verimli tinden hiç bir şey kaybetı!le 
ıresine tırmanatileceğini ve oraya lere ücret verilecektır. bel millt takımının özünll teşkil e- tatbik edilince, rakip taraf şaşkın- Torınoda çıkan cStamba Sera• olacağını şimdiden kestirmek güç- duğunu ve bu itibarla da. ııe 
g:.rebileceğini anladı. Bununla * Bu yıl İstanbulda bir mah - den bu takımın Floransada göster- !ık içinde bocalamaktadır. ffi - gazetesi de şunları yazıyor: tür. Yalnız şurası muhakkaktır ki, nin İtalyan milli takımııı• 
beraber, böylı! gece yarısındar mliitı arziye sergisi açılıruısı i - miş olduğu oyun tarz~nı:.. bir tecriir tekim, Floransadaki maçta, Alman •Alman futbol lileminde gördll- b t Alnı 1 k 1 erı· ı· 1 k b" "k bir ibtİlll'l . . .. u arz an,ara ço e v ş ı semes ço uyu 
sonra bir eve yapacağı ziyaret 0 _ 'İn Vilayetçe tahsisat ayrılacaktır. be gözü ile bakıyoruz.. !ar en mükemmel elemanlarımız ğümuz sistem, tamaınile İngiliz k . E 

1 
hil' d b 

1 
d "'•n yaztft 

* 
Taksim bahçesinin arkasında- gelme tedır. ğer oyuncu arına ın e u un u,.-u 

nu, fena ve tehUkeli bir vaziyetr ,, daha büyük bir top hakimiyeti te- dırlar. 
sokabilirdL Fakat çarnaçar karaı :i bostanın istimlak edilerek bah- İ yil"' ııııı 

min edebilirlerse, Almanların is- talyanların, en bQ ... verdi ve: çeye ilavesi takarrür etmiştir. ıoo. dit 

'7oi-EIYAT TARIHIN'.N .. :_ SAN'AT ALEM1NIN .... 
Film dünyasının en parlak-gılneıi ... En yükıek eseri: 

KEŞİF ALAYI 
w Cihanın en kudretli Yıldızları 

1 
ERROL FL YN • OLI\ IA DE HA\ ILLAND 
BU AKŞA.M. 

Tam 9 da -•-.1 
LALE 
SİNEMASINDA 

4 
• tikbaldeki fut bolü çok büyük mu- rini Piola teşkil etmekte~ 

,,..,, , vaffakiyetler v8.detmektedir. cak, bir gülle yaz o 
• Matbuat iki sistem arasında mu unutulmaktadır. 

kayeseler yapmakta ve Almanya cVorgiere Della Sers• g~ 
ile yapılan maçtaki tecrübeye da- İtalyan milll takımının. Jll 

yanarak, aynı takımı İngiliz milll muvaffak olacağına itiıJlat 
takımına çıkarmakla, muvaffak! - sini söylemektedir. 
yetin lehde kaydedileceği mütale - cGazetta Della Sp<'rtt da 

11 asında bulunmaktadır. Bu müta - nikbin görünmektedir. tta11' 
lealar yürütülürken, İngiliz muıt la t la, trııı!l 

W . t . .. tadl yuncu rının ince arz M 
takımının c • sıs emı us arın- ;JJt....-
d t kkü. t kt ld ,.,, rin sistematik tarzlarına an ere p e me e o u6~ ve 
dolayısile de davanın kat kat güç- leceğlni kaydetmektedir· ----oo-leşeceği unutulmaktadır. Bir de 
buna İngiJizlerin ayrı ayrı birer Fransada 
futbol san'atkirı olduklarım da i- . rının ıı 
l!ve etmek gerektir. Milanoda 13 Bu haftaki lik maçla 
Mayıatıı yapılacak olan bu kıırşılaı celeri: f ,. 
ma, bir nevi dllııya pınp!yonaaı F. X. Meuhm - .,, K. sogo 
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HACCftCI ZftliM 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

TRAKYA DA 
Eski eserleri 
sevenler kuru
mu kongresi 
Edirne (Hususi) - Eski eserleri 

- Semi'nl ve •"'ne! (1). güzel .. Hind• ı asla etslim etmi· Sevenler Kurumunun büyük kon

Dan ibaret olabilirdi Fakat yeceklerdi. ••• 
gresi Trakya Umumi Müfettişi Ge
neral Kazım Dirik'in başkanlığı al-

~ekke galibi ve Hicaz'la Irak'ın Hind tında toplandı. 

hıikimi Haccac'ın adamları ilk de- 0 bu mahfeli develeraen blrı- Edirnenin bütün münevverleri-

•••••••••••••• 
INGDIL.. TE:RIE 

fa olarak karşılarında kafa diren- nin 'üstünde idi. Bu deve de öbüı , nin hazır bulunduğu bu toplantı-
diğini g3rdüler. Bununla beraber develer gibi hörgücünü sallıyarak da .o~unan icraat ve _hesap rapor!~- ~~~~~~~~l~i~~~~~I 
onlan'l gördüklerini Hacc:ıc yürüyordu. Bu hörgüç sallandıkçe r~ _ıtt~akla kabul edılmiş. ve 12 kı· 
llğrenemedL Zira Mihleb'le adam- mahfenin kalın kıl kebe perde&ı şılik ıdare heyeti seç!lmıştır. Bu •:.~~}.~~~~ ~~~~=~ 
!arı, kılırlannı sıyırınca heriflere açılıp kap_ anıyor rüzgıi.rlanıyordu. sırada milletimize bu kadar gür ve ı: 

• p d h ' geniş bir kültür hareketi yaratan =•-=·'· )i:lLimmişler ve dördünü de par- er enın er açılışında bulut-
. suz gökteki ay Hind'in gu· r kir- ve yaşatan Ebedi Şef Atatürk ile 

ça parça etmışlerdL ' M'll" ş f ! .... k 1 pikli gözlerini yalıyor kızın Irak ı ı e nonune ongre aza arı 

IOO RADYO 

Perşemba 
Saat 12.30 Proııram. 
Saat 12.35 Türk milzl'1 - Pi. 
Saat 13 Memleket oaat Ayan, aı

ncteoroloJI haberlerl 
Saat 13.15 - H Müzik (Senfonllı 

plfildar, opera 81"7alan vesaire - Pi.) 
1 Saat 18.30 Protıram. 
'• Saat 18.33 Milı.ilt (Nef'ell plAklar.) 
1 Saat 19 Konu.,rıa (Ziraat saati.) 
• Saat 19.15 Türk müzitı (Fasıl ~ .. 

1 
ti). Çalanlar: Hakkı Derman, Efl"9( 
Kadri, Hasan Gür, Halük Recai, Bu
oi tlnor, Hamdi Tok1l7. Okuyan: Tah
sin Karaıkuş. 

Saat 20 Alaıu, meteoroloji lıaberlerf, 
ziı·aat bo:sası (Flat). 

Saat 20.15 Tilrl< müzıtı: Çalanlan 
1 Vecihe, Cevdet Caitla, Refik Fersan, 

1 
Kemal Nlya:ı:I Seylıun. Okuyanlar: Mail 
mud Karındaş, Melek Tokııöz. 1 -

• ......... - Karcılar pesrovl. 2 - Sall • İşte bundan sonra Zeyrab oğul- .. ' . b" d kik kta d k · • .. . gecelerine 5a rveren ayla bır renk- ır a a aya urına suretı-
ları yola duzulml.işlerdi. te olan yüzü 0 an erir gibi oluyor, le minnet ve tazimlerini izhar et-

••• görünmez oluyordu; ve bir an miştir. 1 

hatUn Pınar - Y.an:ıtıır i&<kı: Sana 16-
~~ nul verdim. a - Udi Ahmet - Karcılar 

, şarkı: Elimde iken senin. 4 - Şilltrll -
Mihleb, korkunç bir sergüzeşte sonra kıl perde te':rar kapanınca, Bundan eonra kurumun üç sem -

atıldığını hissediyordu. Ceziretül- loşlaşan mahfenin içinde Hind de Trakyadaki eserlerin imar w 
trap, çok ensin, uçsuz, bucaksız bintl Mihleb, bir ikinci ay glhi . ihyasına delalet ettiği büyük , 
bir topraktL Fakat bir düşmanı doğuyordu. )cüçük antikitelerin, kurulmuş olan 
kahretmeğe ve intikam almıya ((Arkası tıar) çok kıymetli eserlerle donanım 
karar vermiş bir Haccaç lç!n bu Etnoğrafya Müzesinin kıymeti k 
Ceziretül'arabı adım adım, karış (I) İfittim, ita.o.t ediyorum. barüz ettirilmiı! ve Maarif Vekiı · 
karış taramaktan daha kolan ne * !etiyle Vakıflar Umum Müdürlü· 
olabilirdi? Aziz okuyuculanmıza - Niza- ğünün ve Kuruma para yardımııı 

Mekke galibi, tabii bir rr.uddet, mettin Nuifiıı dlin ani surette da bulunan bölge bildyetlerl umu· 
adamlarında nhaber bekliyt.-cektL Tahraıuı giden heyetle lıareket et- ı mi meclis ve Belediyelerinin J.ı 
Sonra, gelmediklerini, hattA izle- tij"iııl ve yazılarını bize yoldan yakın alakaları minnet ve şükran
rinin belirsizleştiğini anlayınca, &öndermek vadinde bulunduj"unu la karşılanmıştır. 
mutlaka Ceziretül'arabı Zeyrab dünkü nüshamızda yazmıştık. B•ı Müzakereler esnasında müzen , 
oğU.:larına haram edecektL büyük hikayenin elimizde bulu ilmi bir surette tasnifine, Edlrnerı 

Aaaahhh ... Haccac'ın elinC' niiş- nan kısmını bu&fin dercediyoru,. açık bir müze kurulmasına, bun!; 
mek, çok okrkunç bir şeydi. Bü Mlitebakisine, muharriri gönder · I için bir mütehassısın getlrilmesııı 

diii zaman devam edeceiiz. •ve Turing kulüple elele veren tün cesaretine, ölümlerden yılmaz
lığına, kızına karşı olan sevgisine, 
Zeyrab aşiretinin haysiyeti üze
rine titremesine rağmen Mihleb, 
bu ciheti düşündükçe soğuk bir 

HALKEVLERINt>E çalışmağa karar verilmiş ve gele 
cek üç yılın çalışmaları, üzerlnd 

Konferans uzun boy1u konuşmalar yapııaraı ~ 
yeni idare heyetine direktifler ve 

Beyo~lu Halkevinden:_ 
t~ rdöküyordu. . rilınlştir. Bu arada Edirnenin bü 

Aş . t· . b"t·· k lk rl b'l 1 - 13 Nısan 939 Perşembe gü • yük tarih ve kültür kaynağı ola 
ıre mm u un er e e , ı - .. 30 d E · · ı T 

hassa delikanlılar, Mihleb'den da- nu saat 1(1. a :n=z n epeba-. sinesine ve bütün Trakyanın hür 
ha azimkıi.r bir tavır takınmışlar- şındaltl merk_ez bınasında Bay.an y'.'sıne şeref veren eserlerden öti: 
dı; bunlar son kararlarını vermiı Mefharet Ersın tarafından cÇocuk ril Umumt Müfettiş General Ki 
bulunuyorLirdı: lara Rüşvet ve mükAfat vermeye- zım Dir!k'e de teşekkür edllm.lş v 
Haccac'ın adamlarile nerede llm• mevzuunda mühlm bir kon - kongre dağıldıktan sonra yeni id: 

karşılaşırlarsa, kanlarını son dam- ferans verilecektir. re heyeti aralannda ı, bölüm 
!asına kadar akıtacaklar, fakat 2 - Herkes gelebUlr. yapmışlardır. • 

ıuıınnı 

Bir Deve kuşunun Hayatı 

Ot -Mftede•;;tu;·ıerınt k•ybede,.. 
Yerine •l)'•h tOyler ı•llr 

lngllterenln Anavatan fiJ05una mensup 33. 950 tonluk Nelson harp gemisi 

j n!ın • Kattılar prkı: Hasta blr ümld· 

1

, •• bekledim. a - .... ..... - Hallı: r• ıcı
ıcrı: Urfalıyım ezelden, 9 - Cevdet 
Çaf;la - Keman takslmL 1 - Raıf Be • 

· I Tin - Karcıtar prlcı: GOIU7Qr oevdl-

1 
tım. 1 - Bedrlyenln - Hicaz pıtıa: 
Mümte:ı:iç qkınla. 9 - Sadettln KAT • 
ııatın - HJcu prlıcı: İşte seni ...,.., ıı.. 
nim. 10 - ......... • Hille7nl aas -
laL 

Saat 21 Memleket -ı &yan. 
Saat 21 Konuşma (Miza!: aatl.) 

-~----===-=·-""-''<OQi =~'"'"'--="' ~ Saat il.IS Esham, tabvillt, kambl1e 
- nukut borsası (flat). 

' Saat 21.25 N°''ell plAlı:lar - R. .. 

lngilterenln Akdeniz filosuna mensup 32,000 tonluk Renown harp gemisi 

lngilterenin Anavatan filosuna mensup 33,950 tonluk Rodney harp gemi:! 

Saat 21.SO MQzllı: (KQçQlt orlı:eotra • 
Şef: Necip Aşkın.) 1 - J>ohnan)'1 • 

• Rapoodl. 2 - Gleıısmer - Kırlanııçla-
, nn vedaı. 1 - Bon:hert - D!r receo.Ja 

romo.ru - Vata. 4 - Loı>po1d - Karı. • 
bad hahraa. 5 - Kfi~nek~ - Mavl el• 
blııell hemılreler operetinden. Ma" • 
final. 9 - Hanna Ulhr - Tempo! Tem-
po! Galop. 1 - Pachemen - Vi;fane 
süiti. 1) KOçQk ceçld resmi. 2) Opera
da balet mO:ı:ltı. !) Grabende ıedn1L 
4) Pl'alerde aUı karınca. 
~a .. < 22.30 MQ:ı:lk (Sollıtier - Pl) 
Saat 23 MQzllı: (Cazbant - Pi.) 

Saat Z3.45 - 24 Son ajana haberimi 
ve ,.annld program. 
'" ,,, . . 

GÜNÜN PROGRAM! 
• 

BALK 

1 OPE&n1 
IPEıt 
MEJ,EJt 

SARAY 
sCMn· 
TAıtSİM 
ALEMDAa 
H.b.IJ 
TAN 
SAKARYA 
HALii: 
LALE 

I~ 
AKIN 
FERAH 
AZAK 

4 •• 

: Çardq Opereti. 

: Süven Fedaileri 
: Sü veyı Feda ilen 
: Venedik Treni 
: Sonuncu Bala)'l 
: Fransız İhtiWL 

: Racanın Hazinea 

ı Aşk Mahlı:tlmlan 

: Olimpiyat gençleri 
: Bronq ve uplı. 
: Parls Şarkıları 
: Radyolu Polislu 
: Cemile 
: Aşkın GOzyllflan 
: Yaş asın Aşk 
: Yaşasın Aşk ---. . 

• 
Bu alcı:am 9 da 
ZIR DEl,h,ER 

Cuma akpını 
Zoze Dalma 

geceai. Pazar artistler müaaıneıwl 
(SON GECE) 

Pazartesi Halk ılneması 

Eursadan gelen bir 
mr z ·un yakalan~ı 

Bursa zabıtasının blldirnıeı! n
zerlne İslim Temizel burada yaka
lanmış ve dün adlly<'ye verilerek 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiştir. 

İsllm Temizel, kendisine atfe -
•dilen suçla allkası olmadığını ld -
dia etmiş ve Bursaya gönderildiği 

takdirde hakikatin meydana çıka -
cağını söylemiştir. 

HAkim İsllm Temlzelin evraltlle 

beraber mevkufen Bursaya sevlı:l.. 

ne karar vermiştir. 
---0--

lşçi sigortası 
İktısat Vekllett tarafından ha -

zır\anrnakta olan işçi sigortası JG. 
nun projesi hakkında tetkikler 

yapmak üzere memleketimize g&

len Milletler Cemiyeti Mesai Bil • 

rosu Müdürll Ozvald Ştayn An • 
karadaki çalışmalarını bitirmiş ve 
şehrimizden geçerek Amerikaya 
gitml§tir. tktısat Vekiletl bütiln 

işçilerin sigortasını temin edecek 

• 

lnQilferenin Akdeniz filosuna mensup 29.150 tonluk Roy•I Sovereign gemisi J
olan bu kanun projesini y•kında 
Mecliııe aevkedecekUr. 
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SAYJl'A 1 

1 ı;sK! YUNANIN ŞUH KADINI -

1 ~!.~M~R~m~.~~~!!~ 
İki yosma: İşte •• İşte, o yabancı 

dilber kız ! dediler 

iKDAM 

Tayyare piyangosu çekildi 
Dün kazanan numaraları neşrediyoruz 

3000 
Lira kazanan 

13399 

1500 
lira kazananlar 
10391 38229 

1000 
Lira kazananlar 

23878 27481 10579 34898 
1883 

~5413 

9250 
13436 
5311 

28999 39481 23816 
25027 6777 
38196 33050 

5347 21658 
7066 35949 

7383 
35191 
20948 

6876 
20608 8920 4235 38738 
13734 10876 10254 30523 
35505 562 13600 17408 
31828 12278 6132 4931 
11895 22665 38123 34120 
35543 10882 38946 12463 

514 29951 13152 26925 
18368 6605 29256 39670 

11931 36746 8770 14988 21660 36751 38074 10518 2742 
27124 3638 8778 6097 6013 2687 31875 36444 

763127358 28673 24422 26735 9695 
5332 10988 286 15069 38062 16080 

' 21033112197 32996 12428 4052 17415 
21347117512 7512 3143 33920 38289 
30795 14129 30570 27843 4044 12657 
24327 ,37906 13586 35285 38380 26258 
l 6224 29212 38515 10371 39485 34445 
13003 

7557 38279 10928 21714 18446 
11303 

34789 3114 5804 12144 4360 
28902 
20912 23224 29061 38535 4789 9700 

4595 5946 39194 11803 16085 446 

31946 8614 34845 10410 14569 22160 

2688 6571 3032 24734 5393 34028 

10100 12912 3792 6143 21633 2094 
30176 643 

21895 12a50 38496 35590 26016 • Pirinç 

• 

Aspasya, gençliğinin, hisliliğlnin 
bir gizli hamlesiyle, bir an, sarsıldı 
Gözlerini büyüleyen bu manzara • 
nın füsunu ile, bu rlıyal bayata 
karşı, bir tahassür ve iştiyak ale • 
viy le sinirlerinin yandığım duydu. 
O da bütün bu eğleneıı, zevkten ve 
heyecandan gam alan genç, güzel 
kadınlar gibi ve aynı şekilde ya • 
şama.k gayesiyle yetiştirilmiş bir 
insan değil miydi?. Servet, debde
be, sefahat ayaklarının dibinde idi 
Jı.yağım blr lrumldatsa, bir anda, 
yerden hl!yranlıldar, prestişler fış
kıracağına.. elinin bir parmağı ile 
işaret etse, önünde, en çılgın ihtl -
rasların, fedak~lıkların kaynaşa· 

cağına emindi Hiç şilpheslz, bura· 
da ve istedll!I yerde, bir saniye i
çinde, giiniln gözdesi güziydesl ve 
emsalsiz bir incisi olabileceğini bl· 
!iyordu. 

200 lira kazananlar 15649 4719 28380 38720 31280631 5 o o o o il ra l ık m Ü kaf at 
38851 e154 8487 28141 12302 26844 24872 3231 11557 Mercimek 
23780 23388 9789 8879 25203 2369 18599 6333 7388 26698 En son çekilen ve 100 kişi arasm- Bezelya 
28411 27701 39293 14085 13125 l0099 29034 32393 28209 39561 da taksim edilen 50.000 liralık mü-
31698 23999 7793 20396 24212 

2530 9518 12808 15652 26924 , 1<aratı aşağıdaki 100 mmıara u . Yu 1 af 
""°"6 .,..., o<>noo 29808 27740 23872 35617 11605 12681 p 
;;1 29:;;;:; ;; ~:: 22242 40 lira kazananlar :;.;ışt~~s2 28554 

7032 22991 
irinç nişastası 

35542 U>53e 31699 ~5805 7674 2324 37530 504 16492 25658 . 9946 11808 10311 32018 6365 Kornflör 
Ari•tofon 2338 35494 26694 38650 3014 9601 26588 39962 17359 38035 27255 11546 37061 17394 23885 ( 

Aspasya, anealı:, içini çekecek ka arkasında koşmuyorla:rdı. Onlar, 29064 31256 32741 14200 6831 17142 15292 27776 10393 34296 2579 906 465 18361 2185 Mısır hülasası) 
dar bır müddet, kendinden geçtı. zarif köşklerinde asil ve kibar atı- 70 lira kazananlar 20994 33360 29231 293 30390 28516 21163 31880 36831 23246 Bakla 
Sonra, gözlerini bürilyen bulutlar, haplarını kabul edecekleri zaına • 30157 8451 33939 29170 4184 30657 10106 15452 18632 12120 
başının tÇinde koyulaşan dumanlar na kadar hava almak, sokakların 3905-

7 31125 14716 19468 8733 31119 36172 39574 15838 36412 13467 8399 35103 27417 1662 
süzülüp silindi ve eski benliği, bir- halini seyretmek üzere dola§lyor • 

3 22432 21296 31541 14965 39498 31524 16474 27264 2481 84 
denblre, bütün siikıin ve feraga • !ardı. 13232 30003 2072 16645 23749 12124 38004 8131 14978 37712 

35502 30273 28305 32893 
37089 35410 28849 6976 37946 39501 28699 39213 23116 37406 

tiyle yeniden dirildi. Dudakların- İki yosma arkada§, Aııpasyayı 34592 7396 13153 11915 528 
da titriyen acı bir istihfaf tebes • görünce, bi:riblrlne: ı6837 156 11128 37978 23365 34130 26417 23950 10614 18657 5060 6734 16892 36687 12826 

sümüyle, bahçeyi, köşkü süzdük - - İ§te .• işte .• o yabancı dilber 38133 12055 20970 5621 2875 25500 1184 571 32960 12856 9644 14766 9158 35207 14888 

Fasulya 
Nohut 
Arpave sair 
Hububat unları 

t3 - ~ı ... au 1 

ten sonra ~"rlldü. o, ne diye, bil ..... 
1 

21879 23300 29291 35270 4864 36668 29068 18771 27704 5831 
,~ ...... 25012 29745 38211 29378 13780 

medlği bir kadının, Prenses Seri· _Kimdir acaba?. =~ 25933 10781 31498 ~: 6291 5544 39556 22141 38905 34397 21315 31724 36428 2529 

gdoınlı'nunğı ayakları altına, ldektal~~t 
8
ka· _ Burada bu. lunduğuna göre, 

31756 
32694 14957 18617 

21079 
1726 37542 3448 19650 132811 20155 21051 15636 13581 38545 

nın gururunu serece ı. on 
1 

.. 994 13906 26454 
32 38 23712 

25504 9688 32126 12747 22698 1 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

b fed·'-"-lığı •- als b·ı 1 mut aka muşteri arıyor. 1392 3415 22584 25494 19288 392 1631 O 18658 82273 ra, u """-' guze a 1 e, D. .. l d 1 32221 2273 37n<o 16971 2607 25344 29063 22334 22764 
b d l b . ti b kl. b. ' ıye soy en i er. 33874 14554 33684 30971 9453 "" 

Tarihi tesİ.1İ 
1915 M. NURİ ÇAPA Beşiktaş 

un an nası ır ne ce e ıye ı-

1 
. . 24233 26223 31791 5796 13490 

l kt . . Pr Seri , b bah Lilrnos'la Gzlklis • Amara, As • 21594 2177 24905 364. 67 35447 20729 4112 21467 31517 1255 
ece ı. en ses go nun, u . ) 494 33386 2356 2569 30290 

çedeki Alem, ruhi hüviyetini teş • pasyayı, bır defa daha, Agora el • 39871 35595 37814 9592 29650 10314 9864 12336 9088 35608 8216 39907 32454 19881 ·-- K 1 R A L 1 K -
h . tmi dı? Yal k varında dolaştıkları esnada gör • 37719 11629 13481 20008 4324 , 29073 15248 29468 29173 30740 r . ~ L ____ A_s_k_e_r_li_k __ iş_ı_e_ri __ ~.~ ır e yor mıy . nız zev , .. . .. .. . 6706 25436 4133 32524 39588 
yalnız sefahat, yalnız sefil mkera, mu~erdi. Onun mustesna guzelllği 34589 18438 22516 3315 8654 32241 22226 9073 35902 29973 Apartman Dairesi 
onun, bugüne kadar tik.indiği, iğ • nl gorerek kim olduğunu anlam:ıya 1845 3767 39888 35808 10358 24ü70 7474 31685 14154 14152 1 

rendiği bir hayat şekli değil mly· ~~rak etmışlerdi. Şimdi, bu tesa- 18197 32637 15869 4799 1605 4305 33651 13927 29985 2193 
dl? Prenses Serlgo'ya dehalet et• d~etten istifade etmek, onunla ko 26702 12006 13323 22222 21326 15570 38975 14908 39692 36134 

rnekle, o da, bu,hayat şeklinin cere miş'."ak istiyorlardı. İki ~osına, hiç 23842 8828 2244 33878 5351 27033 14769 4621 8556 21066 
yanma katılacak.. klmbllir, nasıl çekinmeden Aspasyayı önlediler: 20506 26443 39727 18470 30765 3779 12693 2704 21819 9632 
sergüzeştler geçirerek fani bir Ala- - Güzel yavru! Burada, yalnız 21567 12211 21035 29157 28863 20212 9129 36165 20997 13750 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

yişe mukadder ve mev'ud olan başına ne dolaşıyorsunuz? 29280 16912 2257 3Vi-"0 18920 2419 37521 • 10987 2272 10686 

hiçliğe sürüklenecekti. 0, bir hiç Diyerek aşinalık gösterdiler . 33375 23569 14920 28801 3690 18690 37678 13991 9277 2501 
olmak için Atinaya gelmemişti ve Aspasya, bu iki yoı,mayı, zen • 7736 25902 3465 29574 14188 30245 1957 28479 35669 16975 
Atinada, kabil değil hiç olmıya i dostlarla uğraşırken, her halde 1374 58820 20492 6842 26127 6898 32543 5096 6915 , 
katlanrnıy.acaktı. ) görmüş olmalıydı; fakat hatırlıya· 26829 16786 16319 28039 22728 

Aspasya, müphem bir surette madı. Güler yüzle kendisine hitap 50 lira kazananlar 17707 35856 1519 32206 7657 
sezdiği, fakat mahiyetlni kavrıya· eden bu iki güzel, zarif yosmanın 19357 25545 11583 5422 2774 4064 32873 39998 15745 11957 

Teselli mükafatı 

Bu keşidede ikramiye ve 
mükafat kazanaınıyan bilet • 
ler onda bil' he>abile (1) lira 
teselli mükafatı alacaktır. 

Büyük ikramiyeleri 
kazanan talililer 

200.000 lira kazananlar 

lla~lc11da lramooy caddesi üu
rindo bir aparlm 1 n111 mobilyalı 
banyolu .., lcaloriforli daire•i 
ehoon fiatle lciralılctır. Cu· 
martesi pazardan maada •e· 
kizden beıe kadar Telefon nu· 
marası 44654 de 8 . F ual diy. 

••lllilllllll• müracaat••••• 

1 - Evvelce davet edilen 316 • 

332 (Dahil) ve bu sefer davetiye 

çıkanlan 333 doğumlulıtrdan ve 

bunlarla muameleye tabi yoklama 

kaçaı;ı bakaya ve saltlılarla mua -

meleleri tekemmül eden ve hiç as 

Bayan Fikriye ve ortağı berber kertik etmemiş olan \Piyade) sı· 
Mustafa nıima mensup İslam erat askere 

20.000 Llra kazananlar sevkedileceklerdir. 

Samsun: Buğday paıarında bak· 2 - Şubede içtima günü 21 Ni • 

san 939 Cuma sa bahıclır. 
rnadığı bir emelin cazibesiyle sil • yüzlerindeki sevimli alakaya ça • 3467 l05SZ 37701 5761 14286 5839 592 39834 30094 21098 Malatya: Ziraat Müdürü Ekrem kal Rasim 
rüklenerek adırnlanm sıklaştıra • bucak ısındı. Zaten, geceyi geçire- 2658.1 5186 24504 8211 16335 39117 4874 5868 15154 19790 Milas: İlk mektep hademesi İstanbul: Üniversitede hademe 3 - Bedel vereceklerin bedelle· 
rak bahçe kapısından, sokağa fır. ceği yeri bulmak için, birisine mü- 7385 26305 22553 4005 31780 23592 25580 1692 29540 12153 

Ömer Ali ri 20 Nisan 939 PerşPfDhe alı:§amı· 

!adı . racaat etmiye, istediğ; rnalfuna • 17789 16938 8812 36310 36349 148l9 13871 7571 24899 35155 İzmir: Devlet Demir yolları cer İstanbul: Mücellit Hıtıtyan ve na kadar kabul edilir. 
Aspasya, sokakta, kadın erkek ti almıya da mecburiyeti vardı. 30574 22937 22455 17977 22535 2665 36506 25'111 28126 30371 

atölyesinde Saim ortağı 4 - Gelmiyenler Jıakkında ka • 

kalabalığı arasında kalınca, şaş • Mükalemeye bir zemin hazırlamak 29473 27897 28347 21630 30001 30623 34774 3723 3318 24488 Cihangir: Gündüz apartıınan Bilecik: Orta okul öğretmeni nuni takibat yapılacağı ilfuı. olu • 
kın bir halde, ne yaptığım bilme • için: 37057 35131 10192 32912 422 j 2278 14507 13635 37430 5502 ikinci kat Angeliki Fikri 

15.000 Lira kazananlar den yürüdü. Onun ah7e!li~ini ve ı1 - Bayram şenliğrni seyreıliyo • 18575 10399 1783 27489 39233 l9866 35628 zoo•ı 2""10 3265 
... - 6 .,.,.. vo Samsun: HükUınet konağında 

tek başına bulunuşunu gören bir rum. 34858 22295 39442 8131 1739 
5756 

B -1 •- ı ·t N 10 D. d. 20654 7978 14651 20764 ziraat katibi Mustafa eyog u: .=ma ımescı o. 
kaç erkek: ıye cevap ver L 12529 3926 11367 30819 33618 

19531 
De · 

B h h ıd Uk d f 7130 6466 32801 34941 spına. 
- Vay .. yeni bir yosma! - uraya, er a e, e a. 39752 14854 38344 21135 19937 

28578 
40.000 Llra kazananlar S De . ll 

7099 21584 7042 16410 amsun: mıryo arı istasyon 
Diyerek etrafını aldılar. ge!Jyorsunuz? 15822 38090 1395 Aydın: Ahmet Sabri ambarında Kemal 
Dilber kız güç ha-ile bunlara me- - Atinaya da daha yeni geldim. 15374 16670 23062 25768 20058 14792 22710 37739 199 12958 İzmir: Akseki Bankası Raşit İ . Ort kt h d . 

ram anlatabildi ve yoluna devam - Ya!... 18346 ı "004 8888 1555 30433 18881 39412 26002 19795 9510 B 'k zınır: a me ep a emesı 
....., eşı taş: Tuzbaba 17 No. Cemal Ramazan ve Jckantacı Ahmet. 

etti. Yürürken, sokaklarda cere - İki yomsanın bu hayretinden 15779 9230 28317 16002 13351 5600 13849 16625 27980 6340 Kumkapı: Bakkal Velokrnanidis 
yan eden çılgınlıklara dikkat bile sonra mükaleme devam etti. As • 10125 7521 16159 862 8485 16997 32957 36250 20354 17270. 

ı Çakmakçılar: Valde han telliil 
etmiyordu. Aklı fikri, geceyi nere· ı pasya, kim olduğunu , Atinaya ne 20772 35688 32978 11261 9404 23788 29924 13466 25312 14649 
de geçireceğinde idi. maksatla geldiğini kısaca anlattık- ı l9329 33442 38470 13651 14727 .9994 1993 17529 21847 17198 Rahmet ve kasap Mahmut. 

Aspasya, bu yürüyüşü sırasında, tan sonra Lesbos kız lisesi müdü • 35195 35297 21676 7904 6549 . 35153 36771 21297 21987 34506 25.000 Lira kazananlar 
birdeııbire, Liknos'la Gziklis • A- rünün dört tavsiyenamesinden de 27850 8478 12740 26089 25104 25870 38634 5409 7923 32053 Karaköy: Kontlsyoncu Mavro • 
mara'ya tesadül etti. Bu iki yos • bahsetti 26175 31407 21699 3737:i 35048 19894 4552 19355 12257 28749 polo 
ma, zengin olduklarından, kısmet (A1'kası var) 22626 30178 16759 38295 5ll5 33532 21258 11904 38111 10550 Tokat: Singer dikiş öğretmeni 

10.000 Lira kazananlar 

Bakırköy: Ömer Naci sokak 104 
N o. Feyzi ve Abidin. 

Ortaköy: Çarşı içerisi Nuri ve 
arkadaşları 

İzmir: Derbil köyünde Şaban 
Ordu: İsmail Rıza 

nur. 
••• 

Kadıköy Yerli Askerlik ;ı.ube • 

sinden: 

939 Nisan celbi için 317 • 333· (da

hil) doğumlu lslıi.m piyadelerden 

hiç askerlik etmemiş olanlar sevk 

olunacaklardır. Bunların toplan • 

ma gunü 21 Nisan 939 Cuma günü 

saat 11 t:ir. Bedelı nakdi 20 Nisan 

939 akşamına kadar kabul olunur. 

Alakac!arların muamelelerini yap

tırmak üzere şubeye müracaatları 

ilan olunur. 

T E F R 1 K A N U M A R AS 1 : 41 

nıııııııııııııııııııuııııuıııııımııuıııııııııııımıııııııııııııııııııııııııuııımmı~ıııııııımıııııııınu Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazanı M. IHSAN 

ınıııııııııııııııııııuııııırumnınıııııınnnımoıunıınınıınııııııııınınıır.ıııııınınınıııuum 

-Fakat defter bende değil kal- yıplara klll'l§mış. Nazlı kadın bir- Müjgan için senderce bir kalp ya- rayda Müjgana çevrildiğini bilmi- Müjgan, mindere adeta düşer gi- Bu Sait ağa da aylardan, seneler- - B,.kalım doğru mu? Ağanın 

ırası facığım, bir konsolun gözünde idi ... kaç sene daha sabretmiş, seni bü- rası, bir ukte olarak kalan bu mu- yor. Bunu başkası sanıyor. bi oturdu. Nihad onun dizınln di- denberi benim peşimdedir. Bugü- maksadı malum olduğuna gllre her 
. de Tekrar... yütrneğe çalışmış. Nihayet parasız- ammalar çözülemiyerek hafızasın- O halde defteri onun konsolun· binde, yere, mangalın kenarına J. ne kadar ortaya vuraınadığ:ı zami- sözüne inanmamak liı:rundır. 

- ~min odasındaki. ~nsolda? hk canına tak dediği için seni sa- d:W silinmiye yüz tutm~ke~. ş~- dan alıp getirmekte ve bana bırak- lişrneyi tercih etti. Müjgan nemli rini bu g~ ilk defa tehditle, yal· -Evet aİııına, yarın defteri ge-Sait 
ır, b· - Soyliyemem. Bır ihtıyatsızlrk raya vermiş İşte hepsi bu.. . di ortaya çıkması onu tarifi guç bır makta ne mahzur görüyorsun? gözlerini Nihada dikerek· vararak, vaıdlerde bulunarak an- t• . b .... Ü 

d · · · · , . ırmıye azır gorun yor. 
ı etn yaparsın; foyamız mey ana çıkar. Müjgan bu kısa malfunatı dinle-! halecana düşürdü. Yüzü kıpkırmızı - Belki arayan, soran olur!.. - Herşeyi işittin değil mi Ni- !attı. Mel un herif ... 

vlid - O halde şimdi ~erşeyi anl~ta- mekle iktifa edecek halde değildi. oldu. Beyni atıyordu. Ellerile şa- Müjgan sesir.i çıkarmadı, ellerini had? Diye sordu. - O değil; ıısJI senin ailen hak • mı? Defteri de uydurmuş olamaz 

eni cak, yarın da defterı bana getıre- Fakat bu izahat bile onda derin bir kahlarım sıkmıya başladı. Fakat ... dizlerine dayalı, başı avuçlarının - Evet ... Bir müddet hiddetten kındaki ifşaatı mühim icaba doğ- Sö li im· beliti i b' 
d ceksin. S ·ı g-a "zl · h in · d b b' · d - Y yey ' ııen ıraz 

~rı·a, A 
1 

_ 
1 

h~yecan uyandırdJ. Hiç tanımadığı aık ~ ~ı~ so erı~., emen an- içın e ~saniye durdu, sonra ı~- yerırn e duramıyacak bir hale gel- ru mu? ümitsizliğe sevkedecek diye giz· 
.., - n atacagım şey er kısadır. ailesi hakkında iyi ve fena bazı tna· ma a ogru mu ı ı. den ayaga kalktı, kararı kat'i ldı: diın, sana acıdım, en sonunda da Nihad içyüzünü çok ıyi bildiği ' 

~yec< Anlatayıı:n: A~ne~ Nihal. Erenkö- lfunat veriliyordu. - B.u. d~t~ri bana bulup getire- _ Haydi Sait ağa, bu akşam çok hayret içinde kaldım. Senin için bu macerayı kendisinden evvel ve lem~k istiyordum. Faka.t bana ve 
ıiş bı yunde Rıfat ısmınde bır komşu Kendisi bir piç mi idi? Babası c~k mısın. dıye tekrar sordu. Se- heyecanlıyım. Şimdi beni rahat bı- gece pek heyecanlı geçiyor Müj- kendisinden gizli haremağasının bemın tasavvurlarım!\ ıut her şeyi 
~vet, gencini sevıyormuş. Onunla evlen- anasının kocası değil mi idi? Bun~ smden ~ kadar merhamet u.ırandı~ rak, yarın daha bol görüşürüz. gan... ortaya atarak istifade zemini ha- artık sana söylemeği bir borç bili· 
·nder miş. Fakat kocasının bir dayısı var. ihtimal vermek güçtü. racak bır yalvarma tonu vardı kı Defteri de unutma... - Benim şu sarayda ne ellm 21rJaınasına çok kızmıştı. Bunun yorum. Dojp'.usunu istersen ben 
ı ve Rıfata çok benzermiş. Çapkının bi- Fakat onun için, kendisinin Salt ağa reddedemedi. Başını s,.,.- Sait ağa bir kelime söylemeksi- günler geçirdiğim1 anla~ın mı? Sa- intikamını behemehal alnııya çok- saraya bi~az da senin henüz aklına 
J ha ri imiş. Bir gece annenin koynuna b . d d 1. ed'J . . 1 ladı: zin kalktı, oda kapısının anahtarı- ray denilen bu koca bınaların ne tan azmetmış· ti Fakat bunu tabii . . . 

ır a ıya tes ım ı mış ~ ması ve y . . . . . _!iş . b .... k f . 1 h 
1 

· gelen şeyı sana tekili etmek lçın 
ve ~ girmiş. Kadın bunu kocası sanmış. b el d 1. .d Rif t B . - arın, dedı. Yarın getırırım. m yerme ı tırerek: uyu acıa ara sa ne o duğunu M". • d ·~n.. k ona defter· . 
· li - ı u a ıya ge ıp gı en a eyın F k . . . . . . All . . anl dı ? i uıgan an gı~,ece , gır· dirr B b cıl ıı-, b" lk. gun·· 

rı g İşte sen bu suretle doğmuşsun An- k d. . d . _ k el a at bır ıkı saat ıçmde ıade eder- - ah rahatlık versm! Dedi ve a n mı. şte hep bu haremağa ;o;.;ı~ıo ~b· .. .. '· u ara a ı.,. ır ı 
· en ısıne aıma sogu muam e . . . . . . . den haberdar de6 =..., ;;• ı goru- . . .. . 

~ sar nen işi babana anlatmış Amma sen t . h lb k. k d' . . . el' sın, yıne yerme koymalıyım. kapıyı çekerek çıktı. gıttı. )arının vazıyetlerıne bakmadan sa- . ıçın goze alarak seru buradan na· 
· e mesı, a u ı en ısı ıçın g ıp D . . . .. . • . . . . . . . necektı. . _. . . 

ınazu doğduktan sonra aıılattı-ı i in seni . . . . • . - emek ki konsol kimin oda- Muıgan, kapıyı kilidlemıye gı. ray ıçınde bırer yavuklusu yardır. .. . sıl kaçırabılecegımı tasarlamak ıs-
har k b 

1 
_ R. . B g ç gıttığının malum olması kuvvetlı sında ise o, defteri ve benim mace- derken bu harareti!, heyecanlı, Saraylılar içinde blribfünln delisi Mujgan, ailesine ınt haber·. tiyordum. 

a u etmıyen ıtat ey tutup Be bir delildL' Ya a h . ·· ·· b'li .. . . - · · d d d - h J · . . nasının ıç gorun- ramı ı yor. munakaşalı muhavereyi merak, divanesı olmıyan da az değildi.-. !er en uy ugu eyecan a, gayrı- H lb k. b b ık - b - e 
fo is yazıtta bır ç~aşırc'. kadına te~~rn memesi ve Müjganı c:ladının eline - Defteri biliyor, okumuş. Fa- endlşe ve güç zaptedilir bir hid· Geceleri böyle el ayak çekildikten meşru bir çocuk olduğu hakkında- - a u 

1 
ana e ı ır sen 

ıeğe etmış. Arada bır gelıp pa.ra g~tırır- lııraktıktan sonra bir defa bile ara- kat bu maceranın sana ait olduğu- retle dinlemiş ol.an Nihad yükten sonra saraylarda ya aleni, yahut ki iddianın verdiği hicap arasında beklemekten bahsediyordun .. 
ı!üjg mış. Fakat en sonunda bır gı..n ka- maması neye hamlolunabilirdi? nu, daha doğrusu Vicdanın ismi sa- dı.şarı çıktl ~zli bir fuhuş, bir rezalet başlar. Nihadın yüzüne bakamıyarak: (Arkası var) 



·---ıt3' İKDAM SAYFA1 
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Tane Kuruş Tane Kuruş 
---

Samsun 25 (Madeni kll:tu) 45 Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 




