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CAC.ALOC.LU NURUOSMAN1YE No. 54 
TELEFON: Z3300 - İSTANBUL 

Türk Kadınlarının 
içtimai V azif el eri 

General Franko 
Bütün dünyaya 

Meclis Bugiin Toplanıyor 
Ah, onlar bilseler; merhamet ve şefkat
lerine muhtaç ne kadar kimsesiz 
çocuklar, yoksul ihtiyar 1 ar, herkes 
tarafından unutulmuş kadınlar vardır ! 

Tebliğ ediyor Riyaseticümhur intihabından sonra 
"ispanyada Kızıl M•ııA ş f k •• ı• k 
•r:,;i~i:!':'.v• ı ı e , nut unu soy ıyece 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
ıı:İiYilk inkılabın Türk kadmla- ı alesef onları, poker, bezik ve sair 
lı~a içtimai hayatııı kapılarını ta kart oyunları etrafında vakit kay-1 
~es •ııa kadar açmış olduğu her - hetmeğe sevkediyor. Bu hal, 
bii s.~ llıalfundur. Kadınlarımız bu hem aile hayatı için pek te tatlı 
baiiilı. ~iinıada layık olduklarını is- olmıyan vaziyetler ihdas ediyor 

Parti Grupu Meclis Reisliğine 1 

A. Rendayı namzet gösterdi 
it ettiler. Atıldıkları her salı:ıda ve hem de hanımları vakitlerini Altıncı Büyük Millet Meclisi kalade içtıma yılına ait riyaset di· isliğinde celseye devsm olunarak 
~•tli ınuvaffakiyetler gösterdi _ semeresiz ve faydasız kaybetmeğe bugün Ankarada saat 15 te topla - vanı intihabı ve Parti Grupunun namzetlikleri umumi heyetin in. 
j · Üniversitenin her fakülte•in· ~evkeyliyor. nacak ve yeni meb'uslar and içe· Reis Vekillikleriyle idare heyeti tihabına bırakılan idare amirleri· 
~il ve her sınıfından başlıyaı·ak, Ah bunlar 0 beyhude geçirilen ceklerdir. Reis ve riyoset divanı· üyelerinin seçimleri teşkil ediyor· le riyaset divanı katiplerinin ve 

Ilı ~lıtelif adli memuriyetlerde, saatlerin hiç olmazsa bir kısmını 1 nın intihabından sonra Reisicüm - du. Büyük Millet Meclisi Reisliği- grup idare heyeti üyelerinin seçil-
~lliınıikte, avukatlık gibi ser • içtimai hayatımızda pek eksik olan bur seçilecektir. ne Genba§kurca namzet gösterilen melerine geçildi ve a~ağıda isim • 
la llıesai sahalarında, edebiyat • şefkat ve merhamet işlerine has· Evvelce de kaydettiğimiz veç - Çankırı Meb'usu Mustafa Abdül • !eri yazılı zatlar eksetiyeti kazan· 1 
)~~esairede erkekler ile başbaşa redebilseydiler!! 1 hile Milli Şef'in mühım bir nut • halik Renda ile Riyaset Divanı Re- dı. Ruznamede başka bir madde 
~t~tııektedirler ve bazı sahalar!la Ah! Onlar bilseler, merhamet kuna intizar edilmektedir. is Vekillikleri için Aydın Meb'usu olmadığından celseye nihayet ve -
ı., a .. dllha ziyade mııvaffakiyet - ve şefkatlerine muhtaç nekadar ' ~ Dr. Mazhar Germen, Bursa Meb· rildi. 

&:o t k' · ki k l 'h · Reisicumhur 17•18 arası usu Refet Canıtez ve Sıvas Meb- fdare limı"rlerı·.· s ern:ıektedirler. ımsesız çocu ar, yo su ı tıyar· Harp bitli f I d k 
b~llto. ta ezelden Tiirk kadınının lar, herkes tarafından unutulmuş .. yem n e ece usu Şemsettin Günaltayın, Grup Dr. Saim Uzel (Manisa), Halit 

111dltalıiliyet ve kudretine inanan- kadınlar vardır. · Burgos, 2 (A.A.) -.Dun gec~ Ankara, 2 (A.A.) - B. M. Mec- Reis Vekilliklerine de Trabzon Bayrak (Ağn), İrfan Ferit Alpaya 
bi ~~tn. Zaten ilmi tetkikler da- Burada müzayakadan ve vak- saat 23;15 de nasyonalıst . umum'. !isi, yarın saat 14 de açılacak ve Meb'usu Hasan Saka ve Seyhan (Mardin). 
ı11~k kadınının iptidai zaman • tinde ilaç yetiştirilemediğinden ö- karargahının İspanya dahıli harbı bütün müzakerat radyo ile neşre- Meb'usu Hilmi Uranın namzetlık- Riyaset divanı katipleri: 
~t ~ lıile erkeğin mesai arkadaşı len çocuklar vardır. Orada, imdn- hakkın.da. aşağıdaki son tebliği dilecektır. Reisicümhurun yemin !eri reye konularak müttefikan ka Vedit Uzgören (Kütahya), Ziya 
\L &ilenin en bereketli ve feyizli dına varılmıyan bir kadıncağ12 neşredılmiştır: merasimi saat 17 ile 18 arasında bul olundu. Gevher Etili (Çanakkale) Cavit 
" lıııs ( A k 3 ·· ·· fada) •Ordularımız, Kızıl orduyu esir ••~- uru olduğunda şiiphe hı - r ası uncu say ed k il'"t t .t t . b yapılacaktır. Bundan sonra Hasan Sakanın Re (Arkası 3 üncü sayfıuia) Mustafa Abdülhalik Ruula 
"'Ilı Ah t AA Al ere s '"' an ecrı e mış ye u 
l Yo~, me y&Oy U suretle son askeri hedeflere var -ı Parti grupu dUn 

lıılıl!settilr meselesini ahmakça mıştır. Harp bitmiştir. toplandı 
~ »:ıı cahil ve mutaassıp hoca - B 
ııı, 'l'iırk kadınını dört duvar ara· Unutmıyalım 1 urgos 

1 
Nisan 

1939 
Ankara, 2 (AA.) - c. H. P. Bü-

liıı~ lıı;tlıkftm ederek Tiirk cemaa- Franko• yük Millet Meclisi grupu bugün 
M. Bek Londraya gitti 

tıı~ hu feyiıli ve bereketli unsu _ Ebedi şef Atatürk, evvel- Amerika Frankoyu 2/4/939 öğleden sonra saat 15 te 
"eıoıını· · d ""dd t kı' gu"n, Ankarada, Ra•attepe· tanıdı Başbakan ve Grup Rciııi Dr. Refiki 

lııab erın en uzun mu e 
de 

0
'."tn etmişti. Fakat bu devir- de bir anıt - kabrin inşasına Vaşington, 2 (A.A.) - Amerika Saydamın riyasetinde toplandı. 

n,,
1 

ile 'l'ürk kadını kendini kay • intiıaren, elyevm bulundu • hükumeti Frankoyu tanımıştır. Bu toplantı ruznamesini Büyük 
'>ltllı.eı:ııişti ve köylerde, ailenin ğu Etnoğl'afya müzesinde ih· ( ATkası 3 üncii sayfada) Millet Meclisinin altınc1 devre fev 

d• •k kadar istinatgahı ve şehirler· zar edilen medfeni mahsusu-
de an h · ·d kkt df ı d tı e ayatını tanzım ve ı a- na muva a en e no un u. Dünkü hareketleri 

Bizim de gireceğimiz müttehit 
cephenin görüşülmesi muhtemel 

tı..•.den bir amil rolünii muhafaza 
'"llştt 

ta~·~Yiüt . inkılab Türk kadınıııı ~ 
ı1ıı:: llıevkiine getirmekle, Tiirk 
'I b~i hayatını takviye ve ona ye
~11 ıtçok feyiz ve bereket mem -
'ld olacak bir un.ur ilave etmiş 

il. 

"•ıı; Ti' k . . k' 'lı111ı ır cemaa tının en ço , 
'lı11ıı taç olduğu, veliikin ayni za
dıı~ '1ıl da en ziyade mahrum ol · 
)j~ §ey, kalbden akıp gelen fe -
~~· ~. bercketlerdir. Türk ferdle-

1 hiı:ib" . . d h' "1,._ ırının yar ımına ve ı -

ı, .. hsiııe sevkedecek tesanüt his· 
•ı l' 

ııq1 azını olduğu kadar açılına - 1 
~İ>l ~Yrılamanuştır. Bunun da cıı ı 
1'.1~., ~e.bebi, Türk ~ay.atında 
'lıa Ilı bırınci derecede amıl ol · ı 
-~~•dır. Eğer bizden beheriıniz 
~"d ~Yrı kendi kını içine girmiş, 
~., gllfıı, etrafa kayıtsız gö,iikii · 
~ld~~k, sebebi işte kalbin Hizım 
dil. ili kadar işlenmemiş olması · 

~~alh dediğimiz zaman, hemen 
ı., Ilı lııefhumu da kendi kendine 

ess·· 
lııeı · Unı ediyor. Şefkat. ıncrha · 
~aı '-Y•rdıma koşmak gibi hislerin 1 
~i ;!• bilhassa kadın kalbidir. Ye
lia. Utk kadını, yeni Tiirk cemaa· 

' h"l '~li 1 hassa bu taraftan hizmet 
ıı1ı Y•<ek, içtimai hayat sahasına 

ltk 
'•ar •ıı, her şeyden evvel onu 
d,~11tıı, tesanüt, yoksulların im -
'lıııı. 11.a koşmak, fakil'ierin yardı • 
'lıa~a ".•r_ınak, kimsesizleri kurtar· 
'•al; &'ıhı alanlar üzerinde icrayi 
v:~ı eder görmek isterdik. 

~tır111 a bu yolda birkaç cemiyet 
'lı•ıı. 1"'•dı değil! Fakat büyük bir 
t•Ji, •ket için birkaç cemiyet kafi 

ltıi? 

, Itaıh k· 
•a.ıı. 1 11 ı bizde orta halli birçok 
~.11.d~l ar vardır ki bu sahalarda 

1 er· · taı.1 •ııı pek asil ve necip meş· 
~i h •r bekliyor. Hakikatte bu gi
'•••~~11~>la, vakitlerini nasıl geçi
~İle ,~1rıııi, nasıl öldlireceklerini 

QI e-· ••••Yorlar. Bu vaziyet ma-

Dün çıkan sabah guete -
!erinden biri bu haberi verir
ken havadise şu başlığı ko -
yuyor: 

•Atatiirk'ün tabutu defno • 
lundu.• 

Halbuki, defnedilen Atatür-
kii.n tabutu, yani bir tahtıı 
parçası değil, Atatürk'iin ken
disi, aziz ve artık bi.itün Tiirk 
milleti için miibarek olmak 
lazım gelen naşıdır. 

Belki de bir dikkatsizlik 
eseri olan bu başlık, bize, 
Türk vatanının büyük ktırta-
rıcısı ve yapıcısı hakkında, 

konuşıll'ken, yazarken, her 
vesile ve her münasebette, 
daha dikkatkar ve daha hür-
nıe~k3r olıııak vuzj(esini ha ~ 

tırlattı. Atatürk artık ara • 
ınızcla değildir, olnuyabilir. 
Fakat lıiitün muhiliınizde 

görıliiğiimiiz ve dokunduğu -
muz her ~eyde ve bütün fi · 
kir ve hislerimizde, yani ınad· 
dede ve ruhta, o, hi~ şiiphe 
etmiyelim ki, belki eskisin • 
den daha kuvvetle yaşamak
ta devam etmektedir. 

Atatürk mevzuunda da, 
milli hislerimizi en iyi hu -
Iasa ve ifade eden, belki, o -
nun en yakm silah ve inkılap 
arkadaşı İnönii olmuştur. 
Milli Şef diyor ki: 

.Türk milletinin aziz Ata
türk'e gösterdiği sevgi ve 
saygı, onun niçin Atatürk 
gibi bir evliit yetiştirebilir 

bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir. 

•Devletimizin banisi ve 
milletimizin fedakar sadık 

hadimi, 
insanlık idealinin aşık ve 

mümtaz siması. 
Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır.• 

spor 

F. Bahçe Ateşsporu 
dün 2-0 mağlup etti 

Danziğin mÜzP.kere 
yolile Almanyaya 

verileceği anlaşılıyor 
Varşova, 2 (A. A.) - M. Beck, 

saat 13.23 te trenle hareket etmiş
tir. Mumaileyhe Hariciye nezareti 
garp işleri departmanı direktörü 
Kont Potocki ile iki katip refakat 
etmektedir. 

Meklepliler, dün Taksim abidesine ı;•lenlı koyduktan sonra 
(lstarlbuı ve Ankarada yapılan bütün 
maçlı:ırın tofsiliıtı spor sayfamızdadır.) 

Kendisi istasyonda İngiliz sefiri 
Sir Kennard ile Polonyalı birçok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

M. Beck, bu akşam saat 21 de 
Berline geçecektir. Mumaileyh, 
yarın sabah Ostende'de vapura 
binecek ve saat 16/20 de Londra
da olacaktır . 

Londrada konuşu
lacaklar 

Londra, 2 (A.A.) - Sunday Ti
mes gazetesinin öğrendiğine göre 
Beckin burada yapacağ1 görüşme
ler esnasında Polonya ile İngilte
re arasında bir •mütekabil müda · 
faa paktı• om imzası mevzuu bah
solacak ve Polonyanın milli mü -
dafaasına tahsis edilmek üzere İn-

• 
ısıam tarihinin en kanlı çehresi 

HACCA.CD ~AL.ö·M 

Üstad ve edip tarihçimi~ . 
Nizamettin Nazifiıi ·en kuvvetli, 

en sürükleyici • esen \ 

Bu gazete, bundan maada Al -
man tecavüzlerine karşı koymak 
azminde bulunan devletlerden yani 
Sovyetler birliği, Polonya, Yugos
lavya, Türkiye, Yunanistan ve 
Balkan devletlerinden mürekkep 
müttehid bir cephe t>eşkil edilme
si mevzuu bohsalduğunu yazmak 
tadır. 

si mevzuu bahsolduğunu yazmak 
'Sunday Times, ihtilaf halinıt 

şarki Akdenizde İngiliz bahriye 
sinin ehemmiyetinden bahsetmek 
tedir. 

Danzlg işinin halli 
Diğer cihetten Observer gazetesi 

diyor ki: 
·Almanya, Polonyanın hakimi· 

yetini ihlal veya tadile teşebbüs Leh Hariciye Nazırı 

miralay Bek · ettiği takdirde Polonya hükı'.\me • 
milyon tinin silahla mukavemet etmeğe 
imkanı karar verdiğini her şeyden evvel 

( ATkası 3 il1'cii sayfada) 

gilterenin Polonyaya 20 
İngiliz lirası ikraz etmesı 
derpiş edilecektir. 

Yeni vazife devrinin kapılarında 
Atatürk, bir kainat ıöçer gibi larihte yer değiştirdiği zaman 

milli varlığa, Türkün bölünmez \ e kırılmaz satvetine güvencimiz, 
matemimiz kadar, biiyiiktii. O ezel ketibesi öniinde Milli Şef inönii 

duruyordu! 
Sarsılmadık, yaramızı sardık, işimize baktık. Harp meydanla

rından harman yerlerine kadar her şeyimiz olan Şefin etrafında 
kayalar kadar metin; tarihi rolümüzii ifaya devanı ediyoruz. Diin· 
yanın bile kendi temellerine itimat edemediği şu bulanık ve kor· 
kulu günlerde, pencereden baharı seyreder gibi. rahatız. 

Alt1J1cı Biiyük Millet Meclisi bugiin toplanacak ve Reisiciim· 
huı: seçimini yeniliyecek. Bu: n1illetin şefi için verdiği dcğişn1ez ka· 
rann resmen tasdiki demek olur. 

Biz eski bir millet fakat yeni biY devletiz. Vatanı yeniden ku
ruyor ve ilelebet koruyup yaşatmak için yeni vazifeler alıyoruz. 
Roliimiiz klişeleşmif, vazife manasından çok ileri ve çok naziktir. 

KEMALiST 
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Adliye koridorlannda ~ 
24 SAAI 

Musa - lsa - Muhammet: 70 Bir otobüs kazas ıtt 

muhakemesi bitti 
· · · H. · · · Emekli askerler I' 

Musanın ayalı dün toplandılarj 
• 

Haklı değil mi ? 

Cevap istenen 
üç sual 

Gümrükler 
Müdürü geliyor 

Hızır ve İlyas hakkındaki rivayet Mütekaitler Cemiye-

d ki ki• d d" Adresı bızde mnlıfuz bulu-
Londra kongresinde 
mühim maddeler 

görüşüldü 

Soför Habip bir sene hapse ve soa 
lira manevi zarara mahkum oldu 

hala yaşa ı arı şe ın e lf tinin a zas miktarı nan Kilisli okuyvcuiarımız -

5000 • kt d• dan M. E. gazetemize üç sual 
Tamır ett.dmiz duvara gelınce, jdı ıı'kından ve Yakup neslıııden l geçme e ır 

o soru~·or~ 

bu duvarın altında bir define var- kabul etmiyorlar. Onu İshak ve Umum !llütekaidin Askerııye ı _ Bir memur günde kaç Londrada akded len beynelmılel 
dır TarladJ .ıd yetim ve iküçük İbrahim Pcyga!""ber zamanında da C t • h ' d. .. 1 ı· k" h ki t k T' k Kanunusan• ııı '·· ccl ııcı gunu, !eri ve ilk keşıl r, orı 'l zıırı d~· .. .. .. 1 emıye ı umu ·u eye . un og e- saat ,·azife görec,• ·. av na .ya ı oııgr<' rıe ur ı · 
Çocuğun malıdır. Duvar busbutun ya~amı~ gosterıyor ar. ı d . \. ·ı Şis.lide tram\'a,\ caddc.rde bır o- kate alınarak beraet k r nda il 

( İl en sonra, cem1'·etın · eznecı er- 2 - İki memurla ıdare edı- ye nanıın.ı ışti ak etm, k üzere ik d 
yıkıldığ. z ıman bura halkı altın- (Hızır) ve yas) hakkınad en k' . . , . b' k d 1 L d ·d !obüs kazası olmuş 5r or Habibın r~r ed.Jmeoi istenmek ecı..r ~u a· 
daki defineyi görecekler ve yetim- umumi rivayet şudur: Bunların i- ı de ı _merkezınde: cerı;ı\ et r.e.s. e- len bir vaz le he. hangi ır 1 ay a ar eV\·e on •aya gı en d 

kl Alb Al et del [ b . · · .. · hıra Gu'·mru"kleı· Umum J\iiu' du··ru .. Mah idaresindeki Şı,Jı - F· tıı'ı otobüsü, faaname okunduktan sorra ın-
lerin hakkı zıyan olacaktı. Duva - kisi de hiila yaşomaktadır. Fakat me 1 ay ının r.yas n sebep e ırının uzcrıne • • · ' 

t l t l l b . mat N d' b h ft . . . el h Deniz bank memurlarından Mah - deiumumı'nı'n mt·ı· tale•sı srruırnu:ı. rı onun için tamir ettim. Çocuk • göze görünmemekte ım•şler Maa- op anmış ır kı ırsa, yanız ır memur o e ım u a a ıçerısın e şe . b 
flh 'f · .. d'· b rimize do .. neceklir. muda ça,parak yara!. ı.masına ve Müddeiumumi Reşat S~KJ, fla 1 

!ar büyüdükleri zaman onu bula- ma canları isted.ğı kimselere Kongre açılınca, Ata•ürk'ün ru- vazı eyı gece gun uz eş ay 
caklardır. görünüyorlarmış. Hızır, denizlere hunu tazizcn üç dak;ka sükut e - idare etmek mecburiyetinde Bu kongrede, hava roakLyatında ölümüne sebebiyet v<rmişt' bin cezalandırılmasını ıstrıniştu· 

Hızır, bunları söyledikten son- hakimmiş .. Denizde fırtınaya tu - difmış, bundan sonra ı ııznamedeki nııd.r? gümrük işleri hakkıncıa beynelmı- Evvelce yapılan mı.hakemesin- Heyeti hakime müz kereye çe 
ra: tular. ardan kurtulacak olanları maddelenn müzakerc5ıne geçıl _ 3 __ Yine bu vaıifeyi idare Jel bazı mtihim mukarıerat ıttihaz de, şoför Habibin ber, elıne karar kildikten sonra Habd>'n bı" sene 

_ İşte ·ta Musa, diye ilave et- selamet sahiline çıkarır, ölenlerin mis, 938 yılı faalıyet r~poru okun· edene maasından l:;aska fazla edildiği anla. ılmakta<l '" ver;jnıış1ı. Temyiz mahkemesi bu "dd ti 1 . ·rı ruıı ve 
• · . b rnu e e ıapsıne ,.e mag " 

ti. Benim bilgim bukadardır. Ve ölüleıini d~, namazlarını kendi k. ı- mu•, yıllık hes'plar tasdik, idare mesai ücreti verilmedıame I Gu ~-ükler Uınurn Muduru Mah eraet kararını b>7.rr.t bu dava-
00 1

. . o • 
~ ~ . . . esesıne 5 ıra rr:-unc\'t z r 

eğer bel'im kadar sabretmesini !arak yine sa'ıile sevkedermiş. II- heyeti ibra edilın.ştir Yıllık faa _ göre, memurun fazla ücret is- mu• Nedır- t>u sev.ıh' t csnasınJa. va, a ıve b rıncı ceu mahkeır · - ak. 
bilseydi-ı v~ ilmın be~im kadar o- y~s ıse karaya, çöllere hükmeder· liyet raporundan, aza dedinin beş temesi haklı mıdır? muhtel'.! Av"'ıpa m . k zle"'n d d du ak • geç Jk t ycnıdcn le~esine karar vern • b ne ır 
lay1ı, beraber daha bır haylı yd- mış. Çollerde yolları"ı kaybedr,, - bini bulduğu ve giındfn güne de Okuyucumuzun bu sualle- uğrıvar k giı~ruk isırr h ki< r da bakıl:nıs vr kara a b ı.r.~ışt:r. magdur Mahmudun b ~ n . ~ 
culuk ederdik ve pe'k çok şeyler !ere rehberlik eder ve ölenlerin ar makta oldUğl.i anluşılmıştır rine veri!'cck ce\ ~p bize de- tetkikler yapmıştır. Umum Miıdu• '\Ievkuf ol !< mu ıkeme edi- !<>hüsün ör.üne çıkın.ısı t kdırı_rıı. 
bğ•enirdin. Ve bu ilim benden de- namazlarını k•la mış. ğil. alakadarlara düşer Yal • bu tetk klerı 1 •ıccsın bır r·-, •• len şoft'r Habıl::,ı vckıli .ara • haffif sebep olar k kal:u• f(iı .; 

İdare heyetin. '1 ibrasından son- ı " ı ı 
ğıl, Tanrıdandır. Ben Tanrının erı- :\fosa bahsi, de dolayısile adı nız vaziyetın mahiyetı bızcc la VeK ete L IJ' ecekt Bu rapıı- Cırdı diın m 'k t\e bir mü_ g'nd~n hapis ce •• ın • üç, e 
rlle hareket ederim. 'geçe. bu ersane\.1• zatler hakkında ra, azadan biri. Guz. ıde Ku_ mandan h p 

tamamen malum olmadığı run, gum. ilk erimizin ısl.ı1u hak - dafıaraıne gb:ı. rlır •tr. Bu mü ndirilerek Habıp se't z av 
Sorr Hızı. birden ortadan kay- rivayet'er dı.; a pek çok ise de Ü· Reis.cümhurumuz Isn•et Ir:ör.ün · ı . 

bold~. 'Mu.;a da tekrar Mısıra ev- zerinde ittifak edilenleri bunlar- den, ce:niyet nam•na in'zalı bır fo-ı çin a11c;'• bu suallerin s·'ıı· !kında vapı!acak eıudl r sıra,ında dafaonam dı. sah t' r 'ehciue! - ınahkt .. ecdmlştir. 
det etti. dan ibarettir. to~raf istenme ni tel-lif eden bir 1 b!nı bize bildirdiq, ~artlar i - da ehemmıyetle nazar dik< ıe iı 

Dw tarihlerine kadar geçmış evratın ahkamı arasında, in - almr vermiş. u iP mr, a ış ara a ,ı ava ıa are 
1 

T t b , . lk 1 1 çinde haklı görüyoruz. Çün- nacagı anlaşılmakt d r Z b 1 1 t 
1 k k f 'k · ı kil memur sekiz 5aat çalışır. o J 

Kadın öldUrUlerek 
al :l bu 'llaSal hakkında Muh , - san arın cildilkten sonra •ekrar di- arşı;an~ra nut ç ı .r. tasvıp e- h k · 1 
mcd Peyg~mberın şöyle söyledı rileccklcrı ve sağlıkları'lda yap - J, 'Ilış müteakiben. Rei ıcümhur Haklı değil mi? ~·azİ İhtifali SUÇUrtU ITIU a mest suya "11 atı nllŞ 
de rıva) et ed lmektedır· tıklan but ün fenalık ve ivil klerın inonü'ne. Mareşal F'evz· Ç·k'."lağa, \ıı ~ Eczacı v: d ştab b t ~ k ~ e- Küı, .ı< L ot E mas is Sekiz on gu ı kadJr evve. !{ad•· 

- Tanrı kardc :-ı usay~ rah- hcsaı: r n.ı T rrı huzurunda v • M clis Ra Abt:Ulh 0 I ıt R.ndayal p OL 1 S ri müdüri~ pr'>f or s zı ~r m ıır k 11 ) ı irıncı i<"y .;ıırle, Kurl.ıag lıderede b~ • 
met e in Nola,vdı H zırla d !uı recekler kayıtlı idi. N tekım aynı ve General A ım G:ı•-lu,e tazir ınun ôlumuı un \lldoı umu n ··j e ., ke va ha .

1
kal Ahm. _edin kar.>1 rm! )_aŞı~:~ 

çok yoldaşlık etmek iç biraz da- kayıt İne 'Je. ,. _Kur'anda mev - t - arı çek mes1 k ra• ıı.şlırıl- Eir esrarcı yakalandı s.ı,, dun M rke k k br kar,• u ıl .ı ' ve bır av/da. Ne\les kızı EmlI' Kuıbag• 
ha sabred vdi de bıze 1 a ç k cuttur. B nı Isrıl kav~ zah ren mıştır. 1 K.ı ·u .,az~rda Oth• u k .,b ında bır 'ıt f 1 , . II• r - . P> ve JO r .ıgır r ra c zasın~ derl'de bır b ta~ın hı•u ıçer : 
evl<>r oğrc•eydi. Tevrat ı:hkamına rıa) et eder ga-ı . . ~ so ııı , d .. ,. 1 ak b kaza 

• , . 1 Bundan sc · ·~ ıdare ı.e\ etı secı- da ı c:r nı :. \'de 0., ra., Hasar hur'.t;Il t_ <'b , d " b c ;e ı mal ku ed hu t r ~ın e o u o ar u .ı 
Burada ve hazır sırası d'-<şmiış- :unuycr ar Faka~ ~akıkatte ıse im e geç Jınis yenı ıd.re heyeti- ğlu Ho'!lrlın.r şüphe ~zerıne cep· fc>-sör arkada hırı \e v rs'te ta- lct a ~ore h.ıdı "°' l olmus en düştüg:i net.c v.ırılarsk et 

k n yine halk dilinde adı destı:n \'e ıçıerL-de •şeb ve •şuphe• yaşı - , 0 C . M 1 . . t ld b • 5 t dcfl'ett r;Jm.ş t. 
mukaddes kıtaplarda ismi mezkür · d ne c ek. rgen nl ~a' er • len aranmış. 20 sant;g am esrar e ıe ı " · 'z 1 u ... mu • tu ·: ,e 

d 
yor u. !inli Albav Ym ıf ve Ali, Ya bav b ı t hk'k t 1 ı t tur. Bu ihtifa le m .umun me a- · 1 1 Ah.reı. \'apılan bazı ıhbarlar 

alan meşhur Hızır hakkı"! a İ u unmu~. e ı a a 1a::; anmıs lf. l c do .. rt :ı• CVV" tı rna ıve .. .J,ı' 
• • ştc bu _sır_ ada idı kı alelfıde bır 

1
Azmı·, Azız, 'lelı~et Hus-. ı· ve Se ' · - • ' · b ölu• mevcut muhtelif rivayetleri istit- h d " "' " !"aat hırsızı yasından ''" kı' m .,. ·,n ha' il . 1 b. ye'lı azı vazıyctle k<tdının ş 

cınayet a ıscsı Musa Pcygambe- rafett•• Bınba~ 'luz.ffeı·. Ru" - - d'I ... t m ur .11' ' ·ı e ır po - "! .. "ld" "ld"' t nra ~ 
d ka d d . ,. " _ ı m ,, "" ıra .ı ta · oıunmu - 1. K" "k L d , .1 . ru muş ve o uru uıc en so 

ra en ı· e ıyorum. rin yeni bir mucıze izharına vesile S.obık 'ı vankesicil<rden "'""kı. ıs, u 'll aı TU a c "nı enın e - d b:t' 
11 Nuh p g b i g · ti. Lütfi ve Vehb Y 'ıb. ı 1 .itfi " " tur . k C 1 1 " vuza atılmı~ olduğu hakkın a 

ızır. ey am er n emı - teşkil etti. 
1 

v ne g 1ı re m en ,, og u , e- d•P 
d bul 1 d d o ' \' c ~11 seçılmı !er VP konnrevP SirkecıJc. Heyhe ıatl.ı"'3 o uran l u"rk Tıp Cem·ı et" . . •. zı şüpheler uyandırrr cfSC 

sın e unan ar an ı. zaman Benı isra.I halkı ıçınde ihtıyar ~ ın•n IC in aı lh•e a" b r vergi borcunu tahsil k do~· 
dır İl d 1 d N h t ru nıhayet v r !mi tir. Rasimın cebinden saatinı aşırıp . . mezardan çı arılarak adlı ve 

a a ya er er 1· u un ° nu hır d m d B d r Türk T"' Cem 'et j arın bır etme ı tem ~le. dı.r. Bu sırada. Ce- • 1-e-
S ·ı 'd' Nuh Ad a a var ı. u a amın ma 1• kaçmı , yakak.nmıs, s~at gerı a - .,,.. . . . . . torlugunca muayencs'nc karar 

ve • ~m· ın og u ı ı.. ' cm mülkü. ve parası pek çoktu. Fakat .
1 

toplantı y '1ac.ık ır hu ıı metle : mılenı e' ındc bulunan v bıtısık . . k lm 
baba ile Havva an.'len•"! cescdlerı- k k b ad d K d . M ÜTE F _ R 1 lınmış, Şevkı mahkerr.evc verı • E h 'd 1 . d . E d t . k El rı,mış ve ceset çı arı ıştır. 

.. ç,, n~ es ır am "· ar eşınin mi tir. uno<' ot c ses ~r·n tı~ avısı - t - ev c 1 r'ln manc\·ı ızı mas S. 1 d'". .. E go • 
n. kc di bulmduğu topıaga nak- .k ğl nd b ka . k h B k B h 11 1 ·r 1 . 1 oy en ıgıne gore m:ne . 

..ı. H ı ı o u an aş ,-arts• yo tu. em a ar - • uv!•vza papı o- merrur arın vaz• e eı •!" vapma a- k 
1 

• b 1 g8" 
ıe m~ t mı ızır Hava post t~r1 bunun Eld'ven hırsızı , . , .. casının çap ın ıgınctaıı ve ı :rl ' Bu ikı çocuk açlık, sefalet içinde t ' "' !J • meu - A. f, re. Gurs<> -, Orthndn- rına mi.imıc.tat et·,, ınüdahales' 

1 
.. . ·ıe • 

- Ben getlrı m.. F k 1 d ı, I . ,. .. . . dınlar a duşup kalk.,..,ısnd,n o 
D . H' dis 'd k yaşıyor.ar. a at amca arın ani ı;as, ıvor S ık·lı ~·ankesıc.Icrcıen Muam- ue uzerıno - Orhan O•vav - Tenef üzerin< ele palı l!a~ara hakard· d ıı~ 
emış \"e • tana gı ere en ufak bı.r yardım bile görmıi - 1 T h dd d k f" 11 . h 1 . h k e'lben şlKa\·et etmektedı.r. 

Ser~ndıpten Adenıle Hav\·arın ce- 1 d İ r, a mc> ca es ım geç• e ·- ·ı.s yo arı cısl'!" ecne ı crı a • te bulurımu 1ur. ... d d k. . d u· 
• Ankara :tan bu vu Ad a ara- . . 'uz en e, ocasıle araların •· 

sedlerini getirmi•. Nuh da ona: yoBr ar. 1 ı: k ' ' 0 alan Ilya ın pal ownun cebın • kında · E. Behc;eı Te· · ve H.e • Dün müdafaa 'ahıdı olarak dın- d b · · J.il< h~· 
• rd k d 1 d 1da Iıava 'Oiı rastı nık ıvatı- . _ . . . . k . 1,1 .. h . • . zun zaman an erı gel msız 

S . .. .. 1 u ı<ı a eş en ı ara arı a .. dekı eldH .. r çalaı1'en ya a - man gıonıe da ıac'ıot cıapıe - IPrıen Cemı'Jn demıstı•. kı' ·k" .. k ed'. 
enın omrun uzun o sun.. ra bugunden .tıbaren Jaslanılınak 1 • t ı· d'I !il ht G"krn d - ' 1 um surme t ıı. 

Demi"·· Hızırın daima yaşaması; düşürdüler . .. lmt ıı. 11' \ es ım e ı mış - u eren1 o en - var ır. . . '1. 
ır Bugur> ılk pes• yı hamı! o • . Malıye memurlorı geıdıler. Yine rivayetlere gör& kadre 

hakındaki rivavet buradan geliyor 1 - Eğer, dediler, amcamız öle . . tır -o-- t J1" 
k 1 b T al "lk" . laıı tay re Ankaradan I • ~.ıula · o· 'ki lf d l Elmas ta bana hizme' etmek için ğızın boğazında el izlt'rı ve s•• ı 

Bir başka rivayete göre Hızır. cc o ursa u un m ı. mu u mı-' 1 k b d t t b il Serh şluk yUz!inden olSI e en üş u gelmiştı. vanım<la\'dı. Ben memur da bı'r çu' u' k go"ru"In.u"•tu"r, Bur dııı' 
1. k d Z"lk ) · k ras olarak b'ze kalacak O ihti"ar ge CC" • un n sonr.ı, san u a , 1 ( s en er u arneyn ın as er - ' · J - ş lid ç k. . . "t d p k ş. 0 • . . . . d r B g" .. 1 .. 1 k lı.nkara ve AJ. a 'r ı postal Bcyo ı.ında B ıstanl" ında Dal - e an U) a apa. ımanın a !ara: arayı og um >.·nece .. ım başka su yutmamış elması da, 

!erı arasında ımış. Iskender Zul. tı .Fuk utn ~lümezs yakr~·odeceb ... nak'ı tı deam ed crktır Bu nü •ıc suKa'"" 9 numaralı e\'de otu oturan Vii{tor c'uıı bıs.kletl<' Me. di Kadırgadadır Sonra gelin! de·,dükte~ sonra havuza ·•ı'dı"ı şôl'" 
k •, n •Abı •at• t arıyormuş ır a a o o nce~ e ...... r a ız " • .,. .. . . ı d " 

" • • 1 .. ı b · • cidivekovü ,.,,!tından Zıncırliku · d' D' 1 d'l ö· .,.. b ı · · · · · 
Ö d h 1 H b 1 . sefalet içinde ka.acag"ız lvisi mi n ...,t c, ugu. An,ar ve Is r'lll , v ı ev\ kı c sarh Iuk- , . ım. .neme ı "' .e ı, er mıl ıelerını takvıye etmektedır. 

nu a a Evve ızır umuş \C • 'd k ı · ki d" ·· · · 
. . O d "! miş Bu İs- onun ecelifu tacil edelim. Kend• tunbuldJ ra !il' V~" iması d.ı k C\ ınde cam kıı ~ • istenııs, kı- yuya gı er en llsı etten usmuş. karıştırma{(a basladı lor Sc ·a da Maahaza şimdıy kodar b·ı rı• 
ı~mış.. n an ° mez • i . . ld · ı· yüzü•d ·n ve kul ğıııdan ehemmi · · ' ' ' d •· 
kender Zülkarneyn tarihin meş-

1 
ölmezden evvel bız öldurelim. Na-ı mJhteme ıT ılan camlur, s bılc n tehlıke ı ·. . d • • bu pnlis geldı. Ehıas bır şevcık · vayetlerin rıe derecevc kadar O~ 

' · H B , ·eti, sure t~ \ ar~lon •ıştır. Vık . . • . .~ı· 
nı- İskemferunden ey,;eJ gelmiş o- ıl alsa hakkımn ve helalıımz o • --oo--- " te k ~ t v • c\og.u !er vapmadı Bu po\ ; tc Elmasa ru olabılece,g• hakkında bır k..,·, 

· h k ı~ . ı t tor, Şıslı cocuk hastancsıne kaldı· · • '" 
lllr>rl r rıacak malına b.r an evvel kona - Avcı ar ce iyetin:n as aııcsu1e .ı wol ~· ... nlarak tedo altıııa alınmıstır bir şev yapmadı. Sonra uzun boy- ate varılıı:ıış degildir. Zabıta \'e iI 
Hızırm adının • Hızır· olmasına ılım. . .. Eli bıçaklı sarhoş Bırak çekmı"ş ' lu bir polis geldı. Elm~sı :le kaka' lıye tahkıkata devan- etmektcd ~· 

sebep olarak üzerine bastığı taşın Bu kararı kenJı aralarında ver- dUnku toplantısı ~ - .. .. d . .. ki ğ , Işin hakiki mahiyetı, adli ve tab . .. . = llar .. . Ak!ıarayda Sofular yoku ·unda Tahtakalede asçı Mehmet Poii- goturme-'c. yerler e suru· eme e•b . . •. • d nla • 
yuramcsı ve geçt.15• vo ın uze- d.kten sonra amcalarının e'V!ne Avcılar cemıyet' he ·etı um _ 18 numaralı PVdc ot'urnn celep es- . d. k 

1 
, ~ · . .. . etının verecegı rapo•IA ay ı 

rirde ç:mer bitmesi de gösteril - gıttiler lhtıyar acl.mu bir bahane . •e müracaat e ere · ıorçlu oldu - başladı. Başka bır se) gormedım. nıp anlaşılabilecektir. 
mıyesı du'l GuHıaııeparkı met - - 3fırc '" O:;man, evv lki gece E - . . .. 

m '<tedir. ;1, "Vden ç·'-··ıp tarlaya götür . .. u ekmekçı Alı Keskıııın ken- Elmas, Cemilenin schadetine i- --~-
• ' """" • halınde Alay koşkunnc toplanır,ış, yüpt Camıikebir caddrsindc sar- . . . 

1 
• • 

Bir rivayet, Hızır Musa - dül - ve tarlada öldürdüler . , dısıne hakaret ettı n' oglu Lut - t' ı · ık ı.. g nlık ge 11 · so"ylemı'şlerdı'r ıdarc heyctı yı1l·k fa:ı,ıyet rapo - hos ol .ık ve elinde lı.r bıcak bu- . . .• . . ıraz c mış, o ara ı ''"Y ı · ı · 
nın kardeşi Haru un oğlu o- (Arka ı var) k 938 1 1 1 t t I • fının de bıçak çcktıg•r., ıddıa et . . d"' . . . .. d'"' . M"dd . S k f:I' 

İl ~~~~~~~~~~~~~~ ru o unmuş. . yı ı •esap arı e · lul'duöu halde ötekin berikine . . . • . çır ıgı ıçın ıyıce goreme ı,.ını., u eiumumı Re~at a a. 
lurdk gösterir H:ırunun oglıı • . . . d'T • t mıştır. Alı ıle Lutfı \'akalanarak . e•" 
~ ·' pf."Y"""'berd Ilyas hakkın. kık, ıd"re hevcıı ıbra r 1 mış ır. sarkın1ılık ederken gi"rülmüş ya - . kendisıne. dığer polisir. değil, po- masın, polise hakaret ettığınin 

,,,_.. Yuvama saadet ve varlığı- Ruznamede mevcut nizamname- , tahkıkata ba ·Ianmıştıı· c1ct· 
da olan rivayetler de Hızırdan a- ka. ".tarak Adlı,e~ \'e ilmiştir. Yangın ı.a!:fangıcı !is Hasanın hakaıet ettiğini ve velce dinlenen şahıtkrin şeha 

nı daguran Aıle Dügumünü nın bazı maddelerin n tadni hak - IJ T e~ 
ş ı olmadığı için ra'lilerin bu ikı kuvvetlendiren çocuktur. Ço- Bir hırsız yaka'andı .. yerde sürüklediğim s;..ylcmiştir. !erile sabit olduğunu söyliycr 
l."1.i birbirlerine ı:·ır~tırdıkları kwdak: maddenın muzakeresi i - · ı Dun saat onda Pang.ıltıda Bay- . . . . 

cuğu sev Sevilmekten mah- lerıd" yapılacak içtir. "a tehi,. e . B yoglunda Araboı!lıı sokağında sungur sokağ.nda ismetin oturdu- Bundan sonra Elmasın ev ahı-' cezalandırılmasını ısttmıştır. m hakkaktır. 

Ilızırın Yakup evlatlarından 

.. Yelrnda• nın oğlu olduğu da 
soylcnir. Fakat Benii.srail onu ken- 1 

rum bikes vavruları da hatır- dild'klen oonra idare r.eı:eti seçi- Nacıyenın oturduğu 17 numaralı gu 126 numaralı evir mutfak ba. bi Fatma Nigar ve Veli de şahit Mahkeme. Elması, bır ay h3~ 
la. Yılda hir lira ver Çocuk mi yapılmıs ,.c toplantıya nihayet evden eşya çalan Halil çaldığı casındaki kurumlar t;ıtuşmus. der olarak dinlenmişler. Elmasın Ha- ve 30 lira ağır para cezasına ın9~ 
Esirgeme Kurumuna Üye ol' ·ı · ı· ·1 b b k ı ı h ı t· ·ı k · d" -ı .. · verı mış ır. eşya ı e era er ya a anmış ır. a ye ışı ere scin uru muştur sana hakaret ettığini görmedikleri- küm etmiştir. 
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B!r şey •öylemedı. Çünkü bu id
dıalann, namzetliklerin, kuruntu
larını gülünç olduklarını ihtar et
ın yl l::,ıle luzumsuz görüyordu. 
K~'fa ~ene fmkının tavrundaki 

ı t hf ' dikka bıle etmiyerek o. 
yıne h p bıidiğ' n · okuyordu. Göz
lerinin iııerine dlı~mü bir kaç tel 
saçını gene kız şuhlu~;ı., yukarı i

terek: 

- Nedir bu acaip halin? 
- Hiç! .. 

Nasıl hıç? .. Gö2'erırun içine 
ka'l oturmuş gibı mosmor bir su· 
ratla ate il, ateşli yerlerde yuvar 
yuvar neye yuvarlanıyordun? 

- İçimin sıkıntısıncl.an ... 

- İcın neye •ıkılıycr? 
- Ben de bilm;yor..ıın .. 

- Pc. ala bil'-sın ama söyıemek 
iotcmıvarsun .. 

- Bıimıyorum .. 
Sen bilmiyor.an ben biliyo -

rum ... 

- B!liyorsan işte pekA:a .. bana I -Bcnı bekliyordun Alıciği.m ı Kalfa bunak bi'. i.htiyarla alık 
1 
namına muvafık düşiimiyecekti .. 1 aldı. Çocuğu ruhunun bütün hara-

ııe soruyorsun.. benı.. bır çocuk dıkkat.>ızlıgı arasında. ı Hususıle o gece Pervinle buluş - ret ve tug) v ıle kemırerek: 
- Burada •en hırını bekliyor - Pervının hayal ve ıştıyakile zıh- gözlerinin yaşlarını yenlerine sile maya söz vermişl .. Bu kadııı haki- - Bilmez mıyim ben .. benı ne 

dun... nı dolu bulunan Ali Bekir kalfa - sile bır boşanış boşandı. kati anlarsa kıskançlık şiddetile kadar sevdigini gôzıerınden anlı • 
Alı Bekır hayrttle: nın porsuk kolıaruıı!an kend nı _ Ah hınzır kahbe ben kendı her şeyi göze aldıracağa benzıyor- yorum .. ben sana yanıyorum el -
- Kımı' ı sakınmak için ik auım geri sıç !::,aşımı ateşlere yaktım. Senin yo.- du. Her türlü teneffür, ve gönül bette sen de bana yanacaksın ... 
- Gelecek mı .. gelmiyecek mı rıyarak. [ancı d.llerine kapıldım. Ben bu • iı;kenceııine katlanarak kalfayı bir Rabbim evdayı karşılıklı yarat -

diye kcndinı meraktan yerlere atl· - işte bunu ız'anına vereme güPe kadar harama uçkur çözmüş müddet daha avutmak, bu pı.skül- mış ... 
yordun .. sen o halde gördiığ;üme dım. Çünkü hic anlı) amamıssın ... kadın degıldim .. Anladın mı Ali lü belaya bir gem takmak lazımdı. Ali Bekir namuayyen bir müd
m:ıhcııp oldun da imd. dogruyu Şu Saatte sen benim kat'iyyen ak- Bckır ... Artık sen beni istemesen Ali Bekir tebdili tavır ve maka· detlc ezildiği bu ta'sir makınesin
sbylemiyorsun.. lımda yoktun. de ben senden geçemem. Bır yer- ma gördüğü bu şiddetlı lüzum ü- den bazı uzuvlarını lamam kur -

- Nasıl tefsir edersen et kalfa ... r Ben yoktum da .va kını vardı !erde duramı,·orum .. çıra gibı· ya- k 1 d tarmak için bir çare düşünerek , zerine o unu ~vara ve üzerine 
Şu saatte ıç sıkıntısından boğulu · aklında? nıyorum.. başını dayadı. Pervinin gül dudak hazin hazin: 
yorum. Kimse ıle çene yarıştırma- - Artık orasını bılmiyorum... Ali Bekir mcscll'nın ehemmiyet !arını. füsunkar gözkrini aklına - Kalfacığım ... 
ya v .. ktım yok... Söyle. · Söyle s~nı benden ve dehşetini biraz anlamaya baş - getirerek hazin bir ağlayışla: - Ne var Aliciğim? 

- Kımi bekledigın agzın ıtıraf sogutmak için büyu mü yapıyor - _ Sofadan bı· r ses gelı,vor 
!adı. Kendi itirafı veçhile kalfa - Kalfacı .. ım 0 en a ı ı etmiyor ama gözlerin sövlüyor ... !ar?. Vallahi bu konağı temelin - - ıs 0 n ayış ı, 
nın o güne kadar harasetı cinsiye iz'anlı bı'r· kadın ın Be · .. Kadın kulak vererek 

O kadar iz'ansız değilim. Hep.sini del' tutuştururum Ali aklını ba - • s .. nım gon -
anlıyorum.. şına topla.. bana dıller döktün .. görmemış kadid faka! bakır mev- lümü benden iyi biliyorsun. Ora - - Ben duymuyorum ... 

_ Kiım bekledigunı sövle ben berı ayarttın .. kanı.ma girdi . A _ cudiyetı Keremın arpa tarlası gibi da bır sevdiğim varsa o da sensin.. - Ben duyuyorum ... Üzerimize 

de öğreneyim.. lacağım diye aldattın. . bır baştan bir başa tekmil hudut- Fakat a~kınla deli gibi oldum. Ba- biri gelmeden kapının 
Kalfa oğlanı kıokaçlarının ara - Ali Bekır, beyıııni bürüyen te - larile ateş almıştı. Onu hicranın, zan ne yaptığımı, ne söylediğimi açalım .. . 

süımesini 

sına almak için bir istakoz sinsili- hevviıru giıç yenerek. yesin, ümitsizliğin son ka'rına ite· bilmiyorum ... - Ne olur gelirse? 
ğile ağır ağır duvar dıbi takip e· - Yalan söyleme .. almak ver • rek yanından çekilmek kendinin İhtiyar yengeç, taze avını değ • - Konağın içinde, t,;i•ün ıııa . 
derek. mck ~özü olmadı. konaktaki ~eliımet ve istirahati nek gibi kuru, katı kolları arasına hallede dedikodu olur. 

- Olsun sen beni alacak 
.. ? 

mısın. 1 
og· lancag· ız bunak nıasLı~ı:.>'" . r. 

gırtlağından yakalayıp y<>:~ ,.,. P 

mak için yüreğinden k>yn• 
3 

hiddeti bin güçlükle yen b•lcr~· , 
yavaş yavaş kıskaçlardan k•JrtLI 
maya ugraşa uğraşa 1 

- Dedikoduya mahal vert1le 
ne lüzum var .. Kapıyı aça!ınl·" 11 
Kadın tekrar yeis ve şiıphe , 

bulanan gözlerıni delikanlıya d• 
kerek: ı 

- Oh Ali, vallahı sende bir h' 
var... ,,.1 

Bu sefer kadın başını dU' ·'.'ıe 
verdi ağlıyordu. Hıçkırıklaf'ııt 
sarsılarak Ali Bekir de tel<f 

kendini yere attı. iJI 
Kadın, Alinin gönlüne Per'''&ı 

kedisi girmiş olduğuna, oğla 11 piJI 
bu koca karıya tılısım kuvv• 11 os· 
lüzumundan pek ziyade tesır g 
!erdiğine ağlıyorlardı. ) 

<Arkası var 
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·Son .Haberlec .. ,~· 
,.. - -~ . -.· 1 ._ .•·"' - .- . .o;~ 

H it 1 erin nutkunu /Sırp - Hırvat 
Paris sarih bulmuyor /ihtilafı nihayet 
Siyasi mahfeller, küçük 

yapılan ihtarı 

addediyorlar 
devletlere 

tehlikeli 

ortadan kalkıyor 
Dün T svetkoviç 
Maçekle konuştu 

Belgrad, 2 (A.A.) - Avala ajan-

Paris, 2 (A.A.) - Hıtlerln Wil-jmanya İn!'iltereye meydan oku - sının bildirdiğMe göre, Başvekil, 
helmshaven'de söylediği nutuk bu-, makta~ır. Fakat bu iki. devlet ar.a- Tsvetkoviç, Zagrcbc ~.ıı;ır varmaz, 
tada, Alman siyasetimn bundan sındakı muhalefet barız bır şelnl- derhal doktor Maçekı z.yaret ede-
evvelki direktiflerini ve bilhassa de görünmektedir. rek kendisile üç çeyrek saat gö -
:Roma - Berlin mihver ııin müşle - R d rüşmüştür. Bilahare doktor Ma -

oma a T k - - .. · d l'tk bir tehdide karşı tedafüi te - çek, svet ovıçe zıyarelını ıa e 
1 b . 1. Roma, 2 (A.A.) - t,aJya gazete- 1 · ı· He ı'k' go"ru"şmenin 

ıanüdünü oldukça ih iyal ı ır ı- . . . . ey emış ır. r ı 
g 1 b 

. t' t len Hıtlenn nutku hakkmdakı ya de çok dostane bir haYa içinde ce-an a tekrar eden ır ın ızar nu - . 
ltu mahi etinde telakki edilmek- zılarında bılhassa t:a\yq ~ Alma~- reyan ettiği kaydoluıımaktadır. 
te ve bu ~utkun sarahatten mah _ ya dostluğunun salabetını tebaruz 
~. ld ''" .. 1 kt dı'r ettirmektedir. Hitlerin bu nutukla •wm o u6~ soy enmc · e . 

S . 1 F hf il · bil İngilterenin iki yüzlü melodlarını 
ıyas ransız ma e en -

ha ıh t ft ı de Jetle sarih surette açığa vu1·duğunu kay ssa su ara arı o.an v • 
. . . . 1 . devlemektedir. 

tın bırleşmesı karşısında Hıt erın · • , . 
IU!he bağlılığından v~ genişleme - Yarı resmı Voce d İtalıa, Alman 
~in iktisadi cephesindr·n bahset - milletinin çember içinP konulma
ll'lesini manidar addetmektedirler. sına müsaade etmiyeceğini yazı 
llu mahfeller bu tarzı hareketi yor. 

l.ı:ussolininin son nutuklarındaki va,ıngtonda 
&Özlerle karşılaştırmakta ve Hit - Vaşington, 2 (A.A.) - Siyasi 
!erin İngilterenin teşebbüs ettiği mahfeller. Hitlerin Wilh~lmsha -
beynelmikl hareketin inkişafını vende söylediği nutku İngiltereye 
~klemek istediğini zamıetmekte- karşı bir meydan okı>ma mahiye-

Adliye Veka.leti Müsteşarlığı 
ve Hukuk iş. U. Müdürlüğü 

Ankara (İkdam) - Son inti -
habatta mes'us seçilen Hasan Me
nemenci'den inhilal eden Adliye 
Vekaleti müsteşarlığına. Vekalet 
Teftiş Heyeti Reisi SPzai Bilge 
vekaleten tayin olunmuş ve dün -
den itibaren vaziJhine başlamış -
tır. 

Yine meb'usluğa seçilen Hukuk 
İşleri Umum Müdürü Şinasi Zihni 
Devrin'in yerine de İstanbul ikin
ci Ticaret mahkemesi Rei i İsmail rler. tinde telakki etmekle beraber Al

Aynı mahfeller. ki\çlik devletle- manyanın 1935 tarihli deniz mua -
Hakkı Tur'un tayin edildiği haber 

?e yapılan ihtarları tehlikeli ad -. hedesini feshetmek hususundaki 
d 

alı1'mıştır 
eyJemektedirler. Diğer cihetten tehdidini hayretle k"rşılamakta 

dünkü nutukta tekrar edilen cHa- dırlar. 
Yat! saha. tabirinin, Almanyanın 

Orta Avrupayı haklf<i bir Alman Hitler Helgolandda 

ll'lUstemlekesi şekline getirmek is- Berlin, 2 (A.A.) - Robert Ley 
tediği ve bu mıntakalarda ne in - Vapuru ile seyahat eden Hitler 
Rilterenin, ne de Fransanın ne de bugün öğleden sonra Helgoland a
diğer devletlerin müdahaleye hak dasına çıkmış ve halk tarafından 
l•rı olmadığı manasını tazammun 1 şiddetle. alkışlan'.'1ıştır. Hitler ada
tttı,ı:ıni kaydeylemektedırler. Al- dakı tesısatı teftış eylemıştır. 

Belçika buhran 
devam ediyor 

Slovak - Macar 
ihtilafı bitti 

Macarlar yeni bir 

Vaydman,kararı temyiz etti 
Faris, 2 (A.A.) - Katil Weide -

mann, Versay cinayet mahkemesi
nin hakkında verdiği idam kararı

nı temyiz etmiştir. 

Meclis bugün 
toplanıyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Oral (Niğde), Dı. Sadi Konuk 
(Bursa), Kemal Ünal (Isparta), Be 
kir Kaleli (Gaziantep). 

Grup idare heyeti üyeleri: Pat lamento feshedildi 
yeni seçim yapıldı 
Brüksel, 2 (A.A.) - Marten~ 

l'laman Tıp Akademisinden istifa 
etmiştir. Bu haberden sonra Fla
lnanlarla Valonlar ara~ındaki ihti
U!ın yatışmi.!ı ihtimali kuvvet -
lenmiştir. 

arazi daha aldılar Aziz Akyürek (Erzurum), Gl. 
İhsan Sökmen (Giresun), Rasih 

Bratislava: 2 (A.A.). -: ~ac~ - Kaplan (Antalya), Abdülhak Fı -
Slovak ihtilafı halledılmıştır. ölo- t (E . ) D Ark 'l ra rzıncan , arrıar ı og u 
vaklar Macaristana 30 kilometre (Seyhan), Emin İnankur (İçe!), 
genişliğinde ve 60 bin nüfuslu bir Şevket Erdoğan (Gümüşhane), 
arazi parçasını *rketmişierdi:· Şükrü Koçak (Erzurum), Rıdvan 
Buna mukabil Macarlardan bır Nafiz Edgüer (Manisa). 
şey almıyacaklardır. Eski mecliste kalan 

kanun IAylhaları 

Hükümden düşen kanun layiha-

JKDAM 

iŞARETLER 

Bazı müesseseler 
Vaktile, mütareke içinde bir kır

l>lJZı konak nıües-;ese~i \'ardı. Bu 
müessese yüksek faiz vernıek ta -
ahhüdile birçok biçarelerin para
sını alnıış, har vurup harnıan sa
vurınuştu. Bu müessese de, onun 
emsali de ortadan kalktı ama beş 
on parası olan binlerce biçare 
mahvolduktan sonra ... 

Şimdi tefeciliğin, ikraz ve istik
razcıhğın bu ~ekli yasaktır. Fakat 
bunun yerine halka, mukabilinde 
eşya almak üzere bono satarak 

1 M..ES.ELELER 1 

HAVA SiLAHLARI 
İngiltere bu muazzam mesele için 
134,000,000 sterlil\ tah$isat 

bu sene 
kabul etmiştir 

Yazan: Slr Kingsley Wood 

SAYFA 3 

nasıl olmalı ? 
•Ulm• ıın İngiltere için ne~ret

tiği fevkalade nüshada, birçok 
neşri)" a~ arasında, derin bir alfıka 

ile okuduğum en güzel, en merak

lı yazı, Charle Petrie adlı bir İn
giliz muharririnin İngiltere Ba -
'(ekili Xeville Chamberlain hak -

1 ~- - kındaki makalesi oldu. Bu l azı 
kendisine yüzde elli faiz temin et- nılltoro hovo nozırı bana yalnız Chamberlain ·; değil, 
meni~ yolu~~ b_ulmuş mües.eseler Başve~il Ç~~berlayıı İngiliz mü 1 !erinde, bombardıman tayyare le- al ni zamanda İngilterede bir dev
,. ar kı, bu ışı kıtaba uydurdukları dafaa sıstemının dor~ ana rdün - ri için saatte 200 mil (320 kilomet- Jet adamının nasıl yetiştiğini ve 
ıçın murabahanın dikıilasmı a-ide~ bahs,ederke~ bunları Büyük re) ve avcı tayyareleri için de bir devlet adamında bulunması 
!enen yayıp durmaktadırlar. Pa - .Brıtanya nın mudafaas:. İngılız tı- 300 - 350 mil (480 - 560 kılometre) şart olan vasıflarla mezi~etleri de 

' ogreltı. u yazının dikkate değer rasını işletmek isti~ eni.er ,_· rin ban- caret yol.la.rını!'l muhafazası .. d. eniz 

1 

normal hareka· t su"ratleı·ı'dı'r, .. · · B 
k~I~~ ve sandıklar emındır. Fakat aşırı İngılız topraklarının muda - İngiliz imparatorluğu hava pos- gördüğiim bazı cümlelerini, parça 
kuçuk paraya ihtiyacı olan aile .e faası ,.e lngiliz teahhiillerinin ve taları projesinden de anlasılacağı parça. fakat a~ nen iktiba, edi~ 0 _ 

küçük iş sahipleri için ne Emni - mükellefiyetlerinin ifası şeklinde veçhilc sivil tayyareciliğin, gün _ rmn: 

yet Sandığına, ne Halk sandığına tarif etmişti. den güne artan ihtiy"cları ile ye- •Britanya Baş,·ekillerinin ck,e
baş v~rmak kolay değildir. İşte, İngilterenin, A\'fupa kıl'asında niden sılahlanmanın sebebiyet ver risi si~asi haJata erken atılırlar ve 
yazdıgımız Ermeni ve Yahudi mü- kendisine yakın kuvv~tli kom~u - diği tazyike rağmen İngiltere Tür vazife almadan evvel parliıınento
esseseleri bundan ve kanunun bir !ara malik ve deniz a~ırı vıemle - ki~·eye. yeniden siiahlrnma işınde nuıı arka sıralarında seneler sar
maddesinden İ.•tifade ediyor, bir ketlerde büyük \'e genış mikyasta teşriki mesai tekl;fincle bulunmak fcdeller. )lr. Chamberlain bir is _ 
b'aııka kadar çok iş görerek iste - menfaatlere r.ıhip bir memleket oılimkimını bulmuştur. Tıirkiyeye fünadır. Avam Kamara~ına ilk "'· 
dikleri karı temin ediyorlar. Hele m;ısı itibariyle esaslı hava kun·e- Blenheim gibi bilhassr. s(irati faz- çildiği zaman kırk dokuz yaşında 
bunlardan biri hakkında bize ya- tine hususi bir ihtiyacı vardır. Ha la olan orta tip İngiliz bombardı- idi.• 
pılan ihbar, ihtikarı, murabahayı lvacılık sahasında bugföıe kadar el man tayyareleri verilmiştir. Türk 

1 

•Şimdiki Başnkil birçok nok . 
diledikleri hadde çıkardıklarını ve· de edilen lerakkiler fngiliz müda- pilotları İngilterevi ziyaret ederek. talarda babasına benur. A~ ni fi
buna mukabil ıniikellefiyelten na- faa unsur lan aras.ııdr. hava kuv - ilerde Türk ha,·a kuvv< tlerine ka- · zik ve moral cC>aret, ;ahte olan 
sıl kaçtıklarını gösteriyor. Kanu _ vetlerini deniz kuvvetlerine mü - bul edilmeleri düşüncesiyle Hur - işe kar~ı ayni tahammülsiizlük, bir 
nun bir maddesine dayanarak ya· savi kılacak dereced~ ilerkmış ricane ve Spitfire gibi veni İngi - meseleJi vazıh hir şekilde \'e u _ 

pılan bu yolsuzluğu diğer madde- 'bulunuyor. liz tiplerini de bızzat teerübe et - muıni heJ·etile görcbiletck al ni 
!erile önlemek miimkündür. Bugün hava müdafaamızı esas- Mişlerdir. İ'lg,Iız ha,·a kuvvetleri- kuvvet ikisinde de vardır. Öl•n 

1 K D A M C 1 1ı bir surette tevsı etmekle meş - ne n;ensup iki mütehassıs zabit ha Lord Oxford \e Asqnilh, baba ı 
gulüz ve bu tevsi işi st:ratle iler _ len Isıarbulda T'i•k Ha,·a Aka- Jo;eplı Chamherlain hakkında 

Türk kadınlarının 
icfimaı vazifeleri 

1 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
can veriyor, öted'e de, bir cena
zeyi kaldıracak kimseler yok. 

Halbuki hiç olmazsa şehirleri -
mizin her ınahaJle!,İnde, hali vakti 
yerinde olan hanıınlarnnız vardır 
ki bu gibi hallerde imdada koşa -
cak cemiyetler teşkil edebilirler. 

Avrupalılaşıyoruz değil mi? Or
ta halli Avrupa kadınlarının kısmı 
mühimmi kendilerini bu gibi işle
re verınişlerdir ve yaptıkları içti
mai muavenet pek kıynıetJidir. O
rada hiçbir yerde bir kimse ken -
disini tek ve garip hissetmez. Çün
kü herkesin herkesten haberi var
dır ve hiçbir kimse kader ve tali
hin cilvelerine terkedilmemiştir. 
Bizde ise maalesef aksinedir. En 
kalabalık yerlçrde bile, kendileri
ni yalnız ve kimsesiz görenler 
vardır. 

İşle bunun içindir ki, gazeteler
den birisinde Cümhurreisimizin 
refikası muhterem Bayan Mevhi -
benin himayesi altında, bir yardım 
sevenler cemiyetinin teşekkiil et-

!emektedir Gelecek baharda hava der-ısındc mual'. m olar k hizmet 
1 şunları •ö)"lemi~lerdi: .j, Jün~ a 

kuvvetler. kadromuzur. 100.000 i görmektedirler Yakı'l stikbalde sından ve belediye idare,inden, bir 
bulacağı tahmin ediimc·ktedir. Bu Türkiyeye diğer zabitinin de gon görüş tazeliği, maksatta vuzuh 'e 
iş için külliyet:ı mıkt~rda para sar- dcrileccği muhtemel göru'.mekte - kat'iy~·eı ve karı~ık, komansiyoncl 
fediliyor. Yalnız bu sencnın bütçe d r Tlirk zabitleri de lngilterede metodlara karşı tahammül .,ı;,ıcr
tahminlerinden hava silahları için 1 kurslara devam etmişlerd r Bun- miyen bir ruh getirmiştir.• 
134 milyon İngiliz liralık tahsisat !ardan ikisi halen havacı~ık ihtisas •Chamberlain hakkında, wktip 
kabul edilmistir. tahsili yapmaktadırla• edilmek korku;u olmadan denile-

Son senele~deki süratlı inki af. Bir zamandanberi Ankaradaki bilir ki, hiçbir memlekette, hiçbir 
pek tabii olarak, tal::r. Ye terb~ye Büyük Elçiliğimize merbut ola - kimse, daha iyi vasıflarla en ~ ı<k
müesseseleri ile ima!ii< kapasite - · rak bır de hava ataşelığı ıhdas ey- sek vazifelere gec;memi~tir.• 
sinin geniş ölçüde arttırılmasını' !edik. Türkiyenin de son zaman - •Kabineye girdiği zaman insan
zaruri kılmıştır. İmpa•atorluk ha- !arda İngiltereye hava ataşesi ta • lan idare etmekte tecrübe kazan
va kuvvetleri için temin edilen ta- yin ~tmiş olmasını büyük bir :ne~ mak değil, fakat elde etmi. oldn

lim ve terbiye va ·ıtaları yedi mis nunıyetle. ka:ş~la~1'1:1. .fazıdekı ğu tecrübeyi ba,ka bir ;abada tat
line kadar çıkarılmış w bu esnada. muvaffakıyetlı ışbırlıgım t_akıb.e~ bik etmek vaziyetinde idi., 
talim ve terbiyenin kaliteden hiç yapılmış olan bu tay.nlerın ıkı •Kral Altıncı Corc ,·aktile kendi 
bir şey kaybetmemeeme bilhas•a /memleketin hava kuvvetleri ara -. halime bırakılırsaın, herkesten 
itina edilmi~tir. Pilot namzetleri sınd. a. daha mes'ut münasebetler .. ın 

t 1 " k l farksız bir insanını. denıi~ti. Ayni 
hava kuvvetleri teşkilatına girince esısıne yo açacaı;ını uvvet e u -

t d . şey Chamberlain için de doi(ru -
kısmen sivil ve kısmen askeri mü mı e ıyorum. 
esseselerde uzun bir talim devre-

si geçirmektedirler. Acemi efrat General Franko 
olarak askeri hava teşkilatına gi -
renler ise üç senelik bir talim ve 
terbiye devresi geçiriTJer. 

Tayyare ve tayyare makineleriy 
le her nevi levazım ve techizat ima 
!atındaki kapasitemiz, bilhassa ye
ni fabrikaların tesisi ile bir hayli 
artmıştır. Tayyare endüstrisinde 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Ruzvelt, İspanyaya gıdecek silah
lara konan ambarkoyu kaldırmış
tır. 

Faris, 2 (A.A.) -Muhtelif Fran 
sız limanlarında bulunan 67 İs -

dur. Başlıcaları müzik, balık avı 

'l(e açık bava se,·gisindeo ibaret o
lan eğlencelerinde bir hıısusilik 

yoktur.• 

•Belki de onun en bariz vasfı 

sadakat ve nezaketidir. Eski bir 
dostunu veya taraftarını a. la unut
maz ve verdiği &özü hakikaten bü
yük bir sadakatle tutar. Bir ey 
yapacağını SÖJlerse onu yapar.• 

Pi er !ot kabinesi de Martens me
li<!lenin husule getird;ği buhranı 

İıaleye muvaffak olamamış ve ne -
ticede parlamento feshedilmiştir. 

Morava nehrinin yatağı 
isf Ah ediliyor Brüksel, 2 (A.A.) - Meb'us se

Çitni hakkında ilk alı?Jan muvak -
\at neticelere göre, Kötolik parti- . Belg~ad, 2 .<~.A.).-:-- Mor~va ~eh 
Bi mühim kazançlar temin etmiş _ rı yatagının ıslahı ıçırı genış mık -

tir. Neticeleri belli olan yooi eya-ıyast_a ameliyat yapılacaktır. B.u .a
lette katolikler yüzde 5 illi 15 a - melıyattan sonra nehnn buyuk 

tasından fazla rey almıştır. Aynı bir kısmında gemiler sefer edebi -
'Yaletlerde <0syalistler yüzde 3 le leceklerdir. Bunun için 500 milyon 

tiği haberini okuyarak pek se-
ları arasında: Nüfus deneme ya - vindiın. Mahviyeti ve tevazuu ile 
zımı, altın platin ve gümüşten ti ötedenberi bütün Ankaranıo 
yapılan her nevi eşy,.ya damga derin hürmetlerini celbetmiş olan 
vurulması mecburiyeti; muvazzaf bu büyük hanımın bu yolda önder 
sübaylar ve askeri memurların 25 ve örnek olması, çok kıymetli bir 
yaşını ikmal etmeden Pvlenmeme- beşarettir. Memleketin her tara • 
!eri, arazi kanununa bir fıkra ila- fında bu büyük örneği kendilerine 
vesi; polis vazife ve ~eliihiyeti ka- rehber edecek birçok Türk hanıın-

çalışan amele mikdarı bir kaç mis panyol gemisi, yakında Burgo:;a tes 
. • .. .. .. . . !im edilecektir Bordo makamları 

lı buyumuştur. Bır taraftan yenı il İs 1 k ı d . . . e panyo onso osu :ırasın a 
fabrıkalarımız ınşa edılmekle ve gemilerin teslim şartları üzerinde 
tayyare endüstrisitin ıstihsal dere görüşmelere başlanmıştır. 
cesi günden güne yüicselmektedir. ı ---00-

Bundan başka tayyare model - G 
leri de ~saslı tadilata uğramıştır afenko seyahate çıkıyor 
Çift kanat, yerini tek kanada ter- Bükreş, 2 (A.A.) - Resme.ıı bil
ketmiş ve gerek bomhardıman, ge- dirildiğine göre Gafenco, Nisanın 

rekse avcı tayyarelerinin süratleri sonlarına doğru garbı Avrupanın 

ziyades~le arttırılmı~tır. Bugün I bazı hükumet merkezlerini ziyaret 

•Bütiin ailesi gibi herhangi bir 
kimsc~·e karşı diirüst hareket et -
nıeınek değil, hôy le görlinınckten 
bile nefret eder .. 

•Onu daha c>\"\'el tanınnıı:1 olan 
bir kimse üzerinde bırakacağı en 
büyiik intıba, Chamberlain"in mü
nakaşa ettiği ınesclclcrin üzerine 

varmaktaki harikui:.ıle ı"ahareti

dir. Onu al3.kadar eden ıne~rlenin 

anıeli cihetidir, ,-e reaHteden ay -
rılan nazariyecileri beğen111ez. Bir 
kaç diınlc ile bir meseleyi biitün 

arızi olan eylerden a) ırır, Ö)o·le ki 

bir iki dakika i~inde e'as 'akınla
ra nüfuz edilıuiııtir. 

kaybetmişlerdir. dinara yakın para sarfedilecektir. nununa bir madde eklenmesi. ları bulunacağını ümit ederiz. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1 

M. Bek Loedraya gitti 
memurlarının ücret v~ dereceleri, 
sinema filimicrile sanayide kulla
nılan alat, edevat, ve bunların ye
dek aksamının gümrük resimleri -

(Baş tarafı 1 .ne! sayfada), Söylendiğine göre Polonya ile nin indirilmesi. 

lıaydedelim. Danzıg şehrinın ayrı Almanya arasındaki gerginlik Bu Jayihalardan mühim bir kıs
bir statüsü vardır ve Polonyanın zail olduğu takdirde İngiltere şim mı bazı encümenlerde müzakere e
h5kımiyeti altında değildir. Fakat diye kadar yalnız Polonyaya ver- dilmiştir. Bunlardan matla birçok 
koridor Polony•anın hakimiyeti diği teminatın orta Vi! cenubu şar~ kanun teklifleri de hükümden sa
~ltındadır. Binaenaleyh Danzigln ki Avrupa memleket1erine de teş kit olmuştur. 

iarki Prusyaya ilhakı bir tecavüz milini de~piş. edccektır. İtalya, İn- Hükumetin bilhassa maaş ve üc
:trıahıvetinde olmamakla beraber gılız teklıfını reddetmemışse de retlerin yeni baremlerine dair Ja
.-\Inıanyanın şarki Prusya ıle Al - İngnterc tarafından yapılan hare-. yihaları yeniden gözden geçire -
llıanyayı birleştirmcğ-e teşebbüs ketın Almanyanın muhasarasını rek yeni Meclise sevkedeceği mu-
eıın . F 1. .1. t hh"du" istıhdaf etmemesi Jii..:ım geldiğini, hakkaktır 

l'Sı ranı;ız - ngı ız aa u - İ · 
illin tatbikını ıcap ettirir. Şu ka - talya h~kumet'.nin huna şiddet- Yeni Meclise devredilen layiha 
d le muhalıf oldugunu bildirmiştir. ve tezkereler arasında 939 mali 

ar var kl Polonya Almanyaya •ı- Si asi ita! a f ı · · 
~hl •• · Y Y n mah e lerınde ha- yılı muvazenei umumiye kanunu 

a mukıavemet ett;gı takdırde kim olan kanaate göro bu görüş - . .. 
b .. • . . - ıle butçe mevc•ıttur. Bunlardan 

b
u taahhüdun ahkamı kabılı tat mclerin neticesi Almanyanın tarzı d d ht l'f hk ikt maa a yur un mu e ı ma e -

•r hareketine ve Almanyanın Polon - 1 · d ·ı · 24 "]" me erın en verı mış o um ce -
ha!yanın tavassu- yadan yaptığı taleplerin mahiyeti· 

zası da yeni Meclise arzolunacak 
tu mu istenmi•? ne bağlıdır. tezkereler meyanındadır. Bunlar-

Il He a, 2 (A.A.) - Emin 
ın 'nb '· ıı öğrenildi!! ne 
}<; 

bir 
göre 

--oo--

Almanya Patagonyayı 
almıyacakmışl 

dan başka bazı meh'u•ların teşrii 

masuniyetlerinin kaldırılması hak 
kındaki Başvekalet tezkeresi de 

yeni Mecliste tetkik olunacaktır. 
Buenos - Aires, 2 (A.A.) - Ar- Yeni ?IIeclisin encümenler 

jantir , hiikımiyeti altında bulu- seçimi Nisanın onuncu günü ya -
nan topraklara karşı Almanyanın pılacaktır Encümenkrin seçimin

arasında tavessutta bu - taarruz emelleri beslediğine dair den sonra bütçe müzakerelerine 
ihtimalinden ba~edilmiş dolaşan haberleri Alman sefareti ağlebiıhtimal Mayısın ortalarında 1 

t ,-. ano ıle İngiltere maslah1t

tu'Jrı ',>el C a.ı~s arasında son 

ııa~ de yapılan görü ·meler es
tıa ıııda İtalyanın Almanya ile 
1'01 ·Onya 
ltınması 
tı.. 

, saçma olarak tavsif etmektedir. başlanacaktır. 

Ahmet AGAOGLU Ingilterenin hizmet tipi tavyare - edecektir. 

Fransada • 
yenı Reisicümhur intihabı 

J: ı·ansada Reisiciiınhur intihabı yenileıınıek üzeredir. Bir Fran,ıı gazetesi, bugiine kadarki 14. 
.reisicümhurun önünde yeni reisinin !)eçinıine intizar edeu Fransa3 ı teın'.'llil eden bir re ·irn ~ apınıştır. 
Soldan sağa doğru: 

TİYER, MAKMAHON, GREVİ, KARNO, PERİYE, FOR, LUBE, FALl'ER, PUANKARE, DE:;iA.."IEL 
MiLRAN DÜMERG, DUMER ve LÖBRÜN göriiliiyor. 

Fekat bazı politikacılar gibi tah
lilin çare olduğu hatasına asla düş-

1 nıez.• 
1 

•Çocukluğundanlıeri en nıiilıim 

devlet i~leri ıınun haftalık hesap 
pu. ulalan kadar alıştıgı bir ŞC) 
olıııııştur.> 

til zamanlannda devlet i•le-
' ri i düşünür. Bunun içindi.ır ki '9 

ya ında olan İngiliz Ba~vekili SO 
yaşında bir adam kadar faaldir.• 

Chamberlain Tradition adlı e-;e
rin muharriri olan ve ölen Aw;tca 
Clıaınberlain'-'.ıı de terciimei hali

ni yazan muharrir Charlcs Petric'. 
niıı bütün devlet adamları için 
darbı meseller gibi söyleıımeğe ve 
düslurlar gibi ittiba edilmei;e Jayık 
sözlerine nıütalca il:ivc ~"'ıncği zait 
görii~·orunı. - A. S. KARACA: 

General Cort Londrctya 
döndü 

Londra, 2 (A.A.) İmparator -
luk Genelku.·may Ba~kanı General 
Gort, refakatindeki zevat ıle bir -
Jikte, Fransa ziyaretinden bugün 
"'1yyare ile Londraya dönmüştür 



MTPA C 

MİNNET BORCU 
Yazan: Mahmut YESARi 

Nesrin!. nezamandır tanıyorum; 
bunu, hıç hatırlamıyorum. Yalnız, 
onunla çok uzun yıll rdanben 
dostmu um. arkad"'lmı ım sa111 -

!çeriye bahar gibi bır genç kız 
girdi. Beni, yıllardanberı tanıyor 

muş gibi gulumseyerek elimı sık 
tı: 

yorum. - Rah• sız etrr • 
Kanı sıcak, cana yakın bu kız - Oturdu, ve yıne ayni tanışık! ı 

dı Gu 1 mı) dı? Bı!m) rum! O- ve alı kanlık la konuşmağa başla 
nun hakkında başkalarının diışün- dı: 

celeri nedir ne olabı ir? Bunu he
saba katmıyorum, ha ta umursa
mıyorum Yalnız, o benim ıçın 

guıel , e ı ılmez bır guzelliktL 

- Sızinle konuşmak ıstıyorum 

Yesari bey. Madam Mari, sızin ça 
lıştıgınızı, rahatsız edi'm •k ı 

tedı inizi soylcdıgı · · " tur 
cc aret edem Yordum. Bugun aff 
dıniz. 

N eresı giıze dı? Bilmıyorum. 

G 1 m ka aıı mı, boyu mu, 

k 
e 

hiçb r şe - Est ğfurullah, 
H r0tle gozlerinl 

esrın hanım! 

çmıştı: 

Onu b r s nb .. h r k - İ m mı bıl.vor musunuz• 
Giıluyordum 

11 

um pan ıyonun 
u. bir çığlık - Ev , gunlerdcnbcri sızın ıs

mınızdcıı b şka blrşey duymuyo
Ç l<'Uklar Nes- rum kı ... 

m M rı-
Hiızıinle bo) nunu büktu '. 

D k ı ım e de ı.zı rahat 
ed um 

Ce\ p cmed m 

Nesriıı, 

lı 

B .ı. b r kmyım Y ı b y 
Ben~ kaç y ında t hm n e<l. rı;i -

nız• Sov l mc n T • r ı b r 
ı bı ı nra souk 

Beş senedenberı, barlar , çalışı
g ld 

N ld yorum Çalışıyorum deyışım dıl 
STeldı~ ge 1

' alışkanlığı Konsumasyon yapıya -
d di. Eikvımızın n k g ~b 

1 
t rum. Neden bukadar erker. .başla-

'az go uı me mec uı \e •ı · dınız• dıy sorabılırsınız. B·r ev. 
vardı. gLilumsem takl.dı yaparak d . b d b k es nız ır en ırc yangın çı ıyor. 
•ırıttım: 

Ç 
k lJ ) Yangının nereden, nasıl çıktıgını 

-
0 memnun ° um bilebilir misınız• Nıçın kurtulmu -

Eğer, madam M rı, o andakı .yorum. Yangın çıkan evın üstka -
du gumu, duşimcem · bılmı ol - 'tındasınız Aşağı katlar- ateş sar
aydı, ve e11Pr ben kafası bıraz mış merdıvenler yanıyor. lnebı -
yontulmamı bır dam o!saydım. l lir misinız• Duman ve ate. ıç.nd 
deh e 1 orkar kaçardı. bir insanın çırpınmalarını dıişunü-

1 m Vları heyecanından et- nüz Bır yangm, bi.ı1kaç dakika, en, 
raf nı gorecek halde değildı: fazla birkaç saat sürer. Bunu, bir 

Ah Mahmud bey, Nesrinle ömre vurun, surdukçe sürotr; de -
..:onuşsanız, iıylc beğenecek, oylelgil mi? 
•evcceksiniz ki... Önüne bakıyordu, fakat bu, öy-
Beğenmek! Sevmek! Hangı ba- le bir öne bakı tı ki, gözlerimın i

kımdan? Yaş ilerledikLen sonra en çine bakıyor gibiydi: 
kuvvetlı şeyler bile kuvvetlerin~ - Yirmi bir yaşındayım. Dün -
kaybed.yorlar. Beğenecektim! Ne- yada, kimsem yok. Ben, burave 
den? Sevecektim! Ne şekilde? gelince, gördünüz, madam Mari, 

Tekrar sırıtır gibi.gülümı;cdim: nekadar sevindL Hayatta, tek do~ 
- Olur, konuşuruz. tum, bir, o, var. Burada, günlerce 
İhtiyarlamak ta kötü! Duygu - değıl, aylarca, hatta yıllarc'.1. kal -

lar kuruyunca, insan, manasız bir sam, o sev nir. Fakat kimsesiz in
mahlıik oluyor. sanlar, eksikli oluyorlar. Onun }a

Evin neşesi olan bu genç, güzel 
kızı görmek için, neden heyecan 
duymuyorum? 

O anda, ıhtiyarlığımdan degıl 

nında nekadar dinlenivorsam, o
kadar da ı'ziilüyorum. Çünl.t;, c. 
beni, daima neşeli, şen, gıiler ,;ıör

m~k ıstiyor, halbuki ... 

de, vaktile genç olmuş olduğum - Sesi, birdenbire burkuluverdı· 
dan utandım. - Içim kan ağlıyor ... Bar! rda, 

Gun er g çt, hır çatı altında ya- gü1durmc e, eglendırmeğe mr« -
şadıgımız halde .• esrinı gorme - burum, ya ,amak ıçın ... Dinle .mc-
d m. • C' l orum, ~n olmag c 

Bır guıı oğle ur. rı, odamın ka - olma· a mecburum; miruıt't b rcu-
p ı vuruldu. mu odcme.< ıç n ... 

- Giriniz, dedım. Mahmut YESARİ 

Bulgaristanda doğum 
gittikçe azalıyor 

Kadınlara 

• 

' 

10 

11 

fKDAM 

Bahaır Hediyesi ı 

1 

9 

Mevslmlerlrı 

gö•e başka )'ıususlyaUa• 
ri ·dır: ,oda ağacının 
açacağı n:ıdide çiça~lar 

n.er'11kla beldenlr ve ta· 
lıiaUn bu iki nevi çlçelc:· 
lerl blriblrlerlle sUalenlr 

BİR SAN'AT ESERİ ASRİLEŞTİRİLİNCE 

1 

g 
illiam Hart çekild 

... . . 
~ivad-- yapıyo 

l 

\ 
1 

l 
! 

Bırçok · ıcovboy. f ilinıleri çe 
virnıış o an e /(i ve meşhu 

bir aktörle ınü akat 

\ 
ı 

1 

i' uli\•uttan ~azılıyor· kadar orada kaldım. Tekrar N 
Holıvutıaıı ellı mPtre uzakta, York'a avdet ettim ve sahnede 

San-Fernando'dayız Caddeyi ter- nama_v a devam ettim Zaman g 
kederek geçtik; bır olu takip e- ti; mesleğımde ilerledım, h 
dı oruz 11.!ra bi v b uın Bır gun seyrettigım 
Meksikalı seı ve par', k bakışlı « , .. )O} f imi beni bu tarzda fıl 
b'r uşak bize kapıyı açıyor. Birazı leı çevirmeye ~ev ketti Daha ı 
onra k<ıpının cşığınde bevaz g<lm· nl pabileceğımı tabının ed 
legınin kolları sıvalı, gri gözlerı 'dum. Bir sinema şirketine baş 
dt'. katle neye geldiğımizi anlamak dum Kabul cdildım. Haftada 
is.er gibi üzerimize d:kilıniş bir dolar alıyordum! Kontratım b 
ihtiyar görüyoruz. Kendimızı ta •

1 

!iği zaman şirket beni haft 
nıtınc.ı derııa! dini urnttı. Sıcak to,500 dolarla tekr.ar aı;gaj~ et 
bır dost eli. Sam· mi. guzcl. sözıcr. ye kalktı. Reddettım. Kendım b 

zat film çe,·ırmeyi arzu edivo 
dum. Bunda da ınuvaffak oldu 

Bu dik \·iicutlü, keskin bakışlı 

ihtıyar William S. Uart'dır Şimdi 
66 ya•ında bulunuyor. 1926 dan - Kendi kumpanyarr. ve stüdyom 
• : t k f ı rmnmckt-~ır du. Ve me•lcktcn cck;lınccve 
of'rı ar 1 ı.m çe\:1 l.'' . . . . . ~. . 
S f ·ı · 1 T hl cd. 1 cbr bu tun !ıltnlcrımı bızzat kcn on ı mı o an • un1 C'\\'C: ~,. ı 1

1 

yaptıgı uyuk Sl: s a a a ır a - • b . . 'k ı;·ı· h t l ld.m Y ptım 
dJdır. Fak.ı hu f lmrlen 8 ınra 0 F ılmlerc. se t. ,ıın bır atım va 
sinemadan cc' ·ıdı. Bı (300) k-- dı kı, ı ı Fıı z dı. Onunla be a 
ı .. rlık c f·l."e erle t 'l.'iar • jber clagl.cı· tırmandık, ne cam 
hm k e ına a b, !adı. ı b ki r ~ap ık Zaten b ka b 
ham S. Hır• kont sınavı C\. ı· . !.~ . 1 

O ah leı ı Ç v;rm 
vimlidir. M, 1 ' n \'C kı 1 • ı n.L 1 0 

r:ıı ı dan b.h d 1 t ı p k 1 F i l man il a n 
fanıyor üzerine bındiı 

Ariı<t bıze lı.ıy.t.ıı.I n b,ı ı>vtti. B na v fakar IJir arknda4 old 
. 1

1 Gecen ene zavallı hayvan o d 
Olc!ukça cnt rcsaıı '"garp bır ha- Ş b 

l
\'t o ş<iYI' nnlatyor: ·mdi Y.~kıd~~mda yatıyor. Onu a 

ç me gom um. 
Ben Hi!'dMeı ·n arasmda doı;- , . . 

dum. On!Jrdan ata binmeyı, ke - Ar, k fılm çevırmemc, tek.r 
ımend atmayı ögrc dim Baham b~yaz pcıd ye ~vdet etm mc ım 
r , kan yoktur. Geçeııleı·dc Wıll Ro 
1 b:nd silah Y:ullanmayı da ~ğrctti. gers geldi ve kendısi ile bir mii 
. ıa yaşmda ıdım. New-York a gel- kh ld ·· - ı· k ı . . .. zı o e gorunm mı ıs ıyere 
iık. Hıç unutmam. B:r gun meş - .. b' d 1 . t kl'f tt' r.-~d • yuz ın o aı e ı e ı. ·= e. 
bur Amerikalı artist madam tim. B._n artık ihtiyar bir adamı 

S f (lkd ) B 1 
. Cloire Morriss beni çağırdı. Yırmi h 

o ya am - < tı gar statıs- ı Bir mılyon 566 bin 545 nüfus ü- atıralarımın arasında y~ıyoru 
t 'k !lığı 30 d d rlolar verdi ve b~nuııla çiçek alıp, Bırçok mektuplar almaktayım k 

138,126 memurun 2045 ini 
Kadınlar teşkil ediyorlar 

ı yı • nın uncu sayısın a zerın e yapılan bir incelemeye na-
d ğ ı 't 1 ° gece New-York'ta temsil veren bıınlar unutıılmadıg"ımı go"sterdik 

o um ış erıne aı en cresan ra - raran bu nüfusun 1937 yıl.: zar _ 
k 1 d B k la 

madam Sarah Bernhardt'a götür - lerı için ne de olsa benı' memn 
·am ar var ır. u ra am ra na - f d b' k' . . . Yıaltan.ıa t,~ it Li ~ • _. • n • h ı.· h it 1 d 

B 1 
. m a on ın ışısı olmüştür Bun- a< maııa ra ., r rotomontaı 6uruyor•anaıı. ranste meı ur uır ey el memi söy c i. edi,·orlar. 

zaran u garıstanda aoğum, en - 1 d 23 8 t" d J ., n l l k J ar an . za urree en, 12 5 kalb ,nıpu oar ır: reri er Apollona hizmet eder er ....... ,. Fototraft;ı peri ha,l:ırının ·- Bizzat, çiçeklerı kendi eline 
dı~eyik~~cip olacak bir surette a- hastalığından; 9,5 teneffüs ' cihazı ymn., meıhar ltadm sancatltdrların •atdan itiha•.,. J:ıltlin Deltibalt, luon Prenlan, vermelisin, dedi. 
zaBma a ır. b h .. tüberkülozundan; 3,2 diğer verem Şarlut Li::r.• ue Jennyeoin haı/a, ını ltoymaıtar Çiçekleri satın aldım, götiırdüm. 

u mecmuanın aşmu arrırı ---- . Kapıdakiler onları kendilerine bı-
p f 

. D .., f' hastalıklarından; 4,8 kanserden· -- -- -
ro esor r. ~agoro un yazdığı ' · ırakm•, mı söylediler, dinlemedim, 

b. k 1 1904 7,4 diyareden v.1. ölmüştür. . 1 f"l•b 10 N' " ır ma a eye nazaran - 1907 • ha zıyade maaş alımlar 1880 11 e ranayın .san. IYenl ne,rlyat içeri girdim. Beni, bu büyük Fran-
seneleri zarfında yaşları 44 Ü geç- [ ulgarıstanda nekadar dev. 5001-7000 kadar !evA maaş alanlar da açılıyor SIZ artistinin locasına götürdüler 
miyen annelerin bin !311esinden do lef memuru Vardır "/ 3275, 400l-5000 kadar leva maaş YÜCEL Sarali Bernhardt',... etrafını bir 

Artık saatimi bekliyorum. 
biliyorum ki, saatim gelince sev 
gili atım Fritz görünecek. O hi 
konuşmamıştı. Ama ben pekala 
nun dilinden anlıyorum. Beni ça 
ğıracak ve •Haydi B!l bin üzeri 
me son defa vazifemizi yapalı 

son defa pistin ü rinde g<irüne 
lim• diyecpı. ğan meşru çocuk sayısı 3007 iken B . 

1 1 470• 
3001 

.,,,... k d 
1 

Edirne (İkdam) - Nisanın onun Her ay çıkmakta olan san'at ve çok adamlar kuşatmış olduğu hal-
- .. • u mecmuanın neşrettıği ısta • a an ar "• ......,., a ar eva _ . 

Lu yekun mutemadı bir tarzda a - t' t'ğ • 1 M da açılarao 23 Nısan akşamına fikır mecmuası Yücel'in 50 nci sa de oturuyordu. Ben çok utangaç • Bir zar1an ı · ?Öhreti Amerikad 
zalmış ve mesela: 1909 - 1912 se - Bıs lıge gotared la3y8ıs .rn37 tarihinde maaş alnlar 1014, 2501-3000 kadar kadar devam edecek olan Bulga - \'ısı kıymetli yazılarla ve Cema-1 tım. O. iki parmağı ile yanağımı u arıs n a bın 126 memur 

1 1 
il! 

15559 2001 2 
. k d pek büyük olan bu muhterem a• 

neleri zarfında 275,3· 1919 • 1922 • eva maaş 3 an r · • - 500 ristanın Filibe panayırını ziyaret Nadi, in karikatürlerile zengi b' sı ıştır ı ve: dam birdenbire sustu. Heyecan • 
' vardır Bunlann 117 b · 585 ı n ır sı·nelerl zarfında da 166.0 ya in _ · b' ın er - kadar leva maaş alanlar 32235, etmek üzere şehrimi~ Turingklll- münd<'ricatla çıkmıştır. - Ne kırmızı yanakları var. Bu !andığı belliydi. Gri keskin bakıl" 

m' tir kek, 20 ın 541 l kadır.dır. kocaman delikanlının dedi! 1 -Ş • • .. 
1 1 

. . 1501-2000 kadar leva maaş alanlar bü tarafından bir sey~hat tertıp e- TÜRKLÜK ' ı gözleri dumanlanmıştı. 
Muharrıre gore bu tenaküs yal- Dev et memur arının ekserıyetı- .. . Okadar utandım ki, cevabını ve- Kendisinden. teşekkür ederelı: 

nız kasaba e şehlrlet·de değil, köy ni mektep muallimleri teşkil et - 32422, 1001-1500 kadn leva maaş dilmekte olduğu haber alınmıştır. ~useyın Sadettin A <'l ve ı.: Ha- remedim. O güldü ve beni öptü. ayrılırken ellerimizi kuvvetle sık 
ı d d ~ · b tt "şah mektedir Bunların y~kıinu 23 bin alanlar 28847, 1000 levaya kadar Bu seyahat üç gün d ., am edecek 1 mı Danışment tarafından •Turk - Oradan nasıl kaçtığımı bilmiyo - tı ve büyük gri şapkasını sallıya 
er e e ay ı nıs e e mu ede . . maaş alanlar 10063 k·ı ı'd' .. .. ~. - lük. adile yeni neşrine başlanan 
olunmaktadır. 380 dır. Ondan sonra sıra ile D. D. ş ır. tır. Fuar munasebetıle Bulgar . . . rum. Kendimi caddede bulunca rak yolu ininceye kadar kapısın 

Y . . B 1 d 1 t 1 • mecmuanın bırıncı savısı tlolgun b d b' k .. 1 ·•· d b' · ı· 1 d B' soll". Yine b•ı mecmuanın bir başka olları. kasaba ve şehıı· beledıye - u gar eve memur arının bu- Devlet Demiryolları idaresi viizde .. d . 
1 

k ir en ıre a tor o mıya karar ver- 1 c~ıgın e ızı se ama ı. ıraz 
" B 1 ı · H b' N D "k b' k · · mtm encat a çı mıştır d;rrı Biı zaman sonra da istedigi- ra bu meşhur eski sinema artisti• )azısır.a gore u gar:standa '·efi- erı, ar ıye czareti V<' ahiliye vu ır e serıyetinl teşkil eden 93 yetmiş derecesinde bh tenzilat ya 

yatı mucip hastalıkların başında Nezareti gelmektedir. bin 567 kişisi avda vasati olarak t F .,. t 
1 1 

p nıe nail oldum Uzun bir turne i- ııin gölgesi karanlıkta kayboldılo 
~turrce gelmektedir · mış ır. uar c.n erna•yıına 0 up mbı 1 •1 a•nu,ıt "" 'ir ı on.ılısuhtı çiıı bir tiyatro trupuna angaje ol- Onu sadık hatıralarına gömülü bJ• 

Bunlardan ayda 7001 leva ve da- 2fi00 er leva maa almak1~dır. 'gfrek Bulgaristan ve gereksı ~c- •e hir riil cektir. dum. Sonra Parise ıreldim. Üc ay 'rııkarak oradan uzaklaştı. 
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un F enerbahçeliler Ateşspor 
takımını 2 - O mağlô.p ettiler 

s rı Lacivertliler gollerini 
nunda ve 6 dakika icinde , 

Dun F e , • ';ıahçe stııdında kup~ ' 
"c il k.ım m çla. ına devanı 

Cla fır 
b "c 

"' 

H ' nı çuK guzel olqunu 
; n m • .ık .. lar Fener- ı 

n Jort t raf:nı da dol-
u. Bı gün evvel Vefa 1 

k r ı d çok bozuk bir oyun 
R c n İzmır~ Atcşsp;. takımı 

F c ı, ar :fa t"dden tak-
k l v.ır .• k gostuerek 

bu u ır n •J. ılc f~vkalade bir 
ı cı J r. 

t bıLmc ,ıne 6 daki -
ka ın, tJ.i-..1p Etlen iki 
go y } c bu u. ovunlarının 

oyunun 
yaptılar 

AN KARADA 

Galatasaray 

2-0 yenildi 
An' ra, 2 (A.A.ı - • 'il i k;;m€ 

maç! ın~ bugu~ c. , m >lur 
.a. 15 t 1 m.ıteca\ • bır s re 

. t si 
vonu l 

f.dn Gı 

sınd, 
1 ırcı kar .. ay + 

A 

11 

~mı:. 

lı .. v 
nal 

8A\'FA S 

Genı;ler hep bir atı:z:c!an, mar, tıöylerlerken 

e hayra 1 

r nı 1 .~ 2 O mağlüp t tan 
ol k '1 u.:ın ayr,Jdılar. ' 

h Ve e k• h kını ııu 1 

Dün parlak ir 
tören v g ·· zel 
m Üsa akalar 1 

m ıa 1'J1 rın 
< ı Takımlar ve hakem Jup oldu yapıldı 

S~ 17 de suhııya çtkan iki ta- Fenerbaht;e - Ate,apor mapnaan bir enstantane 
r Her ıkı devre de c, ı. 'n mer-

ı kadroları.e kaı'§ı kar~ıya di- • k · d k - •k ı- d k · k · · l'ld , lunan Ateşspor a. sı oP'.....l e yagLe ıncı go u e azanaıa ·ezı s• d •ın.. Dcmırspur yarı sa _ 
ı A.• er bır kargaşalıktan istifade edere< devreyı 2 • O hı tirdi. !hasına in•ıkal e•t G ı t _ 

C;, por 1 ah 'll • Cemal, Se - topu kapan B::sri bır 1iıtle Fenerın ( • • d ırc ıray 
za - A ·u, Ömer, Satıh - İzzet, ilk goliınü yet ~tığı şehrL~ kalele _ kıncı evre 

1 
ıı oyuncu:ar, bütün g vretlerıPC' 

Aı~hı:c~_ı, Re, ı' "'."-• Ferı:: -1 rine yerleştirdı. İkıncı devrede Beyuğlıısporlular ı ra"'men bir sPmerp elde de .v ır-
nı:ı barçı. Husamettıı - Le B 

1 
b'T F ki 1 takıma Ha<anı alarak ufak bır ta- !ardı. 

!:. p, Yaşar - Meh.T et Rışat Angi- u go u un. ener mera_ ı a- dılat yaptılar. Ve bu clevrede Bey-
lı . ' rile Fenerbahçelılere derın hır ne- ğl 1 1 .. 1 b' Ankara şampıyonu çok teh'ıkeli 

.,, Al RıLa - Basr., Şaban, Ya- . ld t o uspor u ar guze ır oyun oy - olan Sarı 
tes a rnıış ı. • Kırmızı! l~rın akırları-

cı. ~sat, Nacı • nıyarak Beşiktası sıkıştırmağa baş 

:Iı m Tarık Özerenginin ida - Fenerin ikinci golU 'atlılar ve bu arada •ıılaçığa geç- nı durdurmakta müşk•,.a. ~·ekmek 
ınue FenerL!cr rüzgar altında Devrenin son dakikasında sağ • miş olan Türk gtizel bir şütle llk le beraber elde cttiklPrı C'n küçük 

0 r oyuna başladılar. Fener - dan ortalanan bir topu yine Basri golü takımına kazan1ırdı. fırsatlardan bile 1~\'i.ıdeye kal · 
bahç nın lakaydane ilerleyişini güzel bir peşape ıle Ate'iSpor kale- Hakkı Beyoğluspor kalecisinin kı~arok Galat lsaray kalesine sar-
/\. < oru l ırüc alileri kol avca hatalı bir çıkışından btofaae ede - kıyordu. Bu hücum!, J b.rrıd 

c. ıJular . j sin~ sokltu dvekokyudn buk sureltle Fe- rck üçüncü golü de ı·~ptı ve oyun! Orhanın kale önlerındf1<i topu ha-
O k 1 led k At j nenn a lı a ı a a ı ·ı go yap 

} un ,. t ' er 1 çe _e~spfo- masile 2 • o bitt da 3 - 1 Beşiktaşın lehıne bitti. rıkuliıde bır çe\~~le .ğ!ara tak . 
r nucun lıatLı Fenerın muda a-' k 
asını z•d ~ııa lxışladılar. Hatta o---- Mattuıt takımı Eeşi taş ması ve kısa b;r 

1asıl ı sonra ua 
b>r ı rındc Ma!ımut bulunmaz! Beşiktaş . B yoğlusporu tekaütlerini 3 • 1 yendi ,zekinin_ k~lecıniıı \'Rk iz çıkı -
b· fır at aceleden iyi kullanama-' Dün Şeref stadında Şöhretli ışından ıstıfade ederek 1opu tekrar 
". 3 - f yendi Matbuat takımı seri maçlarından ]Galatasaray ksles ~ •·•kuşu, De -

Coı yupamıyıın Fener ınuha - Dün Şeref stadında Beşıktaş birinı daha Bcşık ş lek.11.ıtlerile ı mirspora hıç bcklenIT'•yen b r za -
cınııe ·1 k·rşısında Ateşsporun Beyoğlusporla hususi bır maç yap yaptı. mande arka orkava k: sayı ka -
Ceı, elen· arı.an müdafaada muan tı. Matbuat takım, Sedad, ve Ah • I zandırmıstır . 

n ctane ı;alış:rken hucum hatları Oyuna Beşiktaşlılar başladılar met Ademın ayağile iki gol ka - Galata.:arayııı lehıne wrılPn bir 
Cla Fenerbahçe müdafaasını adam- zandı. Birinci devreyi 2 - O b;tıren 
k Ve hemen Beyoğluspor kalesine in peııaltı •ı Necdet a a• • 1 • ~ a ıll sıkış,ırıyurdu. Matbuat takımı ikinci devrede bir ) Y " • 'e P ase "ır 
Ateşsporluların biribırını takip diler. Bir iki hücumd~n sonra ilk gol daha çıkardı. Buna mukabil vuruşla kalecinin koll~rı arasına 

e<' n hücumlarından kurtulan Fe- golleriı.i Nazımın aytlğile kazan - Beşiktaş tekaütleri de bir gol ya- atarak muhakkak olan hır sayının 

daha kaçmasına sebebiyet verdı 

Dt.n oku !ar spoı· tı, ımı bu 

YÜK n1cr ı nle ku lut"",.ıı. 

Üç bin ı: z ve c ek talebe v • j 
velj rbıJc) e g • ,ılcı· ve ~ ~nk 

'°' dular. O n ha• ' t e n 
af le st •d.ı ı. ".lı \· 1 kı. a > 

tukla bu mu•ıu ıJÜ .. açt At •ur

kün hatırasına hurırcten üç dakıka 
sükı1t rd iı. Ve g 'ı;ı• re-nıı va -
ııldı. Bu rnuasiıracn sına okul

h.r futbol ır ,3bak l.rı be 1 • 
San'at okulu - \'cf maçı. 

Hakem N 1 ri Bc~ut'•ın dare in· 

le oynanan ı.ıı. oyunda bırıncı dev 
• evi Vefa 1 - O ((a' p bıtird~ 

llfatbuat talıımı • Beıilıta, tekaütleri maçında 
heyecanlı bir an 

İ.tınc. devrede VefaJılar''l yap -ı Ha.-em Feı.o...n K.lıc ::ı id e • 
tıklan ki goıe San'ut okulu biı sındekı bu oy~n da bir::nci devrede 
gı .le mı;Katele et•i vcı bır de pe - l-1 be.abere bıtti. 11·, ci devrede 
n· Jtı kqçırdı !aç t bu suret e 3-1 t-er kı taKım d gol kaydedel!'e -
Vefa lc..".ne bıtti ve San'at okulu d ı . Maç tcmriıt ed• di Yine ye -
t fıyeycı ~ ·adı . / n ~emediler ve maç t başka bır 

Pe te\•nıyal - Erk • Öğretmen güne bırakıldı 

Yüz · o.ııetrelik bisiklet yarışı 
Haralam o 3 saat yirmi dakikada birinci oldu 

Seıi bisiklN yar~la.:ınııı altın ·' k.lol" etreıik .'f~ fe) i ıiç ut y r 
cısı dün sabah Topkapıdan St:.vri ı ,..- c.akıkeıda atetIT' ştir. 
istikametrndek, Kumburgaz kö • l Ytodi <--'" Ka fark • .ı FrnPryı! 
yüne kadar gid p gelme olmak u- mazdan Anasca ,kıncı ve vir>nı 

........ • 
Yc:rışı Kemtriç kazandı 

Sere! K ıntşhur kayık yarışı 

Oksfcr• ve Cambrıdg ti:: ıvers .e 

Bu tarzda cerçyan <'den O) ııı, zere yüz kilometroluk bı r me fe 

Demirsporun galibi) et Je bıttl. 1 dahılınde >•pılmıştır 

nerJiler golsüz ve nisbeten üstün dılar.. 

1 

parak oyunu 3 - 1 Maybuat takımı 
bı yundan sonra birinci devreyi ı Beşiktaş penaltıdan Hakkının a- kazandL 
O · O berabere bitirdiler. 

1 

cak ~a Jarkl d yıre F ı ı. • 
n.ızd~n T ııkıım ı;çuncı. g lr 

r " ...... a Tımcs ne ırınde Put-
11 vt Mıırt arası. da yapı -

lkincl devre 1 1 J 
İı<ıncı devreye Ate ·porlular 1 

b~ lao !ar Ruzgarı lehine alan 
F'en. rb '1çel !er işın ehemmiyeti
~- a•. aiı'ı · olacaklar ki bu devre
d> süratle hücuma taşladılar. 

Bu arada Basri ve Nacinin iki 
k ıvvetiı şüiü .. ü İzmirli kaleci İb
r1hım fevkalade iki plonjonla 
kf tti. 
Frnerın nıhavetsız tazyiki ni -

haye. meresıni devrenin 39 uncu 
dakik sınd& verdı. 

Fenerin ilk golU 
bovr ,nin 39 uncu dakikasında 

ll'Lite .. adiyen tazyik altında bu-

-
Matbuat takımı ve He,ıl<taflılar 

A ı d b' 'ki f T~pkapı stıdır on ndcn 1-aıe 
ni<ara a :Si 8 yarı~I ket eder k.ı cuı.ır Sıl v , yolu 

Ankara, 2 (A.A.) - Bısiklet se- zerinde mesaf alnı a h d -

ri yarışlannın altıncı<ı bugüı1 ıoıı !ar. 

!ere. r. 

Dlın serı bısıK t y 

k ık cı +c v.k 
l \o".ı..,Hlır ... 

k 1 d 

T f. p dan KLLÇı..kçekmcr il 

( l.ilometre mesafe • Zl•; ınden \'e 1 ! ( Daha Florya sır larına ' 
J • . . · elan rakıplerınd!'n ov. 1 1 1 

a - ndeıcı on b ı kı um t '- \.e 

K •d r {t cı ,> g c' lC 

f 

bısıkletç nın tııok l V•;>ıl.~,ıştır. 

Koşucular 

almışlardır 

aşJf(ıd• k derrrelC'ri 

1 Nuri Kuş (Arkar >ııcü) 3 

saat 10 dakika 

2 - Al Erso • (Bolg~ - San'at o

kulu) tekerlek fırk.yle 

·-
lambo, bütu ~ r •U• ' lum.c re ıik mC' .:t t: ı:.ıh ındc 

türlü kend 
y ıs 

€ y amıyan ır-
v • mış• ıı· 

kada~laı le rasır bir 

mıştı ve bu f rk ku ~ı u 
kana, devam ettı 

B yarı ta Şı ıı k: ,•umde Ba
re• ti4 d"-kika 't c..n Vf'c:ı b r ci, 

~nuna 

ınc 'Şı kliıt ı. . n ıko ık cı, 

Kemerburgaza hır aa• 22 J Fencrvıl, ZQan N ıı~ L,uncu 

k kida vası olan v r IJır nr Jr- :lle .. aJı Bu i' ıh. yaı ışııı n 

ı 3 - Hasan 
hoy geride 

(Ankuı f,-ıcii) ik: turadan gcrı done k :ıvr ~ ıntı ouır,c u: nı. c u cu unP bı.rer 
zamla yarısı t.ımamıarr'i 'e ) .ız 'lladaly.ı v<rılrıı t r 

m~tır 

Pı:..öyı Canıbr tı6e, kaybett. T< ı

ç 'l T' mes ır sol s.ıl:ı ..ni •akıbcn 

ır K Ç( km , ve 19 • ika 3 soo -
n )(-le do t kııyık u lugıı fark 

hır cı gelr. t 
'l' mcs'.n s hıl'crı .,t. bırLken bti

)'U l:..r halk Kütles varışı takıp 

ahpler. alkışlam ,.ır 

içki içme 
APTAL. EBLEH. ALİL Ç<>

cuk sa.~ıbi olmak ı<'cmiyorsan 
içkı içırc' 

Çocuk Esırgeme Kurumu 

- Şevkaver ha .. Yani şimdi bi birşey ... İşte bu mahfazanın i- - Vicdan, V .. dan Şimdi kı - dan Kaça. '>ı. genç kadın ne yapa- te ta ·!arı çık rdı, Said ağaya u • 

E S l 
baş kadın efendinin metresi mi? çinden bir defter çıkmış. Bizim ar- zın anası 'ağ mı? Zeng"ı mı' bilir'! S;.rı.ı •es.ım olacaktır. zattı. Said ağa nıa'1fazayı açarak: mine U tanın Said ağo birdenbire kızdı. Sura- kada~ defteri bir giizden geçirmiş. - Evet, başka bir koca ile e\' • Yabanc' r ;rJı kette, k~nd ·ıııe - Defter rcrede' diye sordu. 
tını ekşitti: Bır de ne görsün? Saraya verilen lenmiş: eski koca<ından mal miı k muh•a.; <ılan Mujgnı,la ba 'ıaşa Nil at. mahfazanın alt kısmında-

l
.11 - Sarayda metresi yoktur; sır- bir zengiıt klllrıın karmakarışık kalmış; müreffeh yaş·yor. Amma kalmak hülyası Saıd ağayı deli e- ki kadifeyi haf fçe kaldırarak def-

Sarayında Bir Hırsız daşıdır. hayatı... kızını bulmıya da can atıyor. Bu- dccektı. teri çıkardı: 
- Peki sırdaşı olsun.. Demek Said ağanın gözleri açıldı. !ursa bir kc"c altın sana, bir kese 1 - Peki, sen bu Vicdan hikiıye- _ İşte. vaktin varsa oku ... Ben 

, asıl_ ismi _Pakize_ idı._,Burada her- - _Kızın _an.ası babası sağ mı? altın bana ... Ondan sonra yôrinı sini kimdc:ı işittın?.. okuyamadım. Şöyle bır göz gez _ 
}'azan : M. ihsan 1 efrilıa: No. 31 kesın ısını değışır. mı. . . Zengın mı ımışler? alıp savuşur;un. - Dedım ya, mucevheı kutu ·: dirdını. 

- Elbet. .. Şehırdekı ısmile ka- . - Evet, hem çok zengin... Said ağa için en t tlı bahis bu sundan çıkan defterde bizim arka-ı Bu esra. . d f . 1 
- Aman Said ağacığım, şu dü-ı daha bu yakınlarda diş tedavisine, lacak değıl ya... - Olamaz Saraya bövle ana - 'd' F k b h 1 °b t .. 1.. 1 daş okumu.1 Şimdı Vicdlnın kını 1 ıengız e terın nası 0 

• 
§Ü d.. .... k H 1 . . b' . .. .. 1 . J ı ı. a at u ava e ır uru a ı- up ta mahfaıa .. d kaldığına 

n ugun ~eye ba · .. _e ~ ış _oıa-, ızım amcaya goturme. Dışarıya - Sen hatırlar mısın Said ağa? ,sı, babası olan, zengin aile kızı al- • · olduğunu öğrenmek lazım. Sonra. . . nın ıçın e ;a _ı;elsin; vallahi, Muıganı _elımle ç'.kacak_ olursa_ başka bir arabaya Bundan on, on beş sene evvel sa- mazlar; bunda bir yanlı~lık ola - şamamıştı... .. . .. . . . . onu sara~·dan çıkarmak vadile de Saı~ a~anın aklı. ermıyo_rdu. Def· 
enın vapura kadar getırırım ... bınmesını temın et, beni görse de raya Vicdan isminde bir kız ge - cak. Sen oyle so_) lu) oısun ama, ı birşeyler alırız, belki bu kız kim- t~rı e,.rdı, çevııd'.. _üstundekı ta-

SE:n benim iğne mesdesınde pek tanımaz, tanısa da bir kulpunu bu- tirdiler mi? - Hayır canım.. Kızı saraya b~n- . kaç senedır . uğraşıyorum,' se, undan bile istifademiz olur. rihe, en sonundakı ımzaya, baktı: 
~Uteessir olduğumu ona temin et- !uruz amma daha iyisi budur.. !tirdiler mi? Getirdikle_rini biliyo- verdiklerinden ~e anasının, ne ba- Muıga~ı daha kendıme sırdaş e.- Said ağ~ .. ma.?galdaki ateşlere - Kim bu Hatıce Nazlı. Kızın 

n mı? - Pekı amma bu oyun ne vakte rum; amma şımdı j\;mı nedır? O- basının habcrı yokmuş. Zaten demedım. Ona avuç dolusu pata bakarak du~unclu: annesi mi' 
- Söyledim. Bana her gün so- kadar sürecek? nu soracaktım. şimdi kızın babası sağ değil.. hediye verdim. Gene nafile. Gö- - şe,·kıdıl kalfaya Vicdanı so- - Hayır, dadısı imis. Kızı o bu-

l~ Yordu. Nihadı gidip gördün mü? - Şu voliyi çevirinceye kadar.. Said ağa durdu, düşünmeye baş- _ Nasıl şey bu böyle? Kaçırmış- zil sende onun .. Nilıad demiyor runca bdkı de hemen 0 defteri ha- yütmüş .ve saraya vermiş. Defter-
&neyı bulduğumuzu ona anlattın Bu seferki parti en kuvvcllisı Sa- !adı: tar mı kızı' mu? Aklı yerinden oynuvor tırlıyacak: konsolun kilitlı gözün- de hepsı yazılı. 
;ı' diye ... ~:vvclki gün •eVPt gör- id ağa .. Yalnız sen dediğil'le ce-j - Vicdan mı? Vicdan. Vicdatı.. - Hayır, bu kızın piç olduğunu, - Anladım, ama benim giızu . de mahfaza) ı arı) acaktır. :r-Ta'ıfn- - Allah, Allah... Vicdan ha? 
Um: _•ana da bana da çok darıl • vap ver; başkadınla senli benli Çerkes kızı mı bu? bahasınır, kendisi olmadığını an- yok Saitl ağacığın' Şımdi ynrıb- za ,.e taklı;l mücevherler nerede? Bunu acaba Şevkıdi! kalfa bıliyor 

~ış. Adeta gözlerinden yeıs 'akı - misin? Sana güvenır mi? j -- Hayır, İstanbuldan olacak. lıyan adam Vicdanı tutup bir da- cak iş, toptan bır para vurmakt•t l3unları geç bırakn'.va ge!mez ... mu? Bu mahfaza ona nereden gel-
~rdu; bir d~ha yüzümüze baka - - Başkadın efendi beni sever; 1 ~- Hiç hatırlamıyorum. Neden dıya teslim etmiş. Altı yedi yaşı- Ondan sonra o, sen. ben üciımuz 'Ya arar>a' ı'miş? Baksana dctter nekadar usta 
., ıvacağını ~oyk'<iı. Nıhada yal - odasına benden başka ağalardan sordun? na kadar kız orada büyümüş; son- Mısıra :kaç:vormu~uz gıbı Roman-1 N'hı'. nüstehzıyan' güldü ve lılcla yerleştirilmiş. Birisi nıahfa
f ıtrC:,m, yakardım. Hakkında çok kimseyi alma1. Simdi kızlardan 1 - Mühim bir mesele var da on- ra ikisi de ortadan kaybolunca da- ya vapuruna atlarız. Ver elını Ca- elile cekethln an cr.')ıni göstere- zayı açsa farkında ol az. Belki o
ena_ zanlara düstüğümüzü, atfet - .yeni gP!en bi~ Pakize var ismi· dan. Anlatayım Geçen gün baş - dı da kızı saraya vermiş. İşte me- ~akkale .. Ben orada intrını. Sen rek lnn bunu '1ediye veren de defterııı 
:~sını .oylcdim, güç kandırabil - 1ni Şevkav"r koydular On altı ya- kadın efendiden aldığımız taşlar- sele _bu... . Müjgiınla başbaba kaltrsııı. •ya_ _Mera· etme hazır , c.edi.lrarkında değildi Belki Şevkıciil 

ın, ded:m. . şında bir kız ... Onunla düsiip kal-, la mücevherlerin yanında bir d.e Saıd .. a~a .. hem mera· edıyor, ,bancı diyara gidince, hele bütün Bizdt! işler saat gibidir, ıkalfa da farkında olmPmıştır. 
~ın. FRı<a, """m onu bır ,kıyor... kutu vardı .. Han, su ınalıfaza gı- hem dusunuyordu; parR, evrak ~enclr olunca, sara'' - Ve cebinden mahfaza ·ı ve ,ah- ( ATkası var) 

--~- -· 
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Dl BER ASPAS A 
TARiHiN BOYOK NAMLI KADINI 
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Frinin, birdenbire, halkın elleri 
üstünde havaya kalktı 

De l c:e, Frinıs. 

vad sa!lıyarak: 

tanısını h - - Preru;eş.. Prenoes! 1 t•.. do-
kuz telli kitara sahibi budur! 
Di~ bağırdılar. 
Tiyatro, bir alkış tufanı içinde 

kaldı; arkasından kahkahalar kay
nadı ve sonra birinin: 

- Haydi vatandaşlar! Elden el 
sahneye! 

Diye bağı.rdığı duyuldı.ı. 

- en, kitaraya iki tel daha ıla ·e 
ettım. Sonn, ıevk sahibi Atinalı
lara, bilmedikleri, işitmedikleri bir 
musiki dinleteceğim. Müsabaka, 
varsın bitsin ... Zaten eğlenmek is
tey n halh, ben de bir musıki ı · 
yafeti vereyim. 

Dedi. 
Bu sozler, bir anda, bir kuman· 

_'-ne _ da tesiri yaptı. Frınıs, kalabalığın 
Prenses Serigo, ara ıra o.u 

d k
• d 1.k 1 bak k 1 ndekı' ha\"a ·a kalkan ellerı ustünde kay-e ı e ı an ıya ara e 1 k d 
t . d 1 d 1 g· sallıyor mıya başladı ve ço geçme en! 

zeydı_n .. a_ ın adn üçe enn tıel'f!ddudu sahnevi boyladı ve orada bir boh-
ve uşunuyor u. nu • . . 
nü ören kalabalık arasından ses- ça gıb'. yuvarfan_dı.' 
1 

g ·· , __ 
1 

d Frınıs; kendısını toplayıp kal -
er yu .. ; ıvor u: . hkah 

kıncaya kadar. tıyatro, ka a, 
- Delikanlıyı gözüne estirdı: alkış, feryad fı.rtınası içinde çal -

ona kıyamıyor. kandı. Sahnedeki müsabaka komi-
- Zafer t cını delikanlının ba- !esini t şkll eden, adınlar da bu 

şına takacak.. Bir müddet de o • garip. gülünç hiıl karşısında Ir.atıla 
nunla oyn~acak. katıla gülüyorlardı. Prenses Seri-

Frinis, bu ıstihzalı sesleri din - go'ya gelince: O, epeyce şaşmnı.ş 

!erken, biraz evvel, Aspasyaya gibi duruyordu. Öyle iken, Frinis, 
sarkıntılık eden zendostların söy - ayağa kalkarken, ona çok dikkatli 
!ediği sözleri hatırlıyor, onlara bakıyordu. 
hak veriyordu. İşte .. hakikat, gö- San'atkar, gülünç vaziyetini hiç 
:rilnün önünde idi Müsabaka ko- yadırgamadı. Ayağa kal.kınca, hem 
mitesınin reisi prenses Serigo, gü- üstünu başını düzeltiyor, hem de 
zelliğine, ~sına ~ayanarak d~ \yiızüne b:ıkm:ıdan, prenses Seri -
mokrat ve bur Atinada keyfını, go,ya mazeret serdediyordu. 
ze\"kini ıstediği gibi yurutebiliyor- Friru . elbisesini düzelttıkten, 
d_'.1. K~bil_iyet. s~·at, ~ligi_ Bu koltuğunun altınd:ı sapsağlam du
şohretlı dıyarda b~e, t~\-sı;es:ız, ıl- ran kitarasına bir g<iz attıktan son
timassız, sahabetsız, bır para et - ra başını .kaldırıp ta, prensesın yiı
mıyordu: .. , züne baktığı zaman şaşaladı. Gene 
Musıkı ustadı, kederın~~n, ele- kadının yüziı nekadar güzeldi? 

mınden ağlıyacak halde ıdı. Sah - Hele, fazla dekolte elbisesinden 
neden çok uzak bulunmasa, ? - tasan göğsü, omuzlarına kadar a
raya athyacak .. Prensesın ellerıne çık kolları, mermer gibi beyazdı! 
sarılacak ve yalvaracaktı. İnce tül elbisesinin altında, bü -

O, böyle düşünürken, yanında 

bulunanlardan biri avaz avaz ba
ğırdı: 

- Prenses, inad etme! Bu ada
mı yakından görsen, çalgısını de
ğilse bile kendisini çok beğenecek
sin! Tereddüd etmeden ötekinden 
vazgeçecek, çelengi bunun başına 
geçireceksfa! 

Bu sözler, kalabalığı, yalnız çıl

gın bir kahkaha ile sarsmakla kal
madı; birdenbire uyanan bir ala
kayla herkes: 

tün mahremiyetini ifşa eden vücu
dünün her parçası, birer nefaset 
nümunesi idi. 

Frinis, bir anda, bu füsunkar 
kadının cazibesiyle büyülendi. Ne 
söyliyeceğini bilmeden dururken, 
onun güzel gözlerinin içine ba -
kıyordu. 

Prenses Scrigo'nun; biraz evvel. 
tereddüd gölgeleri içindeki yüzü 
aydınlanmış, çok tatlı bir penbe
lilr:le kızarmıştL Küçük ağzını ku· 
cakhyan kırmızı dudaklarının u

- Dokuz telli sazı .. Yeni ahen· cunda nazlı bir tebessüm titriyor-
gi dinlemek istiyoruz. du. Uzun kirpikli kara gözlerinde 

- Yabancıyı sahneye çıkarınız! lçapkın, şeyda bir cazibe yanıyor -
Diye bağırmıya başladı. Hele, du. 

genç kızlar, bu şımarık işvekarlar, Prenses, Frinis'i, baştan aşağı 
bu şuh yosmalar, yabancının yakı- süzdükten sonra gözlerini, san'at
şıklığını, güzelliğini işitince çığ - karın gözlerine dikti. Baktı; bak -
lıkları basıyorlar: tı ve bakışı tatlı bir baygınlık i -

- Dokuz telli kitarayı ve onun çinde süzüldü. Kadının giizelliği 

sahibini görmeliyiz! ile büyülenmiş olan Frinis, bu 
Diye.rek ayak diriyorlardı. baygın bakışların tesiri altında 

Prenses Serigo, dokuz telli .lıita- büsbütün eridi. bitti. 

• l ll9AM 3 -Ni aaffS' 

OKyanuslar ve Akdenizin Polisi 
• 
lngiliz Donanması Abdülhamit devri başpehlivanları 

M. Sami Karay el : 3 0 

Yeniden 7 zırhlı, 5 tayyare gemisi, 24 k ruva- Sarı, sarmadan kündeye, künde
zör, 24destroyer,14 denizaltı gemisi yapılıyor den paça kasnağa saldırıyordu 

Mavnacının çaprazı boşa gitmiş- 1 

LAmiral Sir He.rbe.rt .Kich • ita muhabere yolu yoktur. Ukyo. 
mond Büyük Harp esnasında nus sularında cereyan eden tica

T • zan : Amlral Sir 
Herber Rlchmond 

ti. 
Hafız; hasmını altına alır almaz 

sarmayı vurdu. İki pehlivan ara· 
ğunu ümit ederek, 1921 senesinde sında sıkı bir boğuşma başladı. 
700 adet harp gemisini 200 den a- Sarı; Mavnacı)\!. basıp uzatma· 
şağı indirmek suretile bahri si!;l.h- ğa ve gırtlaklayıp yenmeğe çalışı
lar; azaltmada önayak olan 1ngi- yordu. Mavnacı da hasmının zoru
liz hükumeti olmuştur. Amiralli - na karşı, ayni zorla mukabele e
ğin itirazlarına ve diğer Avrupa diyordu. 
devletlerinin deniz kuvvetlerini Bir aralık; Hafız hasmını şak -
artırmakta olmalarına rağmen 1930 ladı. Mavnacının vaziyeti tehlike
senesinde daha da azaltmıştır. ye girmişti. Bereket versin ayağı-

1935 senesinde, bütün dünya, nı hasmının lkı ayakları arasına 

kuvvet mefhumunun yer yuzün - dikerek doğruldu. Ve ters dönerek, 
den kalknıadığını öğrendi ve Bü - Sarının da şaktaki elini budaya • 
yük Britanya da değişmiş şart - rak ayağa kalktı. 
ları karşılamak için bahriyesini Güreş tekrar ayakta başla~tı. 

' • 
! 

yeniden inşa etmeğe koyuldu. Bü Uzatmıyalım; sahur oldu. Davul - , 
tün müdaiaa kuvvetleri gibi do • lar çalmağ:> başladı. İki pehlivan 
namına da tehlikeli hadde indiril daha hıila boğuşuyorlardı. Hemen 
mişti. Fakat 1935 deki meşhur be- hemen güreş başhyalı üç saat ka
yaz kitap ile Britanya hükumeti, dar olmuştu. 
tarihte misline tesadüf edilmemis Maamafih; bu üç saatlik güreşte 
bir silahlanma programı Lan etti. en z yade gelip güreşen Hafızdı. 

İngilterenin s Iahlanması hak - ıvr.avn~c~n~ kesildiği ,.e zebunlaş-ı 
kında o kadar çox rivayetler ç·k - tıgı goruhıyordu. 

· mıştır ki dunya neler basarıld ğı- E~er, güreş bir saat daha sür • 
nı gözden ı 0 açırml!Jlır. 1935 senesi müş olsaydı, Hafız, hasmını dili 
Sonkanununda Britanya havuz _ dışarda yenecek ;_ 
larırıda 139,343 tonluk bahri in • Sahuı· vakti olduğu için herkes 

1 

~at vardı; 1938 senesi sonkanu • 

nunda bu rakam 547,014 :ona çık -
[mı~1ır. 1938 Martı ile 1939 Martı 
arasında 60 dan faz.la harp gemisi 
donanmaya iltihak edee€ktir. Bu
gün inşa edilmekte e>lan bu gemi -
!er içinde 7 zırhlı, 5 tayyare ge -
misi, 24 kruvazör. 24 destroyer ve 
14 denizaltı gemisi vardır. Denız 

evine dönecekti. Nihayet; iki peh
livanı berabere ayırmak üzere or
taya cazgır çıktı. 

Cazgır; davulları susturdu. Gü
reşi ayırd etmek için pehlivanla -
rın arasına girdı. 

Fakat; Sarı Hafız beraberliği i
şitince cazgırı dinlemiyerek has
mının üzerine atıldı. 

Seyircı !erden bir kısmı bağırı -
yordu: 

- Bırakın! . . Evine gidecekler 
gitsin ... 

Bazıları da şöyle bağırıyordu: 

kfeıhur /(oca Yusuf 
Cazgır; işi halledeme"ince; Ce· 

mal pehlivanın yanına geldi. El· 
!erini uğuşturarak: 

- Cemal bey. müsaade ederse· 
niz ayıralım ... dedi. 

- Ben karışmam ... ~e yapar • 

sanız yapınız .. 
Diye mukabele gbrünce; gii -e-1 

tertip eden zat geldı. Yalvarır bil' 
eda ile: 

İngiliz donanmasında muhtelif ret onun can damarıdır. 
vazifelerde bulunmuş ve 1924 Yalnız Britanyanın görüşunü 

ve 19:?5 senelerinde Hindi Şar· izah için bu kadar katidir: Dünya 
ki filosunda kumandanlık et- J rr. t:-J' f .rinde, Büyük Britanyaya 
miştir.] . mü teuk dost devletlere müessir - Sabah oldu. Günahtı.r ... Bun- - Cemal bey; vakit geçi)·of·" 

Hava, deniz kuvvetlerinin art, -
Kıralın donanmayı seferber hale' yardımda imkanın temim eden lar da yarın oruç tutacaklar. Herkes evine vemek Yemeğe gı 

masından bahriye inşaatı, ehem- B C 1 hl" d w • \·e 
getiren beyannamesi, Eylul son • yardımda bulunmak imkiınını en, ema pc ıvanın yanın a decek. güreş biraz daha uzar 

miyetli sur .. tte müte<!SSir olmuş - t d y d S ı <ı 
iarına doğru Avrupa üzerinde top· temin eden donanma, bir o uruyor um. anımız a uyo cu seyirciler burada kalırsa lıirh· 

tur. Bununla beraber salahiyetli M h t hli B ı ı 1 M d niZ !anan harp bulutlarına karşı İngil· Okyanus polisinin rolünden ' e me pe van, u gur u u ev sahura yetişemezler. Emre 1 

efkar, İngilterenin emniyeti için, 
terenin ani cevabı olmuştur. Di - çok daha büyük bir rol oy· lud pehlivan, Cevad bey vesaire de Sarı güreşi bıraksın. 

büyük bir deniz üstü kuvvetine vardı. _ Do"ru so··yıu··yorsunuz ... Lıi • 
ğer s:ilahlarda görülen tekamüle namaktadır. Deniz kuvveti kara s 
rağmen, kırallık bahriyesi hala kuvvetini kendi başına mağlup e- sahip olmasına taraftardır. Tay • Biz ortadaki gürültülere müda- kin, güreşi yapan Sarı ile Ma,·n~· 
memleketin ilk müdaiaa hattı ola- demezse de, muharebe üzerine şü- yare, denizaltı gem:si gibi, ancak hale etmiyorduk ... Cemal pehliva- cıdır. Bundan bana ne? 

bazı muayyen harekatta rol oynı- nın sesi çıkmıyordu. _ İyi ama beyim. Mavnacı gıı· rak durmaktadır. 

Bunun sebepleri açıktı r. Deniz
de zayıf b ulunmak, büyük deniz 
ticaret yollarını düşman bahri kuv 
vetlerinin taarruzlarına açık bı • 
rakır ve bu canlı münakale hatla-

rnullü tesir yapabilir. Deniz kuv -
ya bilir, fakat bir deniz üstü gemi- Hoş, bizim bu işe müdahale et- reşi bırakmağa mü tema\. ·il old ' 

veli düşman ticaretini mahvede • 
s:inin bütün vazifelerini yapmak • memiz işimize gelmezdi. Çünkü; halde görüyorsunuz, Sarı f11fıZ 

bildiği gibi hayati harp levazımı· 
tan acizdir. Bununla beraber, bu pehlivanımız hasmını bitirmişti. d ' J · run müttefik limanlara taşınması ın ernıyor ... 
yeni harp silahlarile karşılaşmak Yarım saat, bir saat sonra muhak- _ Pehlivan değil mi• DinlerncZ 

nı korur. Dünya devletleri müş · İ 
için ngifü donanmasının bütün kak mağlup edecekti. ya?.. . , 

terek bir tecavüze karşı birleş - . . . 1 

tiki . 
1 
_ _, / . . eskı gemılcrı yenileştirilmiştir. Hafız; cazgırı tanımamıştL Din-ı - Siz ustası olduğunuz için sıı 

rının kesilmesi, Büyük Britanya - erı ıaman • .. n.ıa ngılız dcınan· H t • Akd . f"I . 
• . ~ k t' . . t t . t' N a ta enız ı osunun amıral lememişti. Davullar tekrar vur - dinler ... 

yı açlık ve mağlubiyetle tehdıt e- ma ı ıyme ını ıspa e mış ır. a- . . 1 H M S W . mag· ;;'\başladı. [Arkası var] 
. • . . . . . ı 1 .. B . bahr" . gemısı o an . . . arspıte ol - • 

debili r. De nı z ha kım ı ye tı, B ır 1 eşı k po Yon, eger r ı ta ny a ı y esı • . . . !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!" · · 1 k ol d d"' h"k" · 1 dugu gıbı, bazıları tarnamıyle ye· kırallıkla denızaşırı ımparator u masay ı unyanın a ımı o a -
arasındaki muhaberenın, teminile, cağını söylediği zaman bir haki -ıniden inşa edilmiştir:_Hava hücum 111 lfUIIDllllDI lllll il IDIUllllUllllllilJlll mlllllllllliıilillllW .ıl~im 
memleketin istila veya harap e - kati ifade etmiştir. En eski zaman· !arına karşı, .pek tabu olarak, da -
dilmesine karşı müdafaasını ve !ardan teri, ordular biribiriyle ö- ha ye~ı. ge',"iler hazırlanmaktadır; 
emniyetini tehdit ed<!tek herhangi lüm mücadelesinde boğuşmaya gi- ~e İngıhz fılolarına ~~manda ~e~ 
bir düşman donanmasına karşı riştıkleri vakit, denız kuvvetı, ni- amıraller, kuvvetlerınt.1 ani bı.r lu 
hail olmakta da hizumludur. in _ hai zaferde en kat'i amil olduğu • zuma tekabül edecel!inden ernin-

Arzunu- gilterenin bilfiil istila edilmesi ih- nu isbat etmiştir. <lirler. Bugün krallık bahriyesi A\0 

!imal dahilinde olmamakla bera- İngiliz deniz kuvveti daima her rupa devletlerinin. muhtemel it .. 
ber, dünyanın en kuvvetli kalesi hangi muhtemel bir düşmanın tifakiyle hasıl olacak her hangi de 
dahi, harici yardım yolları kesil - pontansiyen kuvvetine göre idare niz kuvvetine çok dahn faiktir. 
diği takdirde aç kalıp teslim ol • edılmiştir ve Avrupa harbinin ni- Deniz kuVYetini müıahaza eder
mıya mahkumdur. Avrupa kıt'a - hayctınde donanma her zaman - ken hacim ve ateş kı·vveti tefer -
sındaki devletlerden farklı olarak kinden çok daha kuvvetli idi. Fa-jrualından başka, nazarı itibarP a · 
Büyük Britanyanın denizden baş-! kat yeni bir deYrin doğmuş oldu - (Arkası 7 in<i sayfada) 

ra sahibinin güzelliğine dair söy- Prenses Serigo, birdenbire, kıv
lenen şeyleri işitince gözleriııi aç- rak bir hareketle silkindi; sonra 
tı ve Frinis'e doğru bakmıya baş- sahnenin onüne doğru yürüdü. 
!adı; fakat birşey göremedi. Oka- Halka hitaiıen: 
dar uzak.tan, kalabalığın içinde -- Sevgili vatandaşlar! 
kaybolan adamı seçmiye imkan za hürmet ediyorum. 
bulamadı. V..dikten sonra, Frinis'e döndü: 

Frinis'in etrafında bulunanlar, - İsıninız nedir? 
kadının bu alakasını anlayınca. Diye sorau. Onun •Fri'lııs• diye 
hep birden kımıldadılar ve san'- cevap vernı~si üzerine yiızünü tek
kim yakaladıkları gibi havava kal- rar seyircilere çevirdi ve: 
dırdılar ve: (Arkası van 

Bas, Dis, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

UlllllUlll llll lllUW İcabında günde 3 kaşe a l ınabi lir. llllllllilUJ!lliJW 
~ 

dana evlenmeğe karar verdiğini yanına yaklaştı. Ellerile koltuğu-[mek istediğini anlamıslı. Ferda i - Bahçe iyice kararmıştı. İkisinin yordu. Bunun için de onu çs: 
söylemiş. Kiminle evlenecekti? nun iki tarafını tutar~k üzerine lave etti: de yüzlteri karanlıkta daha dur- ğırması <Bari§alım. ;ana innrı• 

Ferda heyecanla ürpermişti. doğru eğildi. Ferda or.un tah - Yusufun da benunle evlen • gun ve düşünceli görünüyordu. yorum• demesi lazımdı. Genç kıı 
Genç kadın ilave etti: ettiği şeyi söyliyeceğir.i hissetmiş- mek istediğinden haberin yok de - Ferda karşısında kaşları hafif ne yapacağını, neye karar verec~ 

- Seninle evlenme[:e karar ver· ti. Genç kadın dudaklarında kor _ ğil mi? çatılmış hareketsiz duran halaza- ğini şaşırıyor, tereddüt içinde bil 

mişti yayrum. Bu muhakkak, be- kak, endişeli bir tebessüm belire Bu sözlerle Hacerin alakasını desine bakıyordu. Hacerin Akit ·naliyordu. Ressama •Gel• dernel< 
62 - nim düğünümde sana ertesi günü rek fısıldar gibi söylec1ı: başka bir tarafa çekip ressama ait Cemal hakkındaki bütün sözleri yalvarmak gibi bir şey olacaktı: 

Çünkü onun aşkına eminsin. 1 -ıelimden bır şey gelmez yavrum. O ~ccidiyeköyüne muh~kkak _gelme- - Ferda, şimdi her şey ani asıl k~n~şmağa. -~ihayet vermek iste- d~~ru idi. Ressamın kendini sev - Evet Akif CemaH ha'ı. ayni_ at:;~'. 
tiraf etmiyorsun, fakat gizliden nu Handanla beraber gordüğümüz nı, uzun şeyler konuşmak ıstedı - mış bulunuyor, muammanın bütün mıştı. İstedıgı oldu. Hacer hayret- dıgıne ınanıyordu. Fakat onunla çılgın aşkla sevıyordu. Pekı rı • 

gizliye bu sevgiye kanaat getirdi. gün cYınc esk• rnetresile beraber. ğini söylemesi de bu idi. Orada sa- düğümleri çözüldü. Ressamı vu le sord.u::, anlaşmaları ve birleşmeleri ihtima ce ne olacaktı? Ferda bunu _iste __ _ 
gın belli. Bütün hadısueı· ressamın dive dü ünerek ~e kadar iztırap na kıskançlığının yers:z olduğunu, 

1 
d .. 

1 
d ğ - Şımdı bu da nereden çıktı? !ini düşününce bu hôç olmıyacak miyordu. Kafasının büyük bır 5~ 

.. .. H d 1 b 1 ranın sen o ma ıgını an a ı ımız G k k" .h de y . .b. . b' h k. d. 1 . .h . vard'· 
,.skıru meydana vurdu Geçenler • duvmu,tı. Halbukı 0 gün de al • o gun an ana u uıımasının se - "b' . -d... . d .... enç ız ona tcv ıı ane u - bir şe\•mış gı ı garıp ır eyecana unete, ın enmıve ı tıyacı 
-.: • ~ "' •

1
• • • gı ı, onun senı sev ıg 1 nı e ogren- .... ~ . . . . . ~ .. . d efl 

de kulağımla duydum- Onun vu _ danmıştın. Asıl mücrim belli olun· bebını anlatacak, ge'1ç kadınla I . 1 T . k Ih• • suftan aldığı mektubu anlattı. Ko- duşuyordu. Vıcdan azabı ıçınde ı- Halbukı bu mesele uzerın e • 
b .. b'T" ı~•. k . . . . .. ml!J o duk. emız a n. magrur k . d k k b' !k·· "'k b' d"" .. k 1ı1<tB" 

ruldugu zaman hastaııede hep se- ca anladık ki Akif Cemal o gün us u un a .... asını lstıgını soy - . . .. . . nuşur en sesın c ırı. ır mana di.. Ressama tevkifhanede söyle - uçu ır uşunce ararsız • 
r· kt' E"" r k d 1 başınla Akıi Cemalın gozlerındekı d ·· .. d ,,.; ı· k · · y 1 1 d b nal ni savıkladığını söyhiyorlardı. Bu H '!danı ba~ından defetmekle uğ - uyece ı. ger o me un a ın o . . . var ı, sozıı es·Ş ırme ıçın u - diği sözler aklına geliyordu. Ona doğan heyecan ar a tın a u f 

da ını yalan' Yaptığın resmi JU - raşıyormuş ve kolkob gayet neş'e j gün ressamı vurmasavriı. şimdi siz Jperdeyı kaldırdın. Ona hakikı ~ş • sufun temiz maksadım ileriye sür- az mı hakaret etmişti? Akif Ce - masına sebep olu ·ordu. İşte j\J<ı 
. . . . . ıkın manasını ve bunun en guzel · b. d b" d . .. .. .1 . . . · ere~ rının huzuruna adeta zorla soktu- lı, dost goı unme l'rin~ rağmen. a çoktan anlaşmış bulunacak tınız. • . . mesı ır en ıre 3. 23.P.. uymasına malın yuzu bembeyaz, koyu mavı, Cemal bahsını kapatmak ıstıY 

351 ğunu herkes biliyor. Mu~ambası ralarında şiddetlı bir münakaşa ce Akif Cemal seni ne kadar sevdi - sey oldugunu_ anlattın. Şımdı anlaş sebep olmuştu. Sozunıın sonunu gözleri hudutsuz bir iztırap içinde ortaya Yusufun meselesini atrn 
açılıp ta ortaya knnd. portresi çı • reyan etmekteym'.· Zaten Han _ ğini bir tevkifhane od,unda değil, ~anız için bır manı kalmadı de_ - gözleri dalarak bitirdi: mırıldandığı sözleri hatırlıyordu: bu sebeptendi. 
kınca onun heyecancıan yere düş- dan mahkemed<' acıkça her şeyi i- orada söyliyecek i. S1na izdivaç ğıl mi? Eğ~r sana evlenmek ıçın - Yusuf muhakenıcden sonra .Anlaşamıyoruz, demişti. Sana Birdenbire silkınerek baŞ'd0~ 

· ·· ·· · I J" 'd b' ·' ed k F rd d t ._,.[ d kt' tekrar elını uzatsa.. b d h b b ki. l O · k'" k d • d" Hacer ugunu zannetmı er. urı en ır tir.u ere : e a an ayrılma . er_,ı e ece l· • . .. .. .. en en a er e ıyorc u. na ız - yaklaşmak için yaptığım her ha • oş e ogru çevır L ... 

ressam: .Bu rcs.'tll yap fı•çarun sını söyledim. bl'Yiik bir asabiyet Ferda halazades1ne itiraz etmi- Ferda gaye. sakın g<>runuyordu. divaç teklifi hakkındaki kararımı reket aramızdaki uçurumun biraz döndü Pencereden koçuk bir h"'. 
üstat sahibini sel.imle.'11ak bizim göstererek reddetti. Evlenm;ğe yordu, sesini çıkarmıyordu. Fakat Ye inde do, rularak: ve muhakemenin neticesini bildi- daha genişlemesinden başka bir işe metçi kız eğilmiş içeri~·e girıncle~; 
ç-ın bir şeref olacaktır diye ba - karar verdiğini, benirı de evimle uzayan muhavereden sıkılmış gibi - Ne tuhaf! dedi. S(·nin bu söz- recektim. Hastalık mani oldu .. Şim yaramıyor.> Ferda bu sözlere şim- için sesleniyordu. .Hanımefe~ • 
ğ:ırihğı zaman Akif Cemalin gözle- alakamın en doğru hareket olaca - bir , halı vardı. Etler •lİ göğsünde ler ıı bana başka bir 'zdivaç tek - diye kadar da yazamadım. di hak veriyordu. akşam serin ligi çıktı, Ferda ii.ştJ i 
rinin ya~lı olclıığunu görmüşler. ~mı söyledi. Be". onu vıırmağa sev ka\"u~turmuş yüzü mahzun bir lifinı hatırlatıyor. Ferda sustuğu zaman Hacer bir Evet anlaşamamışlardı. Hacer, yeceğini söylüyor• diyerek ıçer 
E~er bu adamın askına hala inan - keden bu sert hareketidir• demedi mana içinde harekeıs;z duruyor - Hacer yavaşça biraz geriye çe - şey söylemedi. Dalgın bir hali var· artık anlaşmaları için hiç bir miıni j girdi. ) 
miyorsan, sana saşm:,ktan başka mi? Dikkat et Ferda, ressam Han· du. Hacer yerinden k'1lkarak onun ,kildi. Genç kızın bahsı değiştir - dı. 1 kalmadığını, evlenmelerinı söylü- (Arka.ı vat 



ir asırd nberi diinyanın dörtte 
ir·ne fi e hukmeden kuvve 

Yıllardanberi m illetin her tü r 
lu zümrelerine mensup gönüllü 
a erlerden mürekkep olması ba
kımından İngiliz ordusu. yeryü -
zündcki sılilılı kuvvetler arasında 
benzeri bulunmıyan biricik ordu
dur Gönüllü bir ordu olarak b u 
ituvvet, buyük b ir impJratorluğun, 
müdafii, esas kara ashrlerini teş
kil ve tarihin mecburi l:ıizmete tiı -
bi olmadan bütün dür.ı ada nam ve 
•öhret temin eden bir varlıktır. Ge 
ne eski ve yeni impar~torluklar!o 

mukayese edilecek olursa, nisbe -
ten küçük olan bu ku ,•vet, Roma, 
Yunanistan, İran ve Babil gıbi b ü
~ ilk imparatorJ.ukl3rıP kılıçlariyle 

kurdukları arazi derecesinde geniş 
bir sahayı müdafaa ve muhafaza
; ı üzerine almı. bulunmaktadıı· . 

e:·y ··ı BRİT va ORDUS 
makineli ve iyi yetiştirilmiş 

modern ordunun şöhreti, bircok 
' 

Bu 

memleketlerin tasdiki altındadır 
Yazan : İngiliz Harbiye Nazırı LESLIE HORE 

Tabii böyle bir or dur>un kend; - hayatın ve ticaretin emniyetini 
sine mahsus hususiyetleri ve an'a- muhafaza etmek say<'Sınd" vücut 

neleri bulunduğu gibi zuhur ede - bulmuştur. 

Habeşlııtan havai' ind• ve Bur -
mada kazanını~ oldugu öhrete ye
ni bir prestij ilave etmektedır. Bü· 
tün bu tecrübeler, bır ordunun 
kendi kifayet ve kabıllyeti em " 
olmasını sağladığı gibö. İngiliz or
dusu, yaptığı bu b"r yerden bir ye 
re nakil tectüb le iyle bir harp -
te büyük bir orduda geri kal -
mıyaca ı kanaa mi hasıl etmiştir. 

Senelerdir silllh altında 
bulunan n·zamlı ordu 
Askerlerin taLm v• terbıyesın -

de uzun yıllardanber' :,ilah altın -
da bulunan nizamlı bır ordudan 
faydalanmaktayız. Bu wı netice
osinde c>n mükemmel • ke !er el e 
ed. t dır. Bır taraftan bu ta -
liınl r e a 1ı bır harp ç n yaptırı
lırken askeJ"! 1e m. 'ke el u-
rette ımpara rl 1ln 

ime gc k <lirler O 
lm ve t e A 
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kay -
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- · - --:ı=ı Butun agrı, sızı ve 

- Solıl:ı.n sağa 

1-B 
tuluji. 

sancılan keser. 

Nezle, grip ve roma
tizmaya karşı çok 

müessirdir. 
ee - her hangi bir bad. reyı hemen Gtineşin her batısı, kuruyucu b ir 
goğüslemek hususıında müstesna ı hareketin sonunu gördüğü gibi, 
sarsılmaz bir iır anı • ı dır Tı.r· - her doğu u da imparntorluğ<ın en 
hınden de ders alarak lıu 0 du, un- uera köşe] r!nden, ileıi ka~kol -
cak, h klı bir da,·a, in•anl rın hür- 1 rındJn lıırıs.nde Kr~l tebaaları -
r yet ve serbestisi, küçük n: llet . ın hak nın kor nm, sı ınin ye-

ler'n hakimiyeti hakk 'il elde ed - n den La adı il gol'Ü•. b Okyanusrar 
bilmelen uğrunda sz,, ı• u B I Ekse } • ıtıb ·de hu muazzam ı borularının muhafau Il'.l· 1 n~- 1 , 1 n ve I k · = rı (ı.,un-

2 - S nır, deruz 
3 - Bır VeKıl 

na l \'3.Sl ası. 1 
ısmi, ez ek 

ngilız askcrinın alay a K , 1 be~ • a s ıır. d v eder. ve !arı yapılmıştır A • • ı · ' 
1 d gı biıtün hı} atı muddet.nce 'ıerl·es _r m,z i olarak/ Başka ordular petr 1 4 v cı 2 e b r nızı po ısı 

6 m s fe Öl;u u. (Ba ıarafı (j fad ) d vam eden se,·gisi, i · met çağı \'Üriıdu nü kabul e yok! · "• n d avı d 
g çtkten uzun mudd t s nra da. Eger n' ler aşırı ıi Kelere gi- lirler, fakııt b 5 _ BıT erkek ısını. n ' say a 
onu kışlasının kapısı J k urur. dıp gele l em so uk hem de sıt- vıızi' ete dı. 6 _ R -zın lınacak ~ a ç k n ı r v dır. _, ne ;ı '-s 

Bu mesleki gurura. a'kerir kuV\·et n .ılı iklimlerin biı tin muşkuliıtı - şaşı< Jık den n. ı f e eder:: Y Düııy= en m.ü.Jmr=,.c 
1 vatansc\·erlik heyer nı ilı or - na gögcis gcr<'relı: ·mp r torlu~ıın ve harp tak-!~ bu t atı. ı) ı yetşmi ef mc 
dunun \Üksek kifayet·ne besledıği her hangi bir köşesinde nöbet bek- tiyaç vt.lruunda ted 7 - Pe;galT' t'T"'1 ı;.<'ğP urucu. de fayda ı•1ırlar, v 1' 
ıt madı ,.e dava ı uğ l!nda kemdi liyC!' imparatorlugun e z krıru-' l:ı•r şe 1 i d 8 - AramaK mdsdarınd.ın err. dern g ıcınm ~ 
n f ine karsı ta"1dını s. rsıımaı i • yolcularıııdan azami nıiızaharet lamış bulunu o n hazır, ateş, .kı şey..n .>rta- 'zun ~eneler terb e g. m 1 ]azı: -

manı da ilave etmelıj göı meseytli, bu mu:ızz ım ıdare ma 1 mız dı arJ.akJ n cıe kıs.m d • Ing liı bahrıyes. un t me-
Bugünkü lngıliz ordu u budur k nesinin çarkı iyi i~l )emezdi. ve İ• "iliz ordu; unun r •iji her ~ - Yara rna, nebatLı.nn n bu- te tabı gemıc:ler tara!ı'1d dare 

ve bunu takdir edecek en fazla vu lngiltereyi esliyen hangi bir macera mer ısının eu y • edilir bir donanın ır Zabıt er ve 
kuflu h\im elerın veıtlik hü - ticaret yo tan ret'ni kıracak ,-azivettrdir. Fenn ıo - Ya , <, yalvarm1 erler mesleklerinm t m ehl.Jırler. 
k' 1 1 ım er e sabıttir ki bJ ordu tarı- Bu den z aşırı ulkel re gı ı> •el 

1 

- ve tekniğ'n biıtün tez 1 zatiyle tec d n bir mayi, Rus suvansı. Bıl ıin dı.inyıı. UZPrm~ı ,,bM,ti.yı _ 
~en .~i_r l!'i~let ölçU,~i ieinde ka,· - mr büyük B.ıt ya'~ı be·li:e 

1 
• h·z edılm İ · o usu ·b b·r 11 - Vucud.:müzdc eran e - .xı;nıL1!71ıilil.ola.n. ça.lı;,."'la ,. et 

ttıgı ~n ıyı kuçuk pr~trsyonel bu, ük ticaret yollanm mtıan en /ı •
1 

ordunun şöl-ret ve kudreti ise su!- •• - -· - me ıçi ne~sız fırsatla o malıktır -
kuV\·ettı. ve mıllet varlıgını ko - ve ehemmi\'etli noktalarını clA n... n~ı iz. ordusundan Jalıo'i lut aah 'hü bnnn•li " - -··- """ 1 - Hırsız, denlz kenarı. !er; ve gen ş mik ıı • filo ekser -

rull'a volunda b r harıı c;ıkaeak - h faZR m vazifesın orduya bir sembolü gibidir. Ordu, but.in kurulu u vor ---0 ><m narp saha- bır hale ge•ırmeğe y:>rnr. 2 - Esener. trt"ln.. lsizlcrine şaa't olanlar lu;ma-
lursa kendisini Psas kuv •etinin yir ~-iıklemışt r Cebeıuttarık"taı. Bü - dünyaya enıniyetm ve adalct.n aıuu au ıu, ıen gcmdercbılır. Eg r Butün dünyaya ka 

1 
bovle ku- 3 - Ruhı maraz m y n f 

mi, otuz, kırk misli d~ha arttıı-a - yük Ok.va us'a S'dney'den Sav - mum ss..i gibı a}ılmı tır. Bunlar i:ıir harp çıkar da silah altına d çuk bir ordu ile na!ıl durabiliri
7

• 4 - K.ldan yapıİan bir nevt ka- ";n "~- yet~m~n.r Em d E!"UTI: k -
caktır. Tarıhte bunun bö le oldu- tamptı>n'a Trinıd d ve Tr" oma- avnı a l ukubulursa o zaman bu 50 tu Bunun cevabı şudur. Şimdıki niza- 1 kumaş meşhu. v ~ - r tes 1"1 e er er. un un a a. 
'U görülmüş \e o zaır.a" d ha e,ki li'den Tilberrı'ye kadar İn lız ge- en ücra eme.1 100 tumcıı olacaktır Buyı. mi orcı..nun bll'n. ku sivıl hayat- b t b Osmanlı e d ,, g k gem lenn v g reks, efra -

k 
t 

ı ı ta 130.GOO ı ilk b ;ht a ı oldu- f b d•" d arkası da Br ta d n c l'k 
as erler \'enilerine r hberlik ve milen dama hareket hul n dir "' ç n bıle as a np a · arı~ızın. sı iki r." e anect r ..., • 
ı-ualliınlik etmişlerdir O zaman her 80 dakikada bır gem lngil z d rle . !.ne bal ol vcrd ·nı hatırla ız. ğu gibı vatandaşlJnn vucude ge - 5 - 5aglarn. an'anesın n kuvve 
ı: nç taburlarda onların askerlikçe muhafız kıt'aların ~ ba r kl·rı :r..-ıu kı bi n Hakikı r mücadelede efrat hu- tirece' bir ırd,ı n l mi ordu ·u 6 - Dılcnct, nva et ed n. etı zafere ç geee-

r. Maglu-

an ı babah'."1 savılan ala lann a - d Jııalans.n ve 1 ız t pi r }- t h. ç bir nuk · n hi etrni - iki mislın çıkaracak.ır Böyle bir 7 - Zayıf. nin uzun n tleri ~anda ku ·-
z m ve kararı, karakterı, m zhet- ma esi altında b !un d ' fa t makinele.m ~ r dav~t vuku nda 200.0CO k lik ~ 8 - Adalar ne c:zı, manasız ınad.ı, ma ev yeyı tu a bır kuvvet. 

!eri \'e askerlik ruhları görülmüş - ları üsler 'ld ııeçer. r rcti hdl t u , _ ordu g r J ,ı takdirde paha- zamı~ e rırdusunu tnkvtve ıçın reyler. 1 
'Ür Garbi Hind adala~ınd.a, !'i 'ete n dah c' kun t ı mo •rr •echızat temin edeme - 300.000 asker gelm olacaktır 9 - 11iıcrıını re ''er 1 r konuş Ingıl z!er b:ı ıdyell B'' ı d ·· _.. d duy akla hakl ır ar 

Böylece bütün malzemeleriyle Leone'd .;u\CYŞ ka- ri altında ha ı tı • d , c- •~k tehi tesı baş güsterebılir. Fa- oy ece enız aşırı son urge ve " ma vasıta ı. ' 

vle gurur 
DonaPma. 

b rlikte yen. ordul:ır kurulabilir nalında, Filistin'de, Adc 'de, ıvı der. Bu a edecı r b m; , k•- 1 bu tehlike de IVT!eşik cephe minyonlar hariç olmak ve bir tek 110 - lş, H nd emirı. 
1 
muasır mcdenıyet e, 'ul'1 ıçın en 

ve yed tabu luk bt• alay, .52 ta - rit' ıs'ta Bu 1 • M e \:. asK ı b •me • - • rmus ' n 'a ~ b le mlı - gonüllu daYet etmem•k şart;yle il - Arna\'l.ltlt.gurı m K rrı, fi ıb u h."U\ ,-et e\ ivı, 
bura yani tam bır ord.ıya çıkabilir. laya ve Çin'dc 40.000 asker t. le b .u bıı mpa.-ato ı <'ı le d , 11 ça ışmaları yalnız İngıltereden y ım milı ..ın rarı · t S\ ı t r 

i mparato rluk ev o rdu nöbetçiLgı etnıektcd 1 H ndısta - t af •tmek kabı: duı Çiınk.i aı ın berta ::ıf et! ecektlr. asker çıkacaktır. 
-

Daima millet n ,.e ifnparatorlu- ııın büyük müaafaa or' o• le a ·k ıı iı H d ' n da "dı 1 olmak Ord Fakat bundan b 

luiTun kendi arkasınrlo oldu.~unu, ve ga•:.ı Afrıkasında ye !ilerden uzere. b rı .., mleket-
ı şehir ve 

d f ' hafaza i-
hisseden ordu. Sezar'lardan, İs -ı mürekkep asker ve s.ıu·'l'tn yer] ler b !ur ı. 
kendcrlerden. Mal bor "lara ve Ha-ı kuvvetleri. Irak'ta. \il ı 'a"da Ro- or ı r 
ig'lere kadar olan askeri başarı _ desya'da, Guyana'd· Honduras'ta, Y kuı vetlerın de de~erl a bır sil 1 dır 

daha fazla askere ih yaç ' 

!arın en bü ·üklerini bası•rııs bir Falkland'da. Hong-koııg"tl Bo - dımların he'· 'ıa kati!' ık çalışmak Mı.idafaa or hır scneı• 
cok muazzam vazifelerı ·omuz.lan- ğazlarda \'C Şanghaı"a hulırnan b na b lu-ı bır kıvr t \'e e illleıce ak • ta re tal;mi esnasında l:ıii kifa c 
na yüklenmistir. muallim kuvvetler ı ku maylar ye· atfe• n •k la mcıı• çü .kü ım - dafı t an ve proJC rler arb - sabit olduğa gibı ted:ııza-

Böyle bir ordunun nasıl vücucl bu mikda.a dahil değ ıdir. parato uk biıtii dlıma n'"<fustı - stnd.l ak lannı geçi.rmelrtedlı- - tının da hiç bır mmı.!ekett.en geri 

gelip yedi deniz üzerindeki vazife- İngiltereııin nahi»cleriııde bü - nu dirtt bir n ılıti\·D etmekı" - !er ohnadığı görülmüstü:r. 
sini nasıl ~ördii~iınü tetkik edelim. vümüs olan bir çok iıısanl:ır. du dır Dar yollarm ı deru:ı.. ltı gemilen- ı Yeni t ng ız un söhmi 
Ana \'alandaki deporl ıra toplaııon yanın dört bir bucağına yaytlıp Emnı M e •sa' şirı korunması n_ t deruz ı ıilke ere 'r cok memlelı:P ~ tA~d 
bu askerler, milletin ;}:: maksatla dokları, onların yolları iızerindekı muhlm bır mese dir. Çüııkli il n- selam adarııl.:nnızı 1 ndadır Mak unun iyi ye-
müda!a::ısı için talim oii.- .. rleı. Boı .., )evler i deniz k ıyısındakı b,r istıh - d stan'd n mada ngh y'd.ı ,. F go reh ' Bu çın de tt!En "' teknisive 
!ardan birisi. bir iırparatorluk ko- lkamdan ötekısine. biribiri ard ı na ıs ntl buna l>üvu P r • r.ı J h r ~,.tt moae rn narekP• 

ruyucusu sıf:ıtivle dahı • emni eti akılnııs k.ıtarlaı- gib!. gec > giden olunmak adır. ya hrr hal a ~ 
lemın etmektı• Ötek'si de ,,.;,,a gemilerı ' iı;lerındek tie.ı t e - Silahlanm h m asker ta-

iç·n e ııınuz ı ve istikbali t.ü.dit ede! ile- ~·asın ı , zırhlıların içindekı mü!< -
cck her hangi bir har,ı zuhurunda 1 arrik muhafız] rla 1>irliklc mu -
te boyuna varıp orada çok ivi halaza ve sı\'anct ederler Bütün Sıliihlanma humm 

\ Nı~mok bir b'rlik hdinde vazife bunlar içın ordu. ask i pres ıJin ran bugünkü >nuzt 
görmektir. . en büyük öhret ve k vmentını i - ı. .,.,rn ,n biitu p rat r 

Tedafüi b;ı harp l-ıazırlığ ı ile, ifade kılar arsızın ba udar ecb 
·k b. · tınd ,alacıı.gını k 

mı tarı 500 mily ınu san ır ımpa Ordunun i.-inde yaşa -
. -r- d B:rles k B amd 'Ju t 

ratorluk h !kının sükt: \'C asayı - dıjı y r le r ' '· 
1 

, inin tcmın• ile b;rli' te , ı kardn letl( r ıı ref~ılı \ l( ~iı 1 

sövled·~ nı'z moJ.., tln• ~ de ta- Ordun ın ıçınd h ,k t ettigi rnak yolunda oplar" n b• 

1 h b
. ıııcırtkket\er \' sın ·te '.\lüslumaıı nı bulunmalıdır Bıı Md 

görmek dun .ıda ; · ıc or -
dunun iizer;ne almad.~ı bir iş ir. la ' Rajput'lar. C 1 1 ılıratta d nı n •onların t..rak, 

lar Patdn'lar, Gı.ıar'lar Br hmen- biı h upt v-alnı 

lngiliz O!'d usunu , kr Mahsııd'lar. Af e Garhva- c eh. btr 

aman"' ia tam tec' 
Mııım:l~:n 1 ra k hava 

23 Misan çocuk 
Sınerna Sul iple,. e: 

amı j 

iki a fts Cocuk varlığına a!lcleri il-
-,l<'rdıği gilendirecek filmlerle siz de 

netle Fi _ bu milli ve müşterek davaya 

K.ı!>r•s. lrak vel ' '-i-'sı_._· a_k_e_d_in_i_z_! ------

inhisarlar U m r~üdü r lüQünden 
1 - İdarem zın Cıbal faLrıkası garajı önündeki rıhtı mtahkı·na şöllr9 ti li'ler. kısa buyhı Nepal lar Burma olmalıdır. 1 

lngı z ordu ı..nun ';ikseK şöh - dağlıları bü,·ük Okyaı ı kumla:-ı, du."11lan bL•tiir ordul.ı:- tı işi şartnam< ve planı mucibince pazarlık usulı.e eksiltme\'e kon-

etı bır çok k lJilclor ve ırklarla ustü,·a hattı tari1flarındak • ub - 1 ml.iS vatı tem etrr>Pk için gc - mustı..r 

biri kle b;r k merr. tlerı e yalı] · garb ı Hiııd•sı.anlı r La - re p ıınek < ft>n 
o~ıarın muh er r dillrrinı b ilmek. tinler ve Araplar hakkında 1!3ruılı es ı ing lız ordt vl 
ba k;ı hic btr c de giirıilmemi~ bı l gilerı vardır Afrik da Hin- etmez b ı J rl't" "' 
bı, sck'ldo eri kuv~ct'eri de ni- distan gibı. Yacılar. Sonıali:iler. Su dusunun emrını n r 'mı t r Or -
zarrı a a\'iŞ ve ırüdafaıı 'sinde be- daııl!lar. Hausa'lar ,.e bır takım ip- du vüksek dert•ce ma k..nele.< 
rabrr kullanmak ha' d ı orta- lidai onnan o;akinleıinden mürek- rilmi'. müleharrk halı ketır im -
dan kaldırma v m.ı talancı- kep bır çok kab·leleri, kın leri va r t r Bugun İng.ıı e Hind tan ı·e 
l ı.~ın bir mesl il e geldi en dır. Bütun bu ırklar . n ordu an- domım·onla:-ııı lı . zarı ı ugav ve 

muamclmin 1 men tcskiliıtı. fc,·ka1' de b:r harp 

II - Keı;ıf bcd i 4997.30 !ıra muvakkat temına•ı 374.80 llıadır. 

Ill Pazarlık 6/ IV / 939 Pe eınbe gunu saat 14 te Kaba taşta 

Levezım ve l\fübayaat şube. i Mud :riyettndekı alım koır .syoımnda 

yap•lacaktır. 

IV Şartname ve planlar hergün .2!i kuru · bedel m ukabilinde 

yuk. rıd" sozu geçen beden alınabilir. 

V tste leı-ın eksiltme :ç:n tayin edilen glin 
~u ı·enl!'l' paraları l o mezkür kom isvona gelmeler i. 

ve saatte ~ 7,5 
(3002) 

-111 11H ' !! ~ 1 111 111 111111111111;11111ıu :::, ııı : : · 1 •11111 11 !nıııııııııııııııııııııı 1111 ıııııı ııınruı mrı ı ıı _ 
TÜRKİYE RADYOFÜZYON POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara 

1639 m Dalga 
llnı uğu 

T A. Q. 19,74 m 
T. A P 31.70 m. 

183 Kcs./120 Kw. 
1519j Kes./ 20 Kw. 
946:; Kc . _IJ Kw 

Saat 12..30 Program. ray ) Beethm·en - Mc zart ın Don 
Saat 12..35 Türk müz·g. - P i. J uan döosu üzerine \'3r~·asHn.ar. 
Saat 13 M mleket saat ayarı, a- Saat 22 Miızik (Kii.-'11< orke tra 

j , ve ıııe loJı huberleri. - Şef Necip Aşkın.) l - Wılly 
Saat 13.15 - 14 M=k (Karışık Rıchartz - Küçiık bal<' süitı 2 -

program Pl) Hann> Lohr - Büı ük ,·als 3 -

Saat 18.30 Program Kar] Blume - Göl kıyılcrında 4 -
Saat 18.:35 uzık (Cazbant - P l.) KjaC'r - Serenad. 5 - Czernık - Gü 
Saat 19.l!i Türk müz;ğı (Halk zel san'atlar töreni - U\·ertiır. 6 -

!ürkülen - SJdi Ya\'er Ataman.) Aradeı - Saz çalan iı-ık suıt ~den 
Saat 19.30 Türk müziği ( Karışık - A. k ru} ası. 7 - B. ıısselm , -

program.) Hakkı Derman, E ref Felemenk r3ksı. 8 Heuberger -

Kadri. Hasan Giır. H .mdı Tokay, Şarkda 
Basri Üfler. I Saat 23 Muzık (Cazbant - Pl.) 

Saat 20 A ıa s met ırolojı ha - Saat 13.45 - 24 Snn ı;jans " be -
berleri. ziraat borsa ı (fiat) len v yarınkı program. 

Saat 20 .J 5 Türk müz' ği (Tuna e- İİİİmmmmİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmmm;mjj 
debıya• gec sı.) Oriıiıı.ıl Tuna ve 
Rumeli Tı. kiılcr . A · Mukadde -
me. B - Şiir. C - Mıızık. Takdim 
\'e idan' eden: Mes'ut Ce'llil. An 
kara Radyosu k 1me bc\·et; (Ko -

ro.) 

Baker magazalarının 

Sattığ ı kostüm ve par
desüler emsalsiz bir 

Saat 21 Konuşma. 

Saat 21.15 Esham, tahvılat, om
biyo - ukut borsası (frnt ) 

Saat 21.3> Folklor - Hal il Bec 

1 Yönetgen. 
Saat 21 . .S Muzüı: (Oda müziği -

Oboist. Wünlsch Oboist Orben 
Barlas. ) Ko Angle : E al Gunş -

biçimdir 

IK 
ucuz 

Halin;ı:rnda pi~m en zen
ıia ~i., lle:r yerden ucuz 

fiat '"' .-it şut! a r)a 

!L. .... ~sa::b:::::::::::. ...... .I 



MUA 1 

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
3 Nisandan 10 Nisana kadar 

Muhtelit hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

ııar•••nla hettııı• _ Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de 
(Giineysu), Pazar 16 da (Karadeni2). 
Galata rıhtımından. 

••rtıft hattına _ Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Buna). Sirkeci rıhtımından. 

laınlt hattıııa _ Salı , Perşembe, Pazar 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

Mu .. nr• hattını - Her &ün saat 9 da (Trak) sistemi va
purlardan biri, ayrıca Cumartesi 13.30 
da (Sus). Tophane rıhtımından. 

.. ntlırına hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba ıaat %0 de 
(Bursa), Cumarteı.i saat 20 de ( Antal
ya). Tophane rıhtımından. 

llaralllga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane 
rıhtımından. 

imrea hattı,. - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı -
mından. 

Aynlık hattıııa - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumarte-
si 15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

lamır &arat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı • 
mından. 

Marıln hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Ça-
nakkale). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfımat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köpriibaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

l\lüd. Binası altında •0133 
Sirkeci AcenteH(i - Sirkeci, Yolcu aalonu. %2740 

---·-
BU KUCAKLAMADA 

Tane Kurut 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Samsun 20 30 
Salou 20 35 
Çeşit 100 145 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE Mtl'TEHA$SISl 
Divanyolu 104 

Muayenehane baatleri. Pazar 
hariç her gün 2.5 - 8, Salı, Cu· 
martes i. 12 - ~.5 fıkarayp. 

iKDAM 

ı ıı ı ııı ıı ıı 

POKER 
Traş bıçakları en sert ıai<alı 

\,ile yener ve eildi yumuşabr. 

HER YERDE 

POl~R TRAş Bıçakıarını ısrarla isteyiniz 

Sabah, 

3 - Nisan 1939 

Diş Doktoru Diyor ki: 
"iyi bir diş macununda, dit etle
rine muzır tesirleri olmıyan 
antiseptik bir madde bnlunmalı, 
aaıl dişleri temizleyici madde, 
mineleri ııyırmıyacak şek ide 
hazırlanmış olmalı, içinde hamız 
olmadıktan başka ağızdaki ha
mızları da temizlemek üzere ka
levi maddeler ihtiva etmeli ve 
nıhayet koku ve lezzeti nefis 
olmalıdır·~ 

İşte Radyolin Budur l 
her yemekten sonra 

LLANIN Z .. 

ı========== • ~'9"11111 .. ll!lmm!E3m!ıı::l!lı:llll ........... ... 

KURU SİSTEM 
KURU SISTEMLF 

yapılan n.ı-.1..1. 

~t.\ ~tlTQJ.>L4 Kontr 
-( LI!$!i * -

marka 

Plaklar 
Çarpılma, Çat ama, Kabarma 
ve saire gibı hiç bir arıza 

göstermeı 

Koı ıır Pl:ı klar bu giUt arı; ıdara 

kt'lrşı ~aranU llt" satılır 

Kızı:. Kayın, l(araagaç'dan. 

HER YERDE 

mamul Kontr Plôklar stol 
olarak her zaman meııcuttu 

SATIŞ YERLERi VARDIR 

rt'AKASDAR SELAMI 
Bahçekapıda yanan diik -

kanını Orozdibak karşısında 

Celal Bey hanı köşesi göz -

lükçü Artaryanın asma katına 

taşındığını sayın müşterile -

rinc arzeyler. 

Tane 

Sipahi 25 
Sipahi 20 
Yaka 20 
Çeşit 50 

"Or. Feyzi Ahmet Onaran "ı 
Deniz Ha•tahanesi cildiye 
ıühreviy• mutahassısı 

Pazordan maada hergün :ı den 
sonra hastolannı ka'>u1 eder . 
Adres Babıali Cadaeıi Ca§a
loglu yokuşu köşebaşı Na 43 

Te(,.fon : 23899 

Kuru• 

(Madeni kutu) 50 
35 
30 
72,5 


