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Milli kıymetler üzerinde 
oynamaktan çekinelim! 

Ders verilecek gençliğimiz ve elbirliğile tuttuğumuz milli istika-

Suriye 
Kabinesi 
Kuruldu J 

Alman - ltalyan işbirliği 
• 

Berlin -Roma, lngiliz -Fransız 
ittifakına mukabele ediyor 

V • h""k" t• met davamızda akıl vereceğimiz bir vatanda~ zümresi yoktur 1 enı u ume ı 
General Keitel ile İtalyan erkanı harbiye reisi 
müşterek hareket meselelerini müzakere ediyor 

Ale,rutlyetteaberl Ttlrk ıazete
'-ı, Zbnaıı zaman ve muhtelif h&
~er dolayı.sile yaptıklan tah • 
llııerde ve yazdıklan makalelerde 

'taiı Yukarı ıu eııası düstur koy • 
lllıışlardı: 

tlıi!'emre itaat ... 
lliiıu Mücadeleye girdik. Türk 

111ilt._.ı; bu ölüm dirim kavgası itin 

beııı bütün canını, hem bütün va· 

~Ilı, Yoğunu vakfetti. O kadar ki, 
ağdaki eşkiyalarımız siperlere 

lneıı,k vataııın kurtulması için 

lıl?be girişti. Boyle bir milli mil· 

~ede hiç bir millet tarihinde 
Ydedilnıemi§tir. Memlekette, yer 

::• kaynayan milli hareketleri 
lıyar.ı. bütün vatana pmil 

lllli ttehıt bir kuvvet yaratıp dllt • 
""1ıı tenlı.iJ eden Ebedi ŞefimJz, z bUdiiinı.iz ve bnglin havuı 

e Yllfllıfıtımız inkıllplan da 
~ .. Daha illUmünden çok .,,. 
:eı ıııilttdılt bir vataıı, müttehit 
it lllillet ve canlı bir ıençlik ha- 1 

'ırl.ı:var.ı tarihi nlllnll l•mamla-
«ı, 

'l'tırk milleti, onun bUyllk dyı· 
111d•ıı sonra bir sarsıntı ıeçlrınedi. 
tii «-r llkü, onun kurduğu bina, bu lı:a· 

ııa&lamdı. 

llu hafta, milli cldalde büyük 

~etleri olmu§ bir generalimizin 

Müzakerelerin neticesi 
İngiltere ile Polonya 
arasında bir itilaf yapıldı 
İngiliz - Leh ittifakı Sovyetleri 
İngiltereye yaklaştırmış oluyor 

• 

lllıne izafeten neşriyat yapıldı. 
<lereı. onun bazı şeyler aöylemiş 
•lııı .. ı, gerek mülakatçının iltiza-

llıeıı böyle yazını§ bulunması, orta- Londra müz.alıerelerinin ittifakla nihayetlenen netice•ini 
~ dağdağalı bir mesele çıkardı. haz.ırlıyan f•mberlayn Münih anlaıma .. ndan •onra 
· il Parti müzakerelerinden anlı· 
) Londrada nutuk •öylüyor 
~~?Uz lı.i, General Kı\zım Karabe- . 

it, Ji:bedl Şef Atatürk'e sevgisini Londra, 6 (A. A.) - İngiliz - si, metni Polonya ile İngıltere ara-

Nasuhi Buhari 
teşkil etti 

Şam, 6 (A.A.} - 23 günlük ka
bine buhranından sonra, yeni Su
riye kabinesi aşağıdaki şekilde te
şekkül etmiştir: 

Nasouhi Bouhhari: Başvekil, Da 
biliye ve Mi!U Müdafaa Vekili, 
Khaled Azem: Hariciye ve Adliye 
Vekili, Selim Djambart:İktısat Ve 

Askeri işbirliğinin 
ana hatları tayin 

ediliyor 
kili, Mohammed Khalit Moudares: Roma, 6 (A.A.) - İtalyan meha 
Maliye Vekili, Hasan Hakim: Maa- fili, General Kcitel ile General Pa 

rif Vekili. riani'nin halihazırda İnsbrück as-

keri esasa müstenit İtalyan • Al-

Bir harp vukuunda 
tarafeynin alacağı 

vaziyet 
daki görüşmelere büyük bir ehem 
miyet atfetmekte ve b~tı demokra
silerinin harp psikozunu körükle
mek için yaptıkları mücadeleyi 
takbih eylemektedir. 

A m e r il k a y e n ,. man mesai birliğini takviye et - ~ . .... :. evere gazetesi ezcümle diyor 
mek ve harp halinde muttehit Al- « .., 

man - İtalyan kuvvetlerinin müş- İngilterenin Avrupayı iki muha-

bl. r ordu kuruyor' terek bir askeri kumandanlığını ıım bloka ayırmak tasavvuru ta-
l tesis eylemek meselelerini müza- c1enerol Keiıel hakkuk ettiği takdirde, totaliı~r 

. 1 kere dmekte olduklarını beyan et devleUerin sarsılmaz blo~ hiç şup 
Nev-York, 6 (A.A.) - Harbıye . hakkında bir gftna mütalea 1erdet hesiz Demokrat· Bolşevik bloktan 

. d "k mektedır )er. .. t• 1 akt z· ih bl Nezaretı, ra yo ile Amerı a ordu- . . . memektedirler. us un o ac ır. ıra m ver o-
1UI1da hizmet etmiş olup 36 yaşın· Ayni mehafıl. ıkı General ara • Siyasi mehafil, bu görüşmelerin ku kültürü ve nizamı müdafaa et
dan aşağı ve sihhi vaziyeU yerin - sandaki görüşmelerin Almanya ve İngiliz • Fransız askeri görüşmele tiği halde muhalif blokta menfaat 
de olan kimselere hitaben bir be- İtalya'nın çember içine alınmasını rine bir nevi mukabele te kil et -ırekabeUeri, itimadsızlık, cesaret 
banname neşrederek .Memleketin istihdaf eden İngiliz • Fransız as- mekte ve Roma - Berlln mihveri - kırma ve korku hAkim bulunmak
ihtiyacı halinde yapacağı davete ı-lkerl görüşmelerine ve İngiliz siya- nin tesanüdünü isbat eylemekte ol tadır. 
cabet etmeğe hazır. olması ıa7..ım 'etine bir mukabele olduğunu ili- duğunu beyan etmektedirler. Görlng Trablusa 
gelen 75,000 kişilik bir ihtiyat km ve eylemektedirler. • Matbuatın mUtaleaları gidiyor 
veti teşkilini istemiştir Bu gibi ef Alman mehafıline Roma, 6 (A.A.) - Alman ajansı Roma, 6 (A.A.) - Göring yarın 
rat senede 24 dolar ücret alacak - göre bildiriyor: Matbuat, Alman Gene-ısabah San Remodan hareket ede -
lar, hiç bir talim devresine tabi Berlin, 6 (A.A.) - Alman me - rali Fon Keitel ile İtalya Genel rek Trabluas gitmek üzere Reggio 
tutulmıyacaklar, >yalnız Reisicüm hafili, halihazırda General Keitel Kurmay Başkanı Parinni arasın-ıCalabria da vapura binecektir 
burun her davetine icabete hazır ile İtalyan Generali Pariani ara -
bulunacaklardır. 1 sın da yapılmakta olan görüşmeler 

=========.==== Uzakşark harbi· 
Romanya lngiltereye . . .. . . 

K 
'd . d Çın kuvveilerı uç ısiıkamette 

ara enız e büyük taarruza başladılar ~e b•ğlılı&ını, bir daha, orada, tek· Leh görüşmeleri bugün iki taraflı sında iki taraflı ve devamlı müna 

t~t iıhar etınek kadlr§inaslığı.ııı ve tedafüi bir prensip anlaşması- sebetler tesis. edecek olan bi~ it'. - b• d • •• •• • Hong-Kong, 6 (A.A) - Çin a-ıkinci bir ordu Şahara doğru yiırıi· 
Cö,tOTnılştlr. nın akdi ile neticelenmiş ve bu ne lAfname akdı olacaktır. Bu ıtılaf-, ır enız ussu verıyor jansı bildiriyor: mekte ve Şansi'nin cenubundakl 

'l'iirk milleti, böyle tecrilbeler • tice Çemberlayn tarafından Avam name, her sahada mesai birliği ya- Çin kuvvetleri üç istikametten Japon mevzilerini şarktan hücum 
4otı. Uzalı; olması lhım gelen bir kamarasına tebliğ edilmiştir. pılmasını derpiş edecekt~. İt'.l~ - • •• ,. • hep birlikte ilerlemekte ve muhte- altına almaktadır. . . 
~'Yeye çıkmıştır. Londra, 6 (A.A.) - Londra'da name,_ Avı:ıpadakı mr~ı blrliğı~- Buna mukabıl mu/ kı tamamı- lif yollardan mukabil taarruza geç 3 - Anvey eyal_et_'.11'~. §imali~ -

'l'iırk nıllleti, Atatürk'U ilahlar Polonya Hariciye Nazırı Beck ile de da~mi bır Amı.ı _t~şkıl ed'.'cektır. • • • • • mektedir. den hareket eden uçuncu kol -~se 
tilıı kalbinde saklamayı bilmiş ve İngiltere hükümeti arasında yapıl- İngılız Başvekılının bugun A • yetinin garantısını ıslıyor l _ Bir kol, Şansi _ Honan hu- Hofey ve Huşov'• __ cenuptan hu • 
\ıııın T k d t ...... makta olan müzakerelerin netice- (Arkası 3 üncü sayfada) . . dutları arasındaki yol lstikametin-loom. altına almuk uzere ~n.g~_ay 
~İIYlik enb" sevgıf ıl araka başı dnonbunu Harıcıye Nazırı Gaienco, Alman de Şansı· eyaletinın cenuba do"'"u demıryolu boyunca §Grka yuru . 
~ ır şe o ar aşın a n • R H • • Na rı . ,;• •mektedir 

. dıtrnıayı bir nimet telakki et A 1 . 1. um:n a• ıcıye . zı. ya ~ariciye Nazırı Von Ribben - yürümekte ve orada teha şıit ede- Şantung'~n şarkında ve garbında 
lllitıır. rnavut ugw un ışga 1 Berlıne davet edıldı tropun bır davetıne ıcabet ederek rek Tungpu demiryolu üzerlndt Çinpu demlryolu üzerinde ve Pei-

81lıılar, tecrübeye, iskımdile ve 16 Nisanda Almanyaya gidecek ve düşmanın stratejik bir noktasına ping ile Hankov arasında bulunan 

~lı•ngi tereddüde tabaınınülü k d ı• • 1 18 ve 19 Nisanı Berlinde geçirecek hücum eylemek hl'definı gütmek· ı diğer Çin kıt'aları da düşmanın 
ıyaıı halı.ikatlerdir, arşısın a n g ı tere tir. tedlr. Paotingteki hattını kırmak üzere 

Q"2ııtelerimb, ikide bir, millete Gafenko, Berlini ziyaretinden 2 - Şoiyoan clvannda kalkan ı-lblrlikte ilerlemektedir. 

:!11 "ermekten ve ıençliğin siyasi sonra, seyahatine devam edecek, =========-=====-c====-=======,--
~:~:n::d-:::ey~=r~:·,ey yok- C, emberlayn diyor ki "Bizim Arnavutlukda henüz kat·ı 01arak te•bit edilme -
•oq miş bir programla Belçikayı, Fran 
ti ' l'alebei ulllm zamanında de- h • b • f t • ' k t sayı ve İngiltereyi zıyaret edecek 

1111~ Gençlik dediğimiz zümreye f Ç 1 r ffi e n a a 1 m 1 l y o u r H ve dön~te de İtalyadan geçecek -
•ıısup her Türk vatandaşı gaze-

teı~td 1 Londra, 6 (A.A.) - Çemberlayn kat bu müzakerel~ı esnasında bir tir. 
e yazılan veya yazı mıyan İ .. .. .. .. . .. 

~er . • . talyan Kıtaatınm tahaşşudu ve takım muşkulat çıkmıştır. Bu muş 
ııuııı meseleyı o satnları ya • B · D • ki. • _ k"l" h" · k d ·h 

'-ııd arı ve rac a na ı ve ~ navut- ı atın ma ıyetı hak ın a sarı 

•n belki daha kifayetle anla- luk ile İtalya ara>ında cereyan et- malümat yoktur. İtalya Hariciye Romanya Hariciy• Naaırı 
:alıta \le milli bünye içindeki va- mekte olduğu söylmilen müzake- Nazırına gÖr<' İtalyan. menafii teh Gafenko 
ifeııiııi daha iyi idrak etmektedir. rat hakkında şöyle demiştır· Jikeye düşmüştür. Biraz evvel bu Londra, 6 (A.A.} - Bükreşten 
b.ırs verilecek bir gençliğimiz .Bu ayın 4 ünde İng lterenin Ro- sabah Drac'a bir İtalyan kruvazö- alınan haberlere göre, Romanya, 

~.• •lbirliğile tuttuğumuz milli is- ma sefiri, Henderson'un 'telmih et rü ile daha üçük iki İtalyan harp İngiltere tarafından Rumen mili· 
11~•ıııet davasında akıl v~receği • miş olduğu şayialara İtalya. Hari- ,gemisinin gelmiş olduğunu öğren. ki tamamiyet! bahsinde verilecek 
llııı bı- t d .. 1 kt ciye Nazırının nazarı dıkkatını cel dım. Arnavutluk hükümetinin . 'd' k 

~ va an aş zumres yo ur. . 1 . bir garantı ve yardım v .. ı mu a -
Söıii b't" i k h t 1 t k . betmiştir. lta!ya Harıcıye Nazırı. 1 noktaı nazarı hakkında henüz et • 

li~ot ~ 1~ ~ en . a ıra .'."8 
.": 8 Martta Arnavutluk Kralının İ - raflı bir rapor almadım. Yalnız bilinde, İngiltereye Kardenizde bir 

l'ııı ıu kı, ıkıde bır, Ataturk gıbı, talya ile Arnavutluk ıı:asındaki it Tiran hükumetind~n milli hüküm deniz üssü vermeğe hazırdır, 
•t tn .. ·· "b" "il" ı 

ııı~, k onu gı ~- mı_ 1 namus 0 
: tifak muahedesamesinin takviye e ranlık ve tamamiyet ile telifi ka- Gafenko Berllne 

~lıild: ".'et.ler uz~rınde herh~ngı dilmesi teklifinde bul~nmuş oldu· bil olmıyan şartları kabul etmiş ol davet edlldl 
)'e bır ıskandıl veya tecrube- ğu cevabını vermiştır. Bu husus duğuna dair olan şayiaları tf\zip 

Haccacı Zalim 
Nizamettin Nazif'in 

BU NEFiS ROMANINI 
PEK YAKINDA 

iKDAM 
Ilı "•lluşmaktan daima uzak kal · hakkında Roma ile T;ran arasında eden bir haber aldım. Drac'taki İn- Bükreş, 6 (A.A.) - Rador ajan-

'1ı:ıııa, bundan tt'vakki etmeliyiz. müzakereler cereyan etmiştir, fa· (Arkası 2 iııci say)ada),sı bildiriyor: [•••••••••••-

Neşre başhyor 

Dikkatli olalım 
Tınk efUrı umumiye 1 bazı gazetelerin zannettiği gibi gafil ve 

her telkini kabule müstait bir •ııüruh• değildir. Türk milleti efen
dldlr ve infialine nğmen suııtuiu zamanlar dahi vakarmdaki den· 
dilik herkese malflm.dur. 

Türk milleti herhangi bir kalemin, ldınbilir ne mak atla milli 
mukaddesat üzerinde oyun oynamasına bittabi tahammül edeme-.. 

Mağş(iş olduğuna inanmak iham gelen şahsiyetlerin milli mu· 
lıaddesatı, ikide bir, çocuk oyun•akt haline getirmeleri la taham· 
mül edilir teY değildir. Bugün Atatürk için tecrübe edilen bu rür'et, 
fiiphe yok yarın İnön!i baklnııda da denenmekten çekinilml
yeceldir. Ve milli bünye, ve milli gençlik böyle . sebebi meçhul -
n riyala hem beılef, hem ilet olmaktan milneuehtir. 

KEMALiST 
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Musa Devri: No. 73 

Türk- Yugoslav ı 
1 

Afyonanlaşması -
jBüyükadaya600 5 kuruş için müşterı 
ton su verilecek döven kasap ve çırağı 

Karonun ihtişam ve serveti halkı 
tereddüt ve vesveseye düşürdü 
Evinden çıktığı zamanlar üzeri-ıluğuna ve Tevrata inananlardı. 

ne zerrin elbiseler giyerdi. Atının Karun, onları da Musadan yllz 
eğeri zerrindi. Arkasından ve ö - çevirtmek ıçin desiseye baş vurdu. 
nünden dört bin köle ve bin cari • Çünkü altının tesir etmediği yer
ye de yine atlara binmiş olarak ge-ıde desisenin kar edeceğini billyor
lirlerdi. Bu köle ve cariyelerin giy du. 

Anlaşmada mühim 
maddeler var 

Belgratta Yugoslavlarla aramız
da yapılmış olan afyon anla~ması 
müzakerelerinde hazır bulunan 
Afyon mebusu Hamza Osman Eı
kan, teşkilatlandırma müdürü Ser
vet Berkin ve İstanbul müdürü 
Vahit Demirkandan mürekkep he· 
yetimiz dün sabah şehrimize dön
müştür. Kendisinı istasyonda kar
şılayan bir muharririmize Afyon 
mebusu Hamza Erkan şu izahatı 

dikleri elbiselerin kumaşları göz ı Mısırda BelAye adında bir ka -
kamaştırırdı. Onları böyle toplu 1 dın vardı. Bu kadın, fuhşu kendi· 

vermiştir: 
görenler güneş yere inmiş sanır - ne meslek edinmişti. Açıktan açı -

• •- Yugoslavlarla aramızdaki 
!ardı. Karunun bu serveti dünya ğa ve halk arasında rezalet te çı-

müzakereler çok iyi ve samimi bir 
malına tamah eden ve dünya zine- •kardığı için Musa onu Mısır hu - hava içerisinde cereyan etmiş ve 
tini sevenler arasında büyük bir dudundan harice çıkarmıştı. Bu se her iki memleketin menfaatlerine 
arzu ve ihtiras uyandırırdı. bepledir ki Bellıye Musaya muğ - uygun bir şekilde bir anlaşma im-

- Nolaydı, bizim de malımız, pa ber ve düşmandı. Karun, kendi a- zalanmıştır. Yeni anlaşmada köy
ramız Kar_w:1 -~a~ar ~layd~ ve biz damları vasıtasile kadını gizlice lümüz lehine kaydedilmiş çok 
de onun gıbı omur sureydik.. tekrar Mısıra getirdi. Yanına ça - mühim maddeler bulunmaktadır. 

Diyenler gittikçe çoğaldı. O, bir ğırdı. Yugoslavlar bize son derece na 
kimya otu ile koca bir hazineyi doL - Ben, dedi. Büyük bir ziyafet zik ve misafirperver davranmış -
durmanın kolayını bulduğu, ilmini vereceğim. Bu ziyafett- Musayı da !ardır.o 
öğrendiği için servetinin sonu gel- davet edeceğim. Sen halkın ve Mu 1934 tarihli münfesih Türk - Yu
miyeceğine emin israf yoluna dllş- sanın önünde, Musanın sana zina goslav afyon anlaşmasının temdit 
tü. Her hazinesinin ayrı bir anah - teklif ettiğini ve razı olmadığın edilmiş olduğuna dair çıkan ha -
tarı vardı ve her anahtarı sokakta için seni Mısırdan ihraç ettiğini herler asılsızdır. Yugoslavlarla ye
kendi yanında ayrı bir köle taşır- söyliyeceksin. Bunu yaparsan Mu- ni esasları ihtiva eden bir muka
dı. Öyle ki, Kur'anda mezkur bu- sa hacil olur. Sen de hem intika _ vele yapılmıştır ki bu mukavele 
lunduğu üzere Karunun yanında mını almış, hem Mısırda kalmış Nisan birden itibaren mer'iyet 
hazinelerinin anahtarlarını taşı - ve he mde benim vereceğim ser _ mevkiine girmiş bulunmaktadır. 
yan kırk köle de berab~r giderdi. !vete nail olmuş olursun.. Bu mukavele 1939 gayesine kadar 

Karunun bu derece ıhtışam ve Kadın bu tekli!i kabul etti. muteber olacaktır. Teşkilatlandır-
serveti halkın zihnine tereddüt ve Karun muazzam bir ziyafet ter- ma müdürü Servet bugün, Hamza 
vesvese düşürdü. tip etti. Bütün Mısır ulularını Be- Osman da pazartesiye Ankaraya 

- Bu servet tabii değildir. El - ni İsrail alimlerini, ihtiyarlarını gideceklerdir. 
betle bunda bir sır, bir hikmet, bir çağırdı onlara: 0 

fevkaladelik var... iNHiSARLAR - Siz, dedi, biliyorsunuz ki ben 

iç~ed~~~a~:ny~z:;;~:ı:un~a::~ de ev~el~ hepinizle beraber Mu- inhisarlar Vekili dün geldi 
_ saya tabıdım. Onu doğru bılırdım. İ . . . . 

yaklaşmağa, Karunun kullugunu F k k k' .
1
. _ _ .. d" nhısarlar Vekilı Alı Rana Tar-

. a at va ta ı eğrı ığını gor um. .. 
Tarırının kulluğuna tPrcıh etmeğe 

0 
d .. . d. han dun sabah Ankaradan şehri-

! n an vuz çevır ım. · 1 · k k İ 
baş adılar. _ · . . . mıze ge mış ve a şama adar n-

Musa Peygamber bu vaziyetler Benı İsraıl ıhtı.yar.lan s.or~u~ar: hisarlarda meşgul olduktan sonra 
karşısında Karuna başvurdu. Ona - Ne ~ıbı eğıılığını gordun-_ . tekrar Ankaraya dönmüştür. 
nasihatler etti. Kar etmedi. Niha- - Nefsıne uydu ve nefa: ıçın Vekil yeni Umum Müdür ve Mil 
yet Tevratın ahkamı mucibince o· gaydy_e. zu-~üm .eyledı. Halbuki 0 dürlerle görüşmüş ve onlara yeni 
na, servetinin yüzde birini zekAt o· ı hepımızı boy le ışlerde'l nehyeder- direktifler vermıştir. 

!arak fıkaraya vermesini teklif dl... Kendi yaptı. Memurlara ikramiye verildi 
etti. Karun evvela bu teklıfi ka • - Ne yaptı? 
bul etmek istedi. Yüzde bır serve- - Beaye kadın vardır. hepiniz İnhisarlar idaresi memur ve müa 
t!ni bir tarafa yığınca bunun baş- bilirsiniz. Musa onu Mısırdan nef- tahd1'.mlerine dün _yarımşar. m_a
lı başına ve muazzam bir hazine yeledi. Biz bunu kadının ahlaksız- aş nısbetınde . ıkramıye .vermıştır. 
teşkil ettiğini gördü ,.e •arfınazar lığı yüzünden zannedndik. Halbu- Her sene .Haz>;~nda verılmesl mu ı 
ttl ki öyle değilmiş. Kadını getirttim tat olan ıkramıyelerın erken ve-

e . T 'l . J tm' 
- Ya Musa .. dedi. Tanrı kazan- ve sordum. Musa ona zina teklifin- r; mesı memur arı memnun e 1f 

cınızı~ yüzde birini zekat verin dl- de bulunmuş. Kadın her nedense t r. 
yor am~'a .. Benim seıvetim benim buna rıza göstermem:ş ve bunun -o-
kcnl!i kazancım değil O pek ala üzerine hudut harici ~dilmiş. İnan M ÜTE f E R R 1 K 
ve ya!ntz sen bilirsin ki Allah ver- mazsanız kadın burad.ı Musayı da Milletler Cr miyeti delegesi 
gisı ve kimya mahsulüdür. Binaen- çağırtalım ve ikisini yüzle~tırelim. 
aleyh bu suretle meydana gelen Bu teklif muvafık p,öri.ıl<lü. Ka- bugün gidiyor 
servetin zekatı olmaz. run. Musaya: Bir müddetten),)eri memleketimi 

Velhasıl. Musa hangi yoldan na- - Bütün Ben İsrail uluları cem zin muhtelif afyon mıntakaların
sihat ettiyse de Karu"Jun kulağına olmuşlardır ve senı isterler, diye da tetkikler yapmakta olan Millet 
girmiyordu. Hatta K~run kendisi- haber gönderdi. !er Cemiyeti afyon ve içtimai Mu-
nin Peygamber olduğunu iddiaya (Arkaırı vtır) avenet Bürosu Müdürü M. Ekst -
kadar bile varıyordu. * rant ile muavini tetkiklerini ik -

Hususi toplantılarda bunu açık - D .. mal ederek şehrimize dönmüşler -
ça söylemeğe bile başlamıştı. ogum dir. Toprak Mahsuller! Ofisi tara-

Tara!tarların arttı. Dağıttığı al - Güzide muharririıniz Kemalet - fından Parkotelde kendilerine bir 
tın kuv\·eti ve zoru ile Beni İsrail tin Şükrünün bir oğlu dünyaya ziyafet verilmiş ve tetkikleri üze
kavminin yarısından fazlası ona gelmiştir. Yavruya uzun ömürler rin da hasbıhal yapılmıştır. Misa -
döndüler. Dönmiyenleri ise ancak dileı-, anne ve babasını tebrik ede- tirler bugün memleketlerine dö-
Musanın peygamberliğine, doğru- riz. neceklerdir. 
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Vali Ltltfi Kırdar, şehrimizde 

bulunan Beden Terbiyesi Müdürü 
General Cemil Tahir ve teşkilat 
mimarlarile birlikte dün Dolma -
bahçe stadının yapılacağı sahayı 
gezmişlerdir. 

Bu.gün öğleden evvel saat 10 da 
Valinin başkanlığında bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıya Gene
ral Cemıl Tahirden başka beledi
ye heyeti fenniye müdürü Nuri 
Tezel, imar müdürü Hüsnü, mi -
marlar ve bazı sporcular iştirak 

edeceklerdir. Bu görüşmeden son
ra Dolmabahçe stadının vaziyeti 
ve inşası esaslı bir formüle bağla
nacaktır. 

Fabrikayı soyan 
Elektrikçi ! 

Aşırdığı kumaş 
toplarından birini 
satarken yakalandı 

Evlerden ton başına 
20 kuruş alınacak Dün birer ay hapse mahkum 

tevkif olundular Denizbank belediye ile anlaşa - ed'l'p 
rak Büyükadanın su ihtiyacını te- 1 1 
ınin etmeği kabul etmiştir. Her Evvelki akşam ~ir kasap, çırağı,bil ancak beş kuruş vermeği teklif 
gün iki tank ile Adaya 600 ton su ile elele vererek, dükkanından et ve kabul etmiş olduğunu ileri siir" 
götürülecektir. Maden tarafında alan bir müşteriyi dövmüştür. Ha- müştür. Fakat kasap tn noktai na· 
kurulacak depolara doldurulan su dise şöyle olmuştur: zarında israr etmiş, müşterinin et 
yapılacak tesisat ile Adanın her Abdülhamit adında zayıf ve na- almaktan vazgeçmesi karşısıııda 
tarafına ve evlere sevkedi.lecek - · · ·· .. k 
. . . . _ hif bır adam Kuçukpazarda asap hiddetlenerek kavgaya başlamış 

tır. Su ıçın ton başına yırmı ku - M t f d''kk. 'd k ik' t<a • .. us a anın u anına gı ere ı tır. Münakaşa hararetlenince 
ruş ucret alınacaktır . kil k t. 1 k . t · 1- Et b ra· o uzu e ı a ma ıs emış ır. sap Mustafa, çırağı Hazır ile e 

but tarafından kesilmiş, tartılmış, ber müşterinin üzerine atılını~lar 
Profesör Pittard'm fakat bu sırada kasap, adet olduğu ve adamcağızı sille tokat ve tet<ıııe 

konferansları veçhile. ete biraz dıı kuzu başı kat ile bir hayli dövdükten 50nr• 

Ü 
_ . . .. mıştır. Abdülhamit bu başı koyma dükkandan dışarı atmt';lardır· 

Cenevre nıversıtesı profesor - 1 b k b' b d 1. · e 
. _ . ma arını una mu a ıl et e e ın- Abdülhamidin şikaveti uıerın 

lerınden Pıttard Ankara ve Istan- - . . .. • • 
.. den beş kuruş fazla vereceğını soy kasap Mustafa ve çıra"ı Hazır ya 

bulda konferanslar vermek uzere . " _ · .• 
. V k· ı . . . lemış, kasap ta bunu kabul ederek kalanmış ve adliyeye verilmışleı 

Maarıf e a etınce memleketımı- b 1 k 'k· k'l k t t 
d ·ı . . aşsız o ara ı ı ı o uzu ar ıp dir 

ze davet e ı mıştır. · t' Abd .. lh ·t 105 k · . .. İ Ü vermış ır. u amı uruş D'' .. .. .. lh hl<eıııe Profescirun stanbul niversite- . k . . un uçuncu su ceza ma 
• _ tutan etın parasını verme ıçın _ . 1te 

sinde verecegı konferansların .. d d 'k' 
1
_ k k sınde muhakeme edilen kasaP 

. .. . cu.z anın an ı ı ıra çı arıp asa - . "'e 
mevzularıle gun ve saatlerı şun - b 

95 
k . çırağının suçları sabı1 olmuş 

a uzatmış ve urı:.ş gerı ver - lı • 
!ardır. . ' . t . r her ikisi de birer ay hapse ın• 
Nisanın 10 unda: Avrupa ırkları mKesını ıskemış ıbr. k ikum edilerek derhal tevkif olU!l • 

. . .. asap uzu aşı oymamasına ı'' 
ve menşelerı. 12 sınde Gol havza - k b'l .k. k'l . . d •. 1 b. k' muşlar ve tevkifhaneYı bovlan1 ' 

1 ilk 
. 

1 
mu a ı ı ı ı o ıçın egı , ır ı- . . 11 arında yaşıyan ınsan arın ıne- 1 . . b k . 'ki k'l d tardır Müşteriden beş kuruş fat. . . . • o ıçın eş uruş yanı ı ı o a · • 

denıyetı _ (merk~zı ~vr_upada cı_lalı on kuruş vermesi icap edeceğini koparmak yüzü.nden hadise çık• 
4 taş devrı). ~3 unde. Fmk Antıo - söylemiştir. rau kasap ve çırağı şıındi başb~· 

poloıık, ılk ınsanların ışlerı, peda- Müşteri itiraz etmiş. kendisi - hapishanede bu hareketlerinin ce' 
goji. ışleri pedagoji ve spor. 14 ün- . k d. 1 

nın kuzu başı konmamasına muka- zasını çekme te ır er. 
de: Asyada yaşıyan beşerden ev -
velki bir mahlôk: Pithecanthrope 
ve sinanthrope. 

iki memur azledilip 

Dilsiz hırsız 

mahkum oldu 
Artık serbestçe 
dilenebiİecek ! 

adliyeye V!lrildi Ankara caddesinde oturan Sıl. - Fatma adında biı kadın dileııi'. 
Bir aydanberi Bakırköy beledi- zan adında bir kadının eşya taşır- ken takalanmış ve dün b•: 

ye tahakkuk ve tahsL şubelerinde ken kol saatini çaldığından dolayı rinci sulh ceza mahkemesi!Y'! sev 
müfettişler ve mürakipler tarafın - yakalanan dilsiz Kemal ve çalınan kedilmiştir. Fakat mııhakeme ııe: 
dan devam eden tahkikat sonunda saati saklamakla maznun yine dil- ticesinde beş çocuklu olan bu )<a·a 

Emniyet ikinci şube memurları ı 1 ınag 
resmi bir ferağ beyannamesinin siz Mustafanın muhakPnıeleri dün dının kanuni tabirile cça ış • 

dün mühim bir hırsızlığı meydana dıoı 
hilafı hakikat olarak tanzim edil - birinci sulh ceza mıı!.1<emesinde salih> bir vaziyette bulunma 

çıkarmışlar ve sabıkası olmadığı · ·tı!· 

ı . h li "d diği anlaşılmış ve tahakkuk baş bitirilmiştir Suçunu itiraf etmiş görülerek serbest bırakılın~ 
çın ay mu - _ . · . didell 

memuru Salıh ıle tahakkuk memu olan Kemal ilci ay hapse m•thkum Buna nazaran Fatma şıın . 
det daha yaka - . . ktır-

ru Osman azledilerek müddeiumu edilmiş, Mustafanın berael!.n<'! ka· sonra serbestçe dılenebılece , 
lanamaması çok miliğe tevdi edilmişlerdir. Tahsi rar verilmiştir. Çünkü her defa yakalanışıında .a~ 
muhtemel olan şubesindeki tahkikat devam et - ni vasb göstereceği için kendısıll-e 
bir hısızı yaka - mektedir. (BELE D I y E dilenmek suçundan dolayı ceza ' 
!amışlardır. rilemiyecektir. 

Hadise şudur: ği bu sual karşısında şaşırmış ve Çöp kutuları artırılacak D E N I z---<>----
Yedikulede cevap verememiştir. Bunun üze - b'i -

Belediye tarafından, ı et vesaır Den:zbank muduru 
Kazlı çeşmede rine Yorgi kumaşla beraber Mü- çöplere mahsus olraak üzere tram 
ıı!ensucat Sant- diriyete getirilmiş ve isticvap 0 - vay durak mahallerine ikişer iki - Ankaraya gitti . 

Yakatanan fabr' 

ral limited şirke 
tınden bir müd-

elokllrlkçlal Yorgl dettenberi mun-

tazaman her gün bir top kumaş 
çalınmağa başlamıştır. Fabrika 
idaresi tedbir almış ve hırsızı ya
kalamak için birçok çarelere baş 
vurmuş, fakat bunların hiçbiri dü
ne kadar fayda vermemiştir. Yine 
her gece bir top ipekli ve pan ta -
!onluk kumaş çalınmakta devam 
etmiştir. Fabrika müdürlüğü hay
ret içinde ne yapacağını kestire -
mez bir halde iken ikincı şube 

memurları dün Çarşıda bir top 
kumaş satmağa çalışan bir gençi 
şüphe ederek yakalamışlar ve ku
maşı nereden aldığını sormuşlar -
dır. Yorgi adında olan bu genç 
birdenbire sorulan hiç beklemedi-

luronuştur. - \"U 
şer konmuş olan kutuların halkın Denizbank Umum Müdünı • 

Yapılan tahkikat neticesinde Ani<& 
rağbeti karşısında kafi gelmediği suf Ziya Erzin dün akşam__ .... _ 

Yorginin bu kumaşları elektrik M durU" 
ve bunların derhal dolduğu gözö - raya gitmiştir. Umum u . , 

memuru bulunduğu Kazlıçeşme - ecJı5 
deki Mensucat Santral Limited nünde bulundurularak bunların hareketinden evvel banka ~ t<t.arı 
şirketi fabrikasından çaldığı anla- her mıntakada üçe ve kesif yerler- idaresi toplanmı~ ve bağlan ı ve· 

k yeni Münakalat ve Muhaberat . 
şılmıştır. Yorgi elektrik memuru de dörde çıkarılmasına arar ve - kaletine verilecek izallati kararW 
olduğu için geceleri fabrikada va- rilmiştir. 

----00---- tırmıştır. ·ı 
zife başında bulunmakta ve her Toplantıda meclisi idare re~ 
gece bir fırsat bularak kimse gör- EK O NO M 1 Hamit ile azalardan Haşim ve ~ı· 
meden bir top kumaş çalmakta - zaffer ve Umum Müdür Yusuf 
dır. Yorgi bu kumaşları fabrika Buğday fiatleri dUştU ya Erzin haZLr bulunmuşlardır. 
civarındaki mezarlığa saklamak - G ·ı b 1 ·ı ce" Toprak Mahsulleri Ofisınin pi- emı ere 0 SU veri e I' 
ta ve ertesi gü de oradan alarak r • 
Ç .. t.. .. t kt d Z yasada buğday fiatlerinl düşürme Denizbank gemilere bol su ve 
arşıya go urup sa ma a ıı·. ,a . . .jS8ı 

bıta, çalınan kumaşların mü _ si üzerine tüccarlar da ucuz fıatre mek için Galata rıhtımında te• a· 
him bir kısmını teşkil eden yirmi mal satmağa mecbur olmuşlar ve yaptırmıştır. Almanyadan per~e· 
kadar topu meydana çıkarmıştır. Ofistsn de beş para eksiğine satışa tit denilen bir Alet getirilere!< \o 
Yo~gi 'tahkikatın bitmesini müte - başlamışlardır. Bu suretle buğday rine konmuş ve böylelikle sulaı 
akip adliyeye verilecektir. piyasası normal şekline girmiştir. tasfiye edilmesi temin edilmiştır-
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- Pervıne döktüğüm o diller .. O 

sarılmalar hep .. Hep, yalancıktan
dı ... 

- A bu ne?. Gözumun unünde kızın mini mini kulakl~rına vapııı- ~ana mı layık? Bana mı l,'yık'!.. klmse bizi ayıramaz .. kimseleri uyandırır, ellerinde 
1{31· 

zuhur etmez. Acaba ne oldu• .• 
fayı çağırıp birşey soramaz. pe~t
vini aramağa hiç cesaret ed.~rıı ~· 
Meraktan çatlar durur. İki, uç0,,ı 
at geçer, halli gece vak'asına 
konağın içinde ne küçük bü· )ı~~
ber, ne bir ufak dedikodu. Ne ;~;9• 
le bir tefsir ... Konak tutuştu 'Jr 
veylasını koparsınlar, yılan ;<"1 
dehşetile haykırışsınlar da er ~· 
günü hertarafta tıss hiçbir ses ç e-
masın .. Ali Bekir buna h.ayrette;i• 
der. Bu da mı tılısımın tıu,n° • 
rinden, bü\•ük maneviyetinde~ uıı 

-Ne için'! Bu yalanlara ne mec
buriyetin var? .. 

- Şimdi sana onu anlatması u
zun .. Ondaı: anlamak istediğim bir 
sır var da ;gı:ndan onu k:ıpmağa 
ç:alı~ıyo. ·ıın .. 

Bu ağızlara bır çocuk 
kanmcu<. 

bıle 

- SPıt 'iimd 1 bana ınan sonra 
hak kn• ~nlarsın. 

Alı llekır keıumıyelı hakKında 

t rr na~ almak içı..1 kalfaya sarılır. 
Merdivende" ınmesıne manı ulur .. 
K ılları ~ra~ında kadının iştihadan 
t:Lrecıigin. ve bu b:çare mahlukun 
biıtlın ınımiyeti ruhiycsi ve ia
zeval bır a k ile kendine baglı ol
du 'l1 ı h's•cde_r. Kalfayı böyle 
l:lfzan ve üvazişlerile filen tea -
kin ,. ,kna~ uğr~ıı i<en elınde kı
sık lanıba ·1 ko ic'oru" C'bur ll -

cundan Pervin görü 1er~k: 

bu rezalet!.. tırarak: Kalfa - A çarçabuk b1rışt1lar.. Kalfa - Gidiyorum haber ver-
Ali Bekir şimdi bütün bütün şa- - Ruhum Pcrvınc•ğim, deli ol- Gittı kızın kulağına ne efsu:ı o - meğe ... 

şırır. İhtiyarına mı •Öz anlat>ııı, ma ... Bu ikı ctuzundaki karı klr· kudu .. Aman yarabt : .. Ali Bckır Pervin - Git. Cehenne•ı.~ ka-
gencine mi'! Oğlanın kadınl~rı sevilir mi? Fakat sevda esıarımı bana sciylediğin sözkr ne Bu ye- dar yolun var ... 
zaptetmek ıçin boynunda tılsım ve zı bütün dir.liyerek bizı kucak k, - rliğın halt ne .. O perhiz;n uzorin~ Kalfa bütün avazile tavgn ara-
dilinde tek bir söz var: •Seni se - cağa yakaladı. Artık b~tün s.ı•de- bu lahna turşusu hepir·dn r·r - sını çınlatarak: 
\•iyorum• t"Ümlei teshiriyesı ... Fa- timiz, nanıı.ısumuı, istikhali!•·.-· den midelerimizi bozma?. nıı? Gı- Sen görürsün şimdi el gi)n 
kat bu füsunkar itiraf k.arsı karşı- hep bunun elinde. Şimdi bu hid- dı kepaze seni. .. İşte giJiyorum kepazesi .. Yellos, utanmaz .. Haya
ya bulunan iki kadır>.n huzurunda' detle aşa~ıva gider<>e iki sozlt- !:'- ~ımd; Pa1a ıle hanımefo,-.iiti d.:\- sız .. Seni. .. 
her ikisine de mütesavi,·en qarfe- ıi mahvedeı· ..• Bitiıı-. Anıa.1 ı:ı~- şeklerınden kaldırır-- ı;iır ;uğiıın Pervin bütün Çerkes inrdile te
dilebılir mi? Ali Bekir Pervine legim sen görmem~zlik!L!'l gel. gibı bu rezaleti anlatacağım. Ben pinip hançeresinin ;on ısl•ğ"U sa
yanıyor ve ketumiydini pu ,eleri- Ben onu bır ikı okşam le a\•uta- bu kapıdan senelerce ekın· . ~·e - Iıvererek: 
le satın almak için defi bela kabl- yım .. Irzımızı. nam:ısumLJ •u. :\ti. dim. Bu rezaleti onlarda"! s.ı;· Ja - - Ben esir değilim .. B:ı konak
linden kalfayı da iğıale uğraşıyoı. mizı, ~şkımızı herşey.mizı kurta - •mak hiyanettır. Küfranı nimet - tan kurtulmak için hangi kapıya .. 
Bu iki ucu birbirine oağlı Ö}le be- ralım. tir ... Kabul etmem .. Va1 l~h gidi- hangi makama müracaat edile -
lalı bir mesele ki kadınların ikisi- Berıden kalfa harı;m aglrınsım yorum. ceğini biliyorum. Adnan Şeın'ı 
ni de gücendirmiye ~ehıez.. kahkaha ile karıştır4ra1<" Ali Bekir Pervini bırakıp ı-:al • Paşanın oğlu Ragıp beye odalık 

Ali Bekır bu nıü~Küi anda tıl - - A gözümün önünde bı, olt.r favı teskine koşmak iste- Fakat olmıyacağım da Ali Bekire vqra-
~ımcı Derviı! Okyan•ısun nasihat- şey mi? Allah bana Hazreti Eyvup kız sımsıkı sarılıp ;:evgihını 'ap- cağım. Ne yapacaksın bakayı'l .. 
!erini tahattur eder. Mubarek a - sabrı versin. . t.>dPrek. Dişler' dökülmüş, ~açları uç ren -
dam ne demişti? Utanma, sıkılma Pervin kllfaya kars; bütün ıs- - Çatla .. Patla işte salı\·crmıve- ge girmiş cadı. 
1aldır .. Hemen katray• oıral.;ıı, tiKrahile bi:den parll\'arak cejlıın. O heni seviyor. P.ea onu İki karının, gecenin sükununu 
koşar P •rvine sarılır. Dudakları - - E ·et ffaimiir Jnil ek l~ıe se,·ıvortn!'. Biribirinıi1iıı vnlıı"a delen bu ü,1 perdeden haykırış -
nı, ma..,eranın hararet.le kızarmış bakayım n~ yapaca sı'l• .. Cadı o cilecegız . Sen değil " L "" la malan aşagı katlardan bırçc,k 

• 

lambalarla koşuşanlar: 
- Nedir o bağrışmalar? Tavan 

arası mı tutuştu? Yoksa geceyarı
sı yılan mı çıktı? 

Kalfa hanım merdiven başınd~rı 
aşağı bağırır: 

- Yılan çıktı yılan .. Gelmey! -
niz sizi de sokar ... 
Maceranın dumanı ayyuka sal

dırdığını gören Ali Bekir bütiln 
kuvvetile silkinip Pervinin sev -
dalı, nazik kollarından kurtularak 
odaya koşar. İpe sarılır. Fıstık a -
ğacına iner ... Oradan bahçeye ... 
Hemen odasına kapağı dar atar ... 
Kapısını kapar ... 

Delikanlı merakını biraz 0 5 ·ı· 
halledebilmek ıçin haremle er 3• 

yade ihtilfıtta bulunan Ay,·az• ) 

Tılsımdaki kuvvet... Doğrusu... naşır: 

Dehşet.. deh~et .. 
-18-

Sabah olur. Ali Bekir k.onaktu 
büyük bir gürültü kopacağına 

muntazır, başı önünde, göz!eri 
dalgın, mahcup, herasan orada bu
rada dolaşır.. Beklediğı fenalık 

- Ayvaz 
- Afandım.. .. nil'n 
- Bu gece haremde bcr g~ula ' 

oldu galiba .. Uyku arasında 
1 

.rı•' 
ğıma öyle geldi. Bağır'~'l'la ç 
ma gibi seyler ışittlm. ·· 4 l 

, ( ( 4 ı·kcısı 



'-1"-aım 

• 
lspanya'ya yeniden 
asker gönderilmemiş 

Kont Ciano, 
bu yolda 

İngiliz 
teminat 

sefirine 
verdi 

Musuldaki lngiliz 
Konsolosu 

Nas ı I öldürüldU 
Çemberlayn 
Kamarasında 

verdi 

Avam 
izahat 

I K l>-A M 

~ ;iARETLER 
~ --

İngilterenin hesabı 
Bütün dünya için bir baskın 

mahiyeti alan hadiseler İngiltere
de hiçbir hayret uyandırmıyor. 

San).i onlar, Avrupanın bugünkü 
lıaritasını beş sene evvel biliyor -
!ardı. Çeko - Slovak işgali karşı
sındaki hiddetleri, asabiyetleri bi
le ölçülüdür, hazırlanmıştır. 

Bir İngilize •Ne olmak istemez
din?• diye &ormuşlar. Şu cevabı 

vermiş: 

- 1938 de Yahudi olmak iste -
mezdim. 

- 1939 da asker olmak istemez• 
elim. 

Londra, 6 (A.A.) - Öğrenildi - ıetmiş olduğuna dair ortada dola - Londra, 8 (A.A.) - Dün Avam -1940 ta Alman olmak lstemez-
line göre Ciano, İtalyanın bu ya- şan şayialar hakkında İspanyol hü Kamarasında Musuldaki İngiliz diın ..• 
kınıarda İspanyaya asker gönder - kumetinden izahat talep etmeğe konsolosunun öldürülmesi hakkın Bugünkü Avrupa haritasını ııe
ınemiş olduğu hakkında Lord memur eylemiştir. da sorulan bir suale cevap veren nelerce evvel çizilmiş gibi bilen 
Perth" e teminat vermiştir. Burgos, 6 (A.A.) - Nazırlar Çemberlayn, Irak Kralı Gazinin İngilizler 1939 da ve l940 da neler 

Diplomasi mehafili, Lord Per- Meclisi, bu gece yaptığı toplantı- vefatı dolayısile derin sempatisini olacağını da biliyorlar ve bu bil -
.... t Arn tı kta bır· ""' gı·niıı verdig"i sogu" k kanlılıktır ki, uıın talyarun avu u da, Nafıa Nazırının telmf ettiği ge izhar ettikten sonra bilhassa şöyle 
trıüdabalede bulunacağıı hakkı~ - niş bir yol, kanal ve liman inşaatı demiştir: İngilizlere karşılarındakilerin kat 
"·'-' · l d l ·ı b·r ıstı kat fevkinde bir k· •t bahşedi -....,._; pyıa ar o ayısı e ı - programını tasvip eylemiştir. Bu- cMonck Mason'un ölmünü de -
lalı ld ~ be yor. Düşmanının pi'• .ı sezen kn-

ta bulunmuş 0 u5unu Y~ nu müteakip. Nazn-lar Meclisi, rin bir teessürle öğrendim. Bu a -
etmektedir. Kont Cıano, İngılız . 

. . ! ·k· 1 k t mühim harici meseleler üzerınde yın 4 üncü günü öğleden biraz son 
sefrıne talyanın 1 ı mem e e .. . .. t.. ra halk, müteveffa Kralın matemi 
Vaaındakl münasebatı takviye et- gorüşmuş ur. . ni tutmak üzere bir t.1plantı yap -
Jrıekten başka bir emeli olmadı - Burgos, 6 (A.A.) - Evvelce Bı - • tı B. t kım tah ·k•t !ar 
"'- .. . . . • 1 mış r. ır a rı .. çı , 
'""'ı soylemiştır. zerteye iltica etmiş ve bılahare Kralın ölümünden şu veya bu su-

Nazırlar meclisinin Fransızlar tarafından İspanyol nas retle İngiltere hükümetinin mes-
kararlart yonalist makamlarına geri veril - ul olduğunu halka telkin etmişler 

Paris, 6 (A.A.) _ Fransa hükft- miş olan 11 İspanyol harp gemisi, ı dir. Hiç şüphesiz bu gibi iddialar, 

ıneti Burgosdaki ııefırini İspanya dün akşam Algeziras lımanına gel 1 asıl ve esastan ~idir. Bize gelen 

mandanın vaziyeti: 
Düşman hangi yollardan nereye 

kadar gidecektir? Cihan Harbinde 
de dört buçuk sene İngiltere bu -
nun hesabını yapmış ve Almanla
rın, şarkta, garpta, şimalde, cenup
ta ardı arkası kesilmiyen baskın -
lanna ve taarruzlanna yalnız mu
kavemet etmekle galip gelmişti. 

IKDAMC I 
· İ ıu tı d miştir haberlerde İngiltere konsolosha -

7ll yenıden talyan taa vuru . nesinin mahalli memurlar hareke- -========-======':: 

Meksikada 
Tahrikat 

Berlin - Madrid 
Roma müsellesi 

te geçıneğe vakıt bulmadan evvel 
hücumla işgal edilmiş olduğu bil
dirilmektedir. Askeri kuvvetler ve 
zabıta, faciadan sonra işe müd;;;.ha 
le etmişler ve cinayetten mes'ul 
oldUltları tahmin edilen 4 kişiyi 

Nümayişçiler üç Almanya İngiltereyi tevkif etmişlerdir. 
k•d d• Örfi idare ilan ve intizam ve 

gazetey i taşladılar ten 1 e ıyoro asayiş yeniden tesis edilmiştir, ay 

Meksika, 6 (A.A.) - Amele teş- Berlin, 6 (A.A.) - Deutsche Ali ni gün öğleden sonra Irak başve -
ltUatları, sokaklarda tahrik~t yap-j gemeine Zeitung'un Londra mu - kili İngiliz sefarethanesi ne gitmiş 
ınakta berdevamdırlar, habiri, Bohemya ve Moravya'nın ve İngiliz maslahatgüzarına Musul 

Umumi iş konfederasyonunun Almanya tarafından işgal edilme- hadisesi münasebetile Irak hüku -
organı olan El Popular gazetesi bi si üzerine İngiliz siyasetinde vu - metinin duymuş olduğu derin te -
ıuısının önünde yapılan bir miting kua gelmiş olan tahavvüle ait u - essürü bildirmiştir. 

ltalya petrol 
arıyor 

Meksika, 6 (A.A.) - Salahiyet-
tar bir membadan öğrenildiğıne 

göre İtalya bir müddettenberi 
sun'! ipek mukabilinde petrol elde 
etmeğe çalı,şmaktadır. Fakat Mek
sika, bazı ipek mıntakalarının mu
halefetine binaen bu hususu kabu
~e yanaşmamaktadır. 

Resmi mehafilin sükutuna rağ
men, bir mübadele itilafı akli iyi 
bir yola girmiş ise de böyle bir iti
W kat'i surette aktedilmiş değil

dir. 
den sonra grev ilfın etmiş olan fı- zun bir makale yazmıştır. Muma- Irak Başvekili, İngiliz tebasının 
ııncıJar, başlarında eski İspanyol lleyh, bu siyasetin bir hata oldu- ve onlara ait emval ve emlakin 
ınilisl.eri Albay Ressam Alfredo ğunu yazmakta ve şöyle demekte- muhafazası için hususi tedbirler a-

Bigueriros, önlerinde kızıl ve siyah dir: lınmış olduğunu ilave etmiştir. Arnavutluk Veliahdı 
bayraklar olduğu halde .Mürteci. İngilterenin 90 milyon nüfuslu Irak Başvekili, İngiliz maslahat-
teJ.Akki edilen Universal, Ekscelsi- bir memleket ile uzun müddet mu güzanna ertesi günü Irak parla _ Tiran, 6 (A.A.) - Başvekil, fev 

Maliye Vekaletinde 
tayin ve terfiler 

-.... ,,, 

Vekalet teşkilatında yapılan 

değişiklikleri sırasile yazıyoruz 
r ... "' •'"'"' ....... ....... 

Ankara, 6 (İKDAM) - Maliye Hukuk mü~avirliği tetkik memu
Vekfileti, vekalet teşkilatında ye- ru Hakkı Nezihı hukuk müşavir
niden terfi, tayin ve nakiller yap- liği mümeyyizliğine, İstanbul Ka
mıştır. Bunlan sırasile yazıyoruz: dıköy maliye şubesi tahsil memu-

TERFİLER ru Nazmi Uzun Konya tahsil kon-
Milli Emlik Md. Mem. Mediha trol memurluğuna, Maliye muha

Şanlı, İstanbul tııhsil kontrol gebe Md. memuru Şad: Ergüneş 
memuru Hamdi Özgürel, Varidat Pazarcık ,,malmüdürlüğüne. 
U. Md. kontrolörü Celal .A.kkan, TAYİNLER 

İstanbul varidat kontrol memuru Lise mezunlarından Fuat Alp-
Raşit Feridun Tüzün, Kadıköy va- tekin D. D. Y. maliye muhasebe 
ridat memur muavini Mehmet Sa- dairesi masa şeföğine, Çıldır eski 
it Altınok, Muntazam B. Um. Md. malmüdürü müstafi Sıtkı Yolga 
daktilosu Vecihe Erinar, İstanbul Çıldır malmüdürlüğüne, İçel ta
tahsil K. memuru Tevfik Demir - hakkuk Ş. şefüğinden müstafi Sü
oğlu, Bütçe Um. Md. memuru Ni- leyman Mitat Balı Balıkesir ta • 
yazi Egesel, İ.çel hazine avukatı hakkuk şube şefliğine, Kızılay İs
Hüseyin Antebelli, Maarif muha- tanbul dE.>posu muhasibi İsmail 

sebesi 2 ci mümeyyizi Hilmi Yük-ı Hakkı Otar İstanbul kazanç vergi
sek, Beyoğlu malmüdÜfÜ Ragıp. si hesap miitehassıslığına, Mersin 
Akyol, İstanbul hesap mütehassı-1 avukatlarından Mahmut Kemal 
sı Ali Alaybek, İstanbul muamele Ender İçel hazine avukatlığına, 
V. hesap mütehassısı Faik Bulgu- Arapçay malmüdürlüğünden müs
lu. İstanbul kazanç ve he<;ap mü - tafi Kenan Erdem Ahlat malmü -
tehassısı İbrahim Birkan, Edirne dürlüğüne, Ankara hususi muha -
tahsilat şefi Talat Güler, İçel def- sebe Md. memuru Mahmut Kay -
terdarı Halil Serim, D. D. Y. Sir- nak Söke malmüdürlüğüne, Yük -
keci işletmesi veznedarı Nüzhet sek iktisat ve ticaret mektebi me
Güldamla, Varidat Um. Müd. şube zunlarından İsmail Nezih Yalçın
müdürü Ali Kemal Berkman, Bin- dağ D. D. Yolları maliye muhase
göl tahsilat K. memuru Bekir Çö- be dairesi masa şefliğine, Tapu 
teli, Milli emlak Md. ücretli ka - Um. Md. daktilosu Fatma Muzaf
tibi Mehmet Kılıçaslan, Milli em- fer Akça tııhsiliıt Md. daktiloluğu
Jak Md. ğü daktilosu Ziya Nami na, İlle: mektep mezunu Meliha Ay 
Alan, Bcşikta~ malmüdürü Hak - gün Varidat Um. Md. daktilolu -
kı Okan, İstanbul tahsil Ş. şefi Ha- ğuna, Nafıa V. muhasebe eski mü
zım Eren, Bolu tahsil K. memuru meyyizkrind€n hukuk doktoru 
M. Pelister, İzmir yeni maliye Ş. Ali Kemal Gürsoy milli emlak Md. 
tahakkuk şefi Hasan Sözer, Hu - şube müdilrlüğüne, Sümerbank 
kuk müşavirliği müşavir avukatı muhasebecisi Mehmet Tekigül İs· 
Mazllim Kayakar, İstanbul Va. tanbul muamele vergisi hesap mü
kontrol memuru Hasan Atakan, tehassıslığına, Nafıa V. su işleri 
Nakit İş. Um. Md. ğü memuru Me- kısım amiri Muhittin Engün Kon
sut Türkoğlu, Nakit İş. Um. Md. ya ovası sulama idaresi muhasip -
ğü daktilosu Latif Baykal, Evrakı liğıne. Zile dava vekillerinden Sa
Md. daktilosu S~ime. Öca~, Na~i~ 

1 
ınn .Eken .zile ha.zm.e .. vekilliğin.~, 

4. Um. Md. ğu 2 cı miımeyyızı Ahlat eskı malmuduru Hılmı Tü
l!ayriye Kibar, Hukuk müşavirli- mer Muhasebat Um. Md. memur-
gi 2 ci mümeyyizi Arü Köprülü, !uğuna, İskan Um. Md. tahakkuk 

NAKİLLER şefi Adil Giray ceza ve tevkif ev

Pazarcık malmüdürü Avni Sav-

d 1 
. bı·na basarna halinde kalabilmesine ih- kaHide bir toplantı akteden parla or ve Noveda es gazete en - . . mentosunda resmi ve aleni tees - 'dd ti' alkı 1 cı 5. ci tümen muhasebeciliğine, 

. bi tımal vermıyoruz. Avrupanın Ge- mentoda, şı e ı ş ar arasın- 5. ci tümen muhasebecisi Hamit 
hırının önüne gitmışler ve bu - 1 Fr ff . t· d sürlerini beyan edeceği hakkında d b. veıı·ahdin ~og· dugu· nu res -

leri Um. Md. mütedavil sermaye 
muhasipliğine, Hukuk mezunla -
rından Ekrem Tepe Ankara tahsil 
kontrol memurluğuna. 

zım Orbay ve Hariciye Umumi Ka 

Filistin asileri reisi tip muavini B. Nebil Batının bu -

lunduğu haber alınmıştır. 

Heyet 10 Nisandn Bağdad yolı-

le Tahrana hareket edecektir. 

ııa1an tm lard nera anconun muza erıye ı o a, ır " Demirer Seferihisar malmüdürlü-
taşa tu uş ır. layısile Berlin - Roma - Madrid teminat vermiştir. Mumaileyh, mü men bildirmiş ve bunu müteakip ğüne, Yeşilova malmüdürü Ahmet 

Dalia vahim kargaşalıklara ma - müsellesi tarafından tayin edilmiş teveffa Monck Mason'a Musulda parlamento ikinci reisi de yine al- Nun· Gö·kçe Dağ Menemen mal _ 
nı ım k · · ·· •· ·ıe · d·ğe Ankara, (İKDAM) - Manisa 0 a ıçın numay .. çı rın 1 

r olan yeni siyasi coğrafyası, Alman mutantan cenaze merasi~i yapıla- kışlarla karşılanan bi~ nutuk söy- müdürlüğüne, merkez muhasebe-
h mebusluğuna seçilen Orman U -

Cazete binalarına doğru ileri are- yanın berri AvrupadrJ<i vaziyeti cağını ilave etmiştir. Nihayet, mü- !emiştir. 5 Nisan tarıhi, milli bay ciliği ı. ci mümeyyizi Ali Rıza A- mum Müdürü B. Hüsnü Yaman 
ketıerine devam etmelerine mani 1 kayıt ve şartsız olarak kabul ve . 1 b. t · t ram ilan edilmiştir. nayurt İktısat V. muhasebesi ı. ci f · d ı tevaffarun varıs erme ır azmına evvelki gün vazi esın en ayn -
olunmuştur. teslim edecek olan bir İngiliz - Al- . İ . . Tirana garnizonu kıt'aları, Skan mümeyyizlıflin~. Siirt vilayeti mıştır. 

. . . verılecek ve ngılız konsoloshane- derbey meydanından hareket ede- h be K" Ş f"k Y d 2 · 
- man anlaşmasının İngılız ımpara - sinin uğradığı hasarlar tamir edi- . . mu ase a. e 1 ar ım · cı Deruhte ettiğı her vazifeyi mo-.. J •d k torluğunun emniyeti için lazım bir rek, halkın şiddetlı alkışları ara - tümen muhasebeciliği muhasebe 1 dern bir ış adamı fikriyle idare rana gı ece . . lecektir.• sında saray avlusunda Kral Zogo- katipliğine, 23. cü tümen muhase- eden B. Hüsnü Yaman, Orman 

ıart olduğunu göstermektedır. kr 1 ail · - ·· d Ö 
unn ve a esı azasının onun e beciliği katibi Rıza zkul Yeşilo- Umum Müdürlüğünü de bu zibni-heyet Lord Halifaks'ın yeni siyaseti fe ' • ·"' • - bir geçit resmi yapmıştır. Halk te- va malmüdürlüğüne, Seyhan. vari- yetle ve muvaffakiyetle çevirmiş 

na ve zararlıdır. Bu siyaset fena- KÜÇÜK HABERLER zahürleri her tar.ııfta milli şarkılar dat kontrol M. Hilmi İlter Islan-. kendini herkese sevdırmış· ti. U -
Dost ve müttefik İranın Veliah- d ç··nk·· ç b J •· laş ..,... ..... -- ............. -~~-~~-ır. u u em er aynın an - .. * İran Veliahdi Knhireden dön söylenerek devam etmektedir. bul Varidat kontrol M., Kırşehir mum müdürlükten avrıhrken ar-

dı ile Mısır Kralı birinci Farukun İ 
ma siyaseti terkedilmiş olduğun - dükten sonra Tahranda yapılacak varidat müd. üru.· smail .. K .. em .. a_ı .. A- kadaşlarıııa ayrı ayrı veda etmiş ve 

hemşiresi Prenses Fevziyenin dü- b. t k lht· 1 d İ ·ı K d t d J 
dan ır e ıma var ır: ngı - olan merasim münas<"betiyle fev - Al• M h yan aysen vaır a mu ur ugune, taşradaki memurlara da bir \'e -

ğün töreninde Cümhuriyet bükü.- . .. . . · • I a mut paşa Tahsilat müdürlütü memuru Hu- 1 d . d . t· 
t . . ·ı t k .. Har·cı· terenın de dıger devletler gıbı hıç kal•de bir Fransız heyeti eski baş • . anamc gon ermış ır. ine mı temsı eme uzere l - .. ıı'.is· c· . p 1 1 .. d .. ı·· 

b . f t· 1 • b. h rcu·· kumandan ve fe\•kala"·'e bu··yu··k el- • f 1 ıngı asın er ma mu uru -"e Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu- ır men aa ı o mıyacagı ır e - u IStl" a ettt" Orman Umum Müdürlüğüne ' ğüne, Sinop varidat müdürü Fa -
nun reisliğinde İrana gidecek olan bir menfaati olamıyacağı bir her- çi Weygandın başkanlığında Tah- zıl Tüziın İstanbul Va. kontrol Me., Fen heyeti Reis; B. Fahri Bük ta-
heyette Cümhurreislig' i Başyaveri cümerç. rana gidecektir. Heyete Hariciye - Londra, 6 (A A.) - Reuterin d f . b 

Beşiktaş şubesi tahakkuk M. Ce- yin edilm:. w ün vazı esıne aş-
B. CelM Üner ile Orgeneral Ka _ --o--- den müteaddit şahsiyetler refakat .Kahireden öğrendığine göre, Ali B .kt lamı•tır. 

edecekU,,. Mahmut Paşa istifasını vermiştir. mil Keşmır eşı aş şubesi ta - ' 
hakkuk Ş .. İstanbul varidat kon -* Ruzvelt, Ankarada imza edil- Siyasi mahfeller, epey zamandan
lrol M. Nuri Bayman Seyhan va-

miş olan Türkiye ile Amerika a -1 beri rahatsız olan Ali Mahmut Pa- . k 1 M y . 
. .. . . . . 'f . rıdat ontro . ozgat varıdat 

Amman, 6 (A. A.) Bir Arap rasındakı mutekabılıvet esasına şanın esasen çoktaberı ıst. a nıye- ...... K' Ak . 
· •t· d Jd ğ b·ıd· kt d. S muduru azım.. man Kırşehır 

ba dan al nan haberlere go-.. .. l .d t· t ·t·ı•f . . ın e o u unu ı ırme e ır. a .. İ 1 • j da) mem ın 1 mus enı ıcare ı ı" namesını me _ .. . . . . 'Varidat Mud. gune stanbul hesap (B~ tarafı ıııcı say a 
. . . nıldıgrna gere, yem kabıneyı Alı ' 

re ilk Filistin ihtılaline faal bir su- rivete koyan bır bevannameyı ım- . mütehassıs. Hasan Lam. Yener giliz ~efirı bu sabah s3at 8.25 e ka-

Orman Umum MüdUrlUgU 

Arnavutluk 

SAYFA 3 

• 

Müzakerelerin 
neticesi 

(Baş •arafı 1 tnri sayfar!a J 
vam K~marasında yapacai': beya
natın metnı geçen ak ırr P~· ,.a 
sefarethanesinde verilmış olan zi
yafetten sonra kat"i olarak te>bıt 

edilmiştir. 

Mütehassıs İngiliz ve Polonyalı 
eksperler, Polonya sefarethanesın 

deki ziyafetten sonra beyanname
nin müşterek bir metnini tanzim 
etmişler ve bu metni Lord Hali -
faks ile Beck tarafından tasvip e
dilmek üzere iki devlet Haricıye 

Nazırına tevdi eylemişlerdir. 

lngiliz Leh ittifakı 
Londra, 6 (A.A.) - Rcutcr'in 

diplomatik muhabirinın Londra -
daki Polonya mahfelkrinden öğ • 
rendiğine göre, İngiltere - Polonya 
ittifakı daha şimdiden bir em;·i 
vakidir. İki memleket arasındakı 
siyasi ve diplomatik işbırliği, ge
niş hututu ile tesbit olunmuş ve 
Polonya Yahudileri meselesi üze
rinde de bir prensip aPlaşması vu
kua gelmiştir. 

Çemberlayn Be" 
mülAkall 

Londra, 6 (A.A.) - Avam Ka -
marasında Çemberlayn Bcck ile 
yapılmış olan görüşmelerin grn.ş 

bir sahada cereyan etmiş ve ;ki 
hükfımetin cBazı umumi picnsip
ler hakkında tam bir itilaf halin -
de. bulunduklarını göstermiş ol-
duğunu beyan etmiştır 

İki memleketin İngiltere bükü -
meti tarafından Polonya hükume
tine verilmiş olan şimdiki muvak -
kat ve bir taraf'ı temır.at yerne 
kaim olacak daimi ve mütekabil 
mahiyette bir itilıifa iştirak et'.!le· 
ğe amade oldukla:i tebeyyün et • 
miştir. 

Böyle deval"lı bır ıtılafm ik~.a
line intizaren Beck. Polonya hü -
kfunetinin İngiltere hükumeti t -

rafından Pclonyaya verilmiş c 'an 
muvakkat teminatta derpiş e·n -
miş olan aynı şartlar dah ılinde 
kendisini İngiltere hükümet.ne 
yardım etmek mecbur yetinde ad 
detmekle olduğu hakkında İngil -
tere hükiımetıne temınat vermış-
tir. Devamlı itilflfnamf'", muvakkat 
teminat gibi hiç bir drvlct aleyhı-

ne müteveccih olmıvacaktır. İti -
lafname, Büyük Britanya ile Lr -
histan'a bu iki memkketten her -
hangi birinin doğrudan d' ,. y:. 

veya dolayısile muhataraya ma:uz 
kalmaları halinde Lehistan ile İn-
gilterenin mütekabilen yardımd:>. 

bulunmalarını ıstihd~f etmektedir. 

Bek m anevralara 
haı: ır bulundu 

Londra, 6 ( A.A.) - Beck, b•; ,2 

bah ikamet programı ı.ıudbınce 

Portsmouth'a giderek Ark RJy ,ı 

tayyare gemısile Glasgow :kruva 
zörünü 1iya;-et etmişıir Beck öğ

le yemeğiri ~navatan filosunun 
Amiral Kumandanının mısafir c-
larak yemiştir 

Beck, öğlede" s:ırra Man<denı

Bcrk. öğleden sonn Mwş rlen:
zinde :, apıJa,ak Manevralarda ha
zır bulunmustur 

;oransız gazeteleri 
mennun 

Pa:ıs, 6 (A.A.) - Paris gazete -
lerı, Beck'in Lundra 2iyoreti neti
celerinden um\lmiyetle ;ok mem -

Erzu-Erzincan 
• Mahır Paşa kuracaktır. 

rette iştirak etmiş ve o zamandan- zalamıştn. -o--- Ankara hesap mütehassıslığına İs- dar bu şehirde tamamile sükün nundur Bununla ber;.ber gazete-* Fenlandiya Reısıcüınhuru, ö- B f 
1 
k k tan bul milli emlak Md. M. Yakup hüküm sürmekte oldugunu Qjldir- !er, Polonyanın tedafoı ittifak sis 

rum nemiryolu 

beri Jraka Htica eylemi olan meş
hur tahrikfıtçı Fevzi Kavakçı, 

Iraklı 18 arkadaşı ile Bağdaddan 

ayr• lmağa muvaffak olmuştur. 

Erzurum ve Diyarbakır - Cizre Fevzi, petrol borusunu berhava et

hatlarının inşası işine faaliyetle mek suretile Maverayi Şeriaya 

devam olunmaktadn. 212 küour girmiş ve ısyarun ba§ına geçmek 
kilometre ola!> Erzincan - Erzu - ·· uzere Ajlun yakınında Filistin 
rum hattı önümüzdeki son bahar

da işletmiye açılabilecektir. Di -

Yarbakır - Cizre hattında da alt -

ıruş, yetmiş kilometrdik bir kı -

ıım bu oene işletmıye açılacaktır. 

Bu suretle son baharda demıryol -

larımızın uzunluğu 6718 kilomet-

reden 7000 kilometr<>y. bulacaktır. 

Papa Löbrünü tebrik etti 

toprağına dahil olmuştur. 

Kendisinin, asilerin reisi ilfln e
dileceği rivayet olunmaktadır. 

---O>O----

Tissonun Berlin 
seyahati 

Berlin. 6 ( A. A) Tisso ile 

Durchansky, dün akşam Bralis -

!avaya hareket etmışlerdir Bu iki 

zat. öğle yemeğini Hariciye Neza-
Rom. 6 ( '\ A.) Papa Lebru- refnde yemı~ler ve Von Ribbent-

''' tıır tl'll(l'of çek n i< Cümhur 

ba. kanlığır a yf'nidPn seçilme~ı 

Jrıün, ,ebet•le hnrlı>irl tc·brik et -

trııştir. 

Kardına. Maghnc de Lebrune 

en ', temcnniler~oi bildirmi~tir. 

'rop • e gorüı.;mü~lerdır 

Alman melıafilınr göre bu gii -

rüşme1erin mE-\·zuunu yenı Slo -

vak hiıkiımetının teşkil , .• bıl -

hassa iktisadi hususata muteallik 
mc~eleler teşkil Eykm!sılı·. 

nümüzdeki Temmuz ayı içinde 

Tallinn'i resmen ziyaret edecektir. 

* Estonya hükümeti. bütün ver 

gileri yüzde 10 nisbetinde tezyid 

eden bir kanun layihası tanzim et 

mıştir. Bu yüzde 10, mill müdafaa 

sermayesine !Azım olan paranın te 

darikine tahsis edilecektir. 

* Tallinn. Resmen bildirildiği-

ne göre müsellah kuvvetler ku -

'ı ta ra 1 anunu Feridun Selçuk evrak müdürlüğü miştir. Tabii, hükiımeü kraliye va temine Sm;yetler Bırliğinın gir -
memurluğuna. Muhasebat Um. 

1
' ziyetin inki§afını büyük bir dik - mesine kar ı ıtir:ızını muhafaza et· 

Va§ington, 6 (A.A.) - Bitaraf- ı 
Md. memuru Tarık Atilla 6. cı til- katle takip etmektedir tiğini de kayde~· emektedir. 

!ık meselesi hakkında ayan mec -
men muhasebeciliği muhasebe kA-. .İngiltere hükumetınin Arnavut Paris gazetelerinin fıkrine göre, 

!isi hariciye encümeninde yapılan 
tipliğinc, 6 . .cı tümen muhasebeci- lukta dog'rudan dogr· uv. a hiç bir Londra ile Moskova a,asında ru 

umumi anketin ilk günü, reisicüm-
liğ: muhasebe katibi Nail Gün - menfaati yoktur. FakPt bizim ei - husustaki görü;melere pelı yakınhurun viisı takdiri salahiyetlerinin 
gör Ankara levazım amirliği mu- '.han sulbünde umumi bir alakamız da başlanacaktn. 

arttırılmasına aleyhtar olan bazı 
hasebeciliği Muhs. ka. ne, D.D.Y. ;vardır. 

zevatın kendilerini ortaya atma - 1 

!arına vesile teşkil etmiştir. Adana muhasebesı veznedarı Yah- Yugoslavyanın vaziyell 
ya Fahrı Şenkal D .. Yolla. ma - ı ı ftal 

Cümhuriyetçi Ayandan Johnson, !iye muhasebe dairesi muhaoipli _ Belgrad, 6 - Yu~~s avbya
1
. -

Stimsonun noktai nazarına muha - gı·· e Ank 1 •-. ı·ğ· ya _ Arnavutluk munase a ı me-n , ara evazım öıutr ı ı . . , . 

Yeni Yugoslav elçisi 
B~lgrad. 6 (A.A) - Yugoslav -

lif bir oktai nazar kabul etmiştir. .. . . Ek Ç b lı h selesini Roma ile Tiranı alakadar yanın Milkt)Pr Cemiyeti Nezdin-
G 1 L ·d M mumeyyızı rem or a mu a- . 

mandam enera aı oner, are- Ayandan Lafolette Be Reyna - sebat Um. Md. mümeyyizliğine, ede.n dahill bır mesele addetmek· dekı daimi delcgesı İvan Subo!iç 
1 S gıy R d •ı· d" et· u··zerı· ulds. Amerikanın demokrasilerle tedir 

şa my Y z n <.v 1 - Orhaneli malmüdürü Hayri Erim ·. . .. , . Yugoslavyanın Ankarn orta Piç -
ne Nisan ayının ikinc• yarısında bir tc·şriki mesai ve müdafaa siya- Karacabey malmü/türliiğüne, Na- Barı ve Brındısı de Italyan kıta- Jiğine Ankaradaki orta el~i Ace • 
Polonyaya gelecektir. seti kabul etmesini istememekte fıa Vekal~ti muhasebe Md. memu- atının tahaşşüt etmiş olduğuna ve .moviç Yugoslavyanın Kahıre orta 

Macaristanda yeni bir parti 
Budabe ·te 6 (A.A.) - Önüpıüz

deki Cumartesi günü .Milli Re -

form• adile venı bir Partı teşek-

ve böyle bir siyasetin Amerikayı h tt• b kıt tı A ti k sa ru Lütfi Erkal Arapçav malmü - a a u aa n mavu u - 1 ·li' · K hi d k. ı · 
.hube sürükliyeceğinden korkmak · • · · ld e cı gıne ve a re e 1 orta e çı 

dürlüğiine Bütçe ve Mali K. Um. hıllennde karaya çılu.rılmış o u - i V k t d Ti rt 1 ıl• ta dlduklarını söylemişlerdir. Md. müm~"yizi Turan Çakın mil- ğuna dair olan şayialAr teeyyiid et van u o ıç e ran o a e ç . -
J kine tavin edilmiştir. 

Anadolu Sigorta Şirketi 

İdare Reidlki 

JI M. V. deniz muhasebe müdürlü- memiştir. 
ğü mümeyYizliğlne, 3. cll tümen Bazı mehafil, iki mc-:nleket ara- !!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!"!!"''! 
muhas<·beciliğı muhasebe katibi sındaki muallak meselelerin Ar - lerın mud•ahlesi ohr«ksızın hall~ 

An~dolu Anonim Türk Sigorta İsmail Gürses 3. cü tümen muha _ navutluğun müdafaası Ye Ama - dilebikceğı mutaleasındadırlar 
kiil edecektir lmred_v ıle esk Adli b il • • ı·t ı ı b ı R 6 (AA) G"çenlerde Şirketinın veni idare mecllsı dün se ec· ıgi veznedarlığına, 3. cü tü- vutlugun ayaya o an orç arı oma. . . ' 
ye Nazın mebus !Wk~cz ve eski sa içtima etmiş ve İdare Meclisi Reisi men muhasebeciliği veznedarı meselelerine mütcalli;. olduğunu tayyare ile Tunn·a gıtmi~ olan A: 
nayı nazırı Bornemiza bu parti 

nw ba~ında bulunmaktadırlar. 

Reisliğine emekli General Şefik F'ehmı Dündar 3. cü tümen muha· beyan etmektedirler. Bu mehafil, rıavutluğun ~rom• efıri buraı a 
Turssnı intihap etmiştir. sebeciliği muha~be katipliğine. bu gibi meselelerin Ü(·ıincü devlet- dönmüşı.ır. 

' 



~AYFA 4 

~ 
TELEFONDA 

Nakleden: Ferit AU 
Telefon şıddetll çaldığı zaman 1 ye, söze başladı. 

Fatoş - onu böyle çağırırlardı - kü- Fakat öbürü hiddet içinde de· 
;ük beyaz salonda okumadığı bir vaın ediyordu. 
sürü kitabın arasında divanına U· - Nermin benimle eğlenmediği· 
zanıruş tembel tembel yatıyordu. nizi anlamalıyım. Size olan ala -
Yerinde doğruldu, gerindi, kalktı kamın ciddiyetini biliyorsunuz. Ne 
ve ipek geceliğinin uzun etekleri - ise yarın Beyazıtta sizi bekliye -
ni tutarıı.k çıplak ayaklarla tele- ceğim. Bana hareketleriniz hak -
fona doğru eitti: kında izahat vermelisiniz. Zaten 

- Allo? ben ne söylersem ııe istersem ak-
Telefonun öbür ucunda Fato • sini yapıyorsunw.. Fakat artık bu

iUn hiç tanımadığı tatlı bir erkek na bir nihayet vereceğiz. 
3esi sordu: Telefon kapandıktan sonra genç'' 

- Siz misiniz sevgilim? kız yine bir müddet olduğu yerde 
Fatoş' kaldı. Genç adamın bukadar şid -
_ Fakat diye, konuşınıya hazır- detle sevdiği, aradığı Nermin na-

landı. sıl bir kızdı acaba? 
öteki: Şimdi o, samiınt ve clddt bir a-
- Oh rica ederım, s&ı:ümü kes- dam olduğu anlaşılan genç ada • 

meyiniz diye, devam ettL Ben Mil- mı da merak ediyordu. Cumartesi 
fid size böyle geç bir vakitte te- günü şu Nerminin yerine Beyazı
lefon ettiğim için belki kızıyorsu- da gidecek miydi? Gitmesi doğru 
nuz. Fakat haksızsınız. Siz her ge- muydu? Şu iki gün içinde hep bu 
ce evde ve yalnız olduğunuzu söy- genç adamı düşünmüştü. Hatta bu 
lememiş miydiniz! Allo.. Dinleyi- yüzden nişanlısı İlhamiye her za
niz. Ah size neler söylemek isti - mankinden fazla kızdıracak şeyler 
yorum. Bilseniz nekadar heyecan- yapmıştı. İlhami ciddi ağırbaşlı 
lıyım Nermin! bir adamdı. Genç kız onu beğeni -
Fatoş yanlış yere telefon ettiği· yor, fakat seveceğini zannetmi -

ni söylemek için tekrar onun sö- yordu. Onun için de izdivacı uza
zünü kesmeyi tecrübe edecek ol - tıyordu. 
du. Fakat genç adam heyecan i • •• 
çinde devam ediyordu: Ertesi gün sahalı erkenden İl -

hami geldL Otomobille Şişliye ka
dar bir gezinit yaptılar. Fatoş iç 

- Ah sevgilim, neden sözümü 
kesiyorsunuz. Belli böyle gece 
vakti rahatsız ettiğim için bili ba

sıkıntısından patlıyor ve lıep Be -
na kızgınsınız. 

yazıttaki genç kadını düşünüyor -- Size kızmıyorum. Fakat .• 
- Şimdi size söyliyeceğim ba-

zı şeyleri derhal kabul etmelisi -
niz. Bana Cumartesi günu çalış -
madığınızı, serbest olduğunuzu 

söylemiştinız. 

- Ben ... 
- İkide birde sözümü ne kesi-

yorsunuz! Eski arabamla sizi Be
yazıtta kahvenin önünde bekli -
yeceğim. İstanbulu dolaşırız. Siı 
bunu çok sevdiğinizi söylemiı;''. -
niz. Küçük bir lokantada yemek 
yeriz. 

- ... 
- Susuyorsunuz. Bu kabul etti

ğinize ışarcttir. Demek yarın 11 
de.. Yalnız size birşey dalıa söy
lemek istiyorum. Telefon numara
nızı sık sık unutuyorum. Bana 
tekrar hatırlatır mısınız? 

- Fakat ... 
- Haydi canım söylesenıze, şu-

rava telefonun durduğu yerde, du
varın üzerine yazıvereceğim. 
Fatoş güldü. Bu hiç tanımadığı 

ve tanumyacağı bir adamla konuş
mak hoşuna gidiyordu. Alçak 
sesle: 

- 43891 dedL 
- Çok teşekkür ederim. Sizi Cu-

martesi 11 de Beyazıttakl kahve -
nin önünde bekliyeceğim. 

Muhavere bittiıfı halde Fatoş 
telefonun önünde bivkaç dakika 
hareketsiz kaldı. Sonra birdenbi -
re omuzlarını silkti ve tekrar 
muhteşem beyaz seten divanına 

yastıkların arasına uzanmak üze
re ilerledi. 
Şimdi divanda gözlerln1 tavana 

du. Nihayet avdette bir arkadaşı
na uğrayacağı balıanesile İlhaıniyi 
otomobilden inmeye mecbur etti. 
Şoföre •çabuk Beyazıda• dedL 

Genç kız İstanbul tarafına pek 
az gitmiştL Beyazıtta otomobilden 
.ndiği zaman bir müddet şaşkın 

ıaşkın etrafına b&kındı. Sonra şo
förüne gitmesini söyledi ve ha
vuza doğru ilerledi. Gelip geçen -
'.er bu şık, kibar tavırlı sarışın, na
rin genç kıza dikkatle bakıyorlar· 
Ü. Birdenbire Fatoşun gözleri par-

ladı. Gülümsedi. Karşıda kahvele
cin olduğu yerde eski markalı bir 
Jtomobil duruyordu. İçinde ise 
genç bir adam vardı. Fatoş o ta -
rafa doğru yürüdü, yaklaştı. Tele
fondaki Müfid bu olacaktı. Direk-
siyonun üzerine bir mecmud atmış 
okuyordu. Esmer siyah parlak saç

lı bir adamdı. Temiz spor elbiseler 
giymişti. Önündeki mecmuaya 
gözlerini dalgın dikmişti. Çok dü- ı 
~ünceli olduğu her halinden belli 
idL 

Fatoş biraz daha yaklaştı. El -
divenli eli ile şapkasının vualetini 
kaldırdı. Zarif bir tebessümle o -
tomobile doğru eğildL Şimdi genç 
adamla burun buruna idi 

- Pardon efendim, Sultanah -
mede ne taraftan gitmek lazım • 
dır? 

(Aı·kası yann) 

KÜÇÜK HABERLER 

İKDAM 

9 HADiSELERiN FİLMi 

Rae Sefiri Franıı:ı 
Hariciye Nez.are
tinJen bir mülti· 

lıattan vılııyor 

Çek Reiıi ile Hitln 
Ja bir münakaıa 

• 

1i•ıoya 

ora•ın· 

ıefti 

A,ni tarilıte, Çelı Rei•icllmlıura 
Bertin• ıeldi 

., 
"-'i1;;t>.~ ...... ~ 

Bir ıtn •onra Bolıemya eorayı 
pencere•inJ• lıallı Hitleri allıqlıyortla 

dikmiş dü~ünüyor ve gülümsü. ~-- er ~::zczs: 

yordu. Birdenbire kapının eşiğin- *Marmara Ereğllsinde cKoca- Edirne mezbahası Bugün bir talebe 

MAVİ TİLKİ '' '' 
Bu filmin san'atkarı Zarah 
Leander şöhretini arttırıyor 

Zaralı Leander son seneler<1e par 1 de, biraz benzemesine rağmen. llf 
lıyan bir yıldızdır. Bu genç kadı • Garboyu, ne de Marleni taklit et • 
rıın birçok filimleri de şehrimizde mek arzusunda olmayan güzel IZ
gösterilmişiir. •Mavi Tilki• Mag- tİ_Stin burada çok güzel bir resıııl• 
laı hatırlıyorsunuz. Her iki artiste nl görüyorsunuz. 

DEANNA DURBİN 
Artık çocukluktan çıkan güzel ve 
sevimli kızın kalbi de uyanmıştır 

r 

de temiz giyinmiş bir uşak görün- man• isimli bir motör kayalara 

~ü: çarparak kısmen parçalanmıştır. S k h d kafilesi geliyor B d hk"' Deonno Durbin 
- E . .: ı vemekten sonra sokağa Kazanın sebebi hakkında tahkikatı oğu ava epOSU Ursa a ma Um 

çıkacaksanız, şoföre arabayı ha - Belgrad Üniversitesi teknik kıs oldular cTehlikeli yaşta• filmin! çevirdik- ikeğe bir kadın• gibi filmlerde eD 

Kumaş kaçakçıları 

zırlamasıııı söyUyeylın. yapılmaktadır. fennileştiriliyor mından yeni bir talebe grupu bu. ten sonra büsbütün dPkkat! çeken ağır parçaları gene büyük bir UJ-

Fatoş: * Alman bandıralı Mllvoke va- .. . . Burs,. (1 .. KD" '") - Şehrimiz - Denna Durbin'in etrafında bu film talıkla hiç aksamadan nasıl söyle-- Ha ır di e mırıldandı. purile dün şehrimize 400 kadar se Edirne (İKDAM) - Edirne be- gun saat 10.20 de şelırımıze gele - • "'I'• • 
y ' y ' Bu Y ledlyesi, mezbahada gereken fen- k . M' af' 1 Ü . it G . den Gaziantebe çalgı çalmak ü - yüzünden birçok dedikodular ol- diğini herhalde gördünüz. Deann 

gece nişanlım gelecek onu bekli - yalı gelmiş ve •elıri gezdikten son • . . .. ce tır. ıs ır er nıvers e ezı k N du. Bir artistle sevişiyor, dediler. ayni zamanda sade ve kusJrsuz oy· 
. • ru tadilAt ve tesısatı yapmak uze- . . Mühendis zere giden Necmi ile arısı ec -

yeceğım ra akşam Akdenize gitmişlerdir J . . . .. ve Ağırlama Bürosıle miyenin şehrimize kaçak ipekli Artık küçük kız rolierine çıkmak nayışı ile san'atteki ıkabiliyetinl de 
:. . . · 1 re faalıyete geçmıştır. Ezcuınle et mektebi talebeleri tarafından kar- istemiyor, isyan ediyor, diye, söy- göstermiştir. 
. * Beledıye Heyetı Fenniye Mü- dinlendirme yerleri bu ay sonuna . • . . . kumaş getirerek ~atarken yaka -

ak 
~l'.o! Nermın hanımla konuş- dürlüğil ile İmar Müd.ürlüğü ara _ kadar ikmal edilecek ve yıııe bu şılanacak ve dıger hafıle gıbı kız !andıklarını ve Hacerle Gaziye Is- lediler. Daha bir sürü şeyler, yani •Tehlikeli yaşta• ise onun blrali 

m istiyor .. ~ 1 d Holivudun meşhur dedikoduları. daha olgunlaştıgı· nı ve yaşının icap · ~· sında vazüe taksimi yapılmıştır a · · b · d d ğ ih 1 · · lisesine misafir o acaklar ır. mindeki diğer iki kadının da bun-
Genç kız derhal bunu soranın • yın yırmı eşın e 0 ru a esı ıc. . .. Bu dedikodulara okadar ehem- ettirdiği kalıplara girdiğini eöre-

ki ld - lad İlk k Buna göre İmar Müdürlüğü inşa- ra edilecek olan soğuk hava dep<>- Gezı Burosuna gelı,n malumata larla teşriki mesai etmek suçile kl b be ce"iz. m o ugunu an ı. onuş- .. . . . miyet vermeme e era r şura- " 
madan iki gün geçmişti ve ertesi atın p!Anlarıru yapacak, direktif su ile buz fabrikası inşaatı da en gore, Atma Ünıversıtesınden ka- tutulduklarını yazmıştık. sını da inkar edemeyiz kl, hakika- Şimdi Deanna Durbin cBUyüyeD 
gün Cumartesi idL Fatoş kendi verecek ve kontrol edecektir. Tat kısa zamanda bitirilecektir. Bele - !abalık bir talebe grupu da pas - Bir müddettenberi asliye cezada ten bu küçük, tatlı, güzel, sevimli üç genç kız. filmini bitirmek Uze
kendine güldü: bikat ve inşaat münhasiren Heyeti diyemizin yapacağı soğuk hava kalyadan sonra şehrimize gelecek devam eden bu muhakeme bitmiş altın sesli kız artık yetişkin bir redir ki bu film, ilk fılml •Üç .mo-

- Ne istiyorsunuz efendim, de- Fenniye Mildürlüğil tarafından ya deposu muhitimizin en mütekamJl ve talebelerimize Atinada yapıldı- ve karar tefhim edilmiştir. Boh ~ genç kız olmuştur. o şimdi on yedi dern kız• ın mabadıdır. Bu film• 
di. pılacaktır. bir müessesesi olacaktır. Beledi • ğı gibi parlak bir şekilde karşıla- çalar içinde yakalanan ipekli ku- yaşında bulunuyor. den so~ra ~enç. yıldızın Clıarl: 

felefonun öbür ucundaki ses bi- * b 1 1 d · ·· .. k baş .. dü d blrd bir Boyer ıle bır fılmde rol alaca,.. Harbiyede tramvay caddesin- yemiz bu iş için bütçesine yetmiş narak kendilerine ikramda u u - maş ara aır gumru mu r - 16 yaşın a iken en e meş- söyleniyor. Fakat bu filme meşhut 
rnz telaşlı ve endişeli görünüyor- de bulunan hal8'lın muhiti rahat- küsur bin liralık bir tahsisat vaz nulacaktır. lüğilnün resim tarifesine göre ceza hu_r olmuş radyodan si.nemaya geç- Fransız artistinin Avrupaya yapa· 
du. Genç adam: ... .. .. .. tL o d be lı lk k 

Olı . . sız ettıgı gozonunde bulundurula- etmiş bulunmaktadır. Bir iki gündenberi şehrimizde tayin edilmiış bulunduğundan, mış zaman an rı a a e~- cağı bir seyahatten sonra başlana· 
- , sız mısinlz Nerınln diye, .. b h 1• ' d' ı d' · h g·t eyi bıl 

b • d B bah 'Ik rak dun u a a yıktırılmıştır. Ye ---oo-- bcılunan genç Yugoslav mimarları Necmi ile Necmiyenin suçları sa- ın sev ırmeyı, oşa .. ı .. m .. • caktır. 
agır ı. u sa ı defa olarak di ve haklı olduğu buvuk şohretl 

sokakta yanınızda genç bir adam ni hala o civarda sokak içinde ya- Kaptanın paltosunu kafilesi dün Güzel San'atler Aka- bit olduğu zikredilerek, kendile - kazandı. · =======-- ~===::: 
vardı. Bunun manası nedir? Anla- pılmaktadır. çalan h rsız demisini, Eski Eserler Müzesini, rinin altışar ay hapse ve beşer bin Deanna Durbin daha pek çocuk- Amerikan seınayii 
mak istiyorum. Sonra bana verdi- * Floryayı Şimal rüzgarların - 1 Askeri Müzeyi ve Topkapıyı ziya- küsur lira cezaya mahkı'.im edil - ken güzel sesi ile etrafında alaka Nev-York, 6 (A.A.) _ Harbiye 
ğiniz o soğuk selam.. dan muhafaza etmek için dört se - Bundan bir kaç gün evvel Haliç ret etmişlerdir. Dost milletin ço - dikleri bildirilmiştir. Bunlardan uyandırıyordu. Fakat 12 yaşına Müsteşarı Johnson, irat etmiş ol • 

Fatoş artık muhakkak va~iyeti nelik plan dahilinde kurulmakta o vapurunda kaptan Riistemin pal- cuklarına Akademide bir öğle ye- Hacerle Gaziye ocraet etmişler - doğrudur ki bu gilzel ses büsbütün duğu bir nutukta, Amerikanın teB· 
izah etmenin zamanı geldiğini an- lan yeni ormanın yarısı bitmiştir. tosunu çalan İstepanın birinci sulh 'ineği, Üniversitede Galasaray li _ dir. dikkati çekmeğe başladı ve iki se- lihatı hususunda Amerikan .sana· 
lıyordu: . . .. Buraya yaprağını döken muhtelif ceza mahkemesindeki. muhakeme-, sesinde bir akşam yemeği ''er • ne şan dersine çalıştıktan sonra yiinin oynamış olduğu role ışare~ 

- Rıca ederım ~fendım, musa- ağaçlarla çam, sedfr ve servi ağaç si bitmiş ve suçlu bir ay hapi< ce- miştir. siteyi ziyaret edecekler ve saat 15 radyoya intisap etti. ve Amerikan sanayi erbabının Vl' 

ade edmız de sıze ızah edeyim di-Jlan dikilmiştir. zasına mahkum olmustur. Yugoslavlar bu sabo h tİniver - te Atinava hı• reket erlecektir. Onun •Ne şeker şey•, , Yüz er-, tanseverliklerinl sena etmiştir. 
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Bütün 
dostu 

hayvanların 

genç kadın ... 

Balkan 
Oyunları 

Türk atletleri de mü
sabakalara girecekler 

Balkan oyunlarının onuncu yıl
dönümü Eylı'.ılün ilk haftasında A 

Pazar günü 
Kutluhyacağız 

9 Nisan, büyük Türk mimarı $!
nanın ölümünün 351 inci yıldönü
müdür. O gün için yapılacak ihti
fali üzerine alan Eminönü Halke-
vinin programı şudur: 

tinada yapılacaktır.. Yunan fede- 1 _ İhtifal şu sıra ile yapıl.acak
rasyonu Balkan oyunlarında yapı- tır: 

lacak Maraton yanşının beyne! - a) İstiklfil marşı 
milel bir mahiyet alması için. bu b) Yüksek Mühendis mektebi 
müsabakaya Balkanlar harici mil· son sınıf talebesinden Fakıh Özlen 
}etler atletlerinin de iştirakini te- tarafından söylev. 
minP muvaffak olmuştur. c) Üniversite Edebiyat Fakül -
. Yunan federasyonu bu müsaba tesi Tarih bölümünden Ekrem üç
ika galibine hem Balkan, hem de yiğit tarafından söylev. 
ı Avrupa Maraton şampiyonu ün - ç) Mimadar ve mühendislerle 

1 
vanı verilmesini t~klif etmiş, Bal- Teknik ok_ulu mezunları namına 
kan oyunları komıtesı bu kararı a- Belediye Imar şubesi mühendisi 
takadar federasyonlara bildirmi'l" . Salinı Derin tarafından söylev. 
tir. ' d) İstiklal marşı ile ihtifale son 

Türkiye Atletizm Federasyonu verilecektir. 
bu hususta müsbet bir cevap ver- 2 - ihtifillden evvel saat (13. 
imiştir. 30) da civar orta okullar, liseler, 
ı Yüksek Mühendis mektebi, Güzel 

O h. ti l' San'atlar Akademisi, ve Teknik 
Bütün hayvanlarııt dostu genç, gw Ç Ş8 ır a 8 IZID maÇI okulundan gelecek talebe ile sair 

bir kadın.. Bu genç kadın usta bir fotoğ - lstanbulda yapıiacak istiyenlere Evkaf mimarlarından 
rsfçı.dır. Nadide ı esimler çekmek için en 19 Mayısta yapılacak Anka. a, Mustafa Rona Süleymaniye ca -
vahşi hayvanların yanına sokulmaktan cc- İstanbul, İzmir arasındaki üç şı _ ınünde Yüce Minıarın hayat ve e
kinmemcktedir. hir atletizm müsabakaları bu m v serleri hakkında izahat verecek ve 

Bir Fransız gazetecısl bu hayvanların sim ayni tarihte Kadıköy stadında oradan toplu olarak ihtifal yerine 

! geleceklerdir. 
dostu. san'atkar kadınla görüşmüştür. lı- yapılacaktı.r. ı 
tisaslarını şöyle anlatıyor: Bu müsabakaların tarihi 20 ve 3 - Yıldönümü pazara rasladı-

ğı için Kültür Direktörlüğü bir 
- Ben ·Onun için su aygırlarına şuJ.. - 21 Mayıs olarak tesbit edilmiştir. 

gün evvel ilk okullarda talebeye 
la verir, orangotanların dostudur. Fil - Aynı günler İstanbulun onar kişi- Mimar Sinan ve eserleri hakkında 
!erin ayakları dibinde fotoğraflarını lik B. C. ve D. isimli takımları E- malumat verdirecektir. 

çeker. dedikleri zaman faşırdım. sızca çalışıyordu. Fillerin, arslan- dırne, Bursa ve Balıkesire gide- 4 _ Gece saat (20.30) da Ev!mi-
N asıl bu kadar pervasız olabili - !arın, kaplanların karıguruların ceklerdlr. zin Cağaloğlundaki salonunda Mü-

resimlerini alıyordu. Fakat bu re- Ankaranın B. ve C. takımları da ~ }'ordu, nasıl korkmuyordu? ze ve .:>ergiler şubemiz üyelerin -
simler alelade resimlerden değil - Eskişehir ve Kocael!ye gıdecPkler den ve Eskı" eserler Muz'" esı· mı'ma

Bunu kendisine de hayretle sor-
diler. Hayvanların yüzlerindeki en 1 dir rı Kemal Altan tarafından (Mi _ 

du __ ğum zaman neş'eli neş'eli gül • ince manaları yakalamasını bili - 0'"----d mar Sinan ve eserleri) hakkında 

u: yor. GUreı: ajanlığının b:r tavz'.hi bir konferans verilecektir. 
-Ben fotoğrafcılığı daha pek Onların açlıkları susuzlukları T 5 _ Belediye, c. H. Partisi, İs • 

küçükken talebeliğim esnasında şefkat ve öfkeleri' korku ve iti '. Beden Terbiyesi !stnnbul Bölge- tanbul Halkevleri adına Eminönü 

Beya:ıı O• koya yeıil 

E-v-lmlz 

fi:ııfili lırep•denclenJir. 
yqil danteller oardır 

Sade ve temiz öğrendim. dedi. Henüz o sıralarda matları resimlerind~ pek mükem- si Güreş Ajanlığından: Halkevi, Vakıf işleri Direktörlü _ Evimizde fazla ve ağıT eşyalar-
ne meslek seçeceğime de karar ınel belli oluyordu. 9 Nisan 1939 Pazar günü Tak - ğü, Üniversite, Güzel Sanatlar A- la doldurmaktan sakmmalıyız. olursa daha ra-
\'ermemiştim. Kendisine tehlikeden korkmu _ simde yapılacağı ilan edilen pro- kademisi, Yüksek Mühendis mek- Şimdi sadeliğe doğru büyük bir ce 

Tatilde birçok hayvanlara tesa- yor mllydunuz diye sorduğum za- fesyonel güreşlerin ajanlığım1z ta- tebi, Teknik okulu, Mimarlar Bir- reyan varıdır. Evleri kabil olduğu hat, daha düzgün 
ttiif ettım. Tabi.! 0 zaman bunlar man: rafından idare edilece.(';i b l '.J ga - !iği, Mühendisler Birliğ~ Teknik ~adar _sade, iç açac~k ve_ istira.ha-
kuşlar, inekler ve daha birtakım - Korkmuyordum dedi. Fazla zetelerde görülmüştür P.oies; o - okulu mezunları cemiyeti ile sair tı temın edecek bır şekılde _doşı- yaşarız 
ehli hayvanlardı Onların birkaç vahşilerinin resimlerini aldığım nel güreşlerle ajan!ığlmızın hi~ bir ar.u edenler birer çelenk koya - 'yorlar. Bu şekılde zevkle doşen· ========== 
re · · ld N t' e hoşuma gı"t zaman yanımda gardiyan ar olu -1 alil.kası bulunmamaktadır caklardır · ı' miş bir oda hem keseye elverişli 
smını a ım. e ıc • I o-- geliyor. hem de göze hoş görünü -

ti. Beni eğlendirdi. Mektebe avde- yordu. Mesafeyi iyi hesap ediyor- Stantul güreş tirinciı:~j 

timde inek, öküz ve domuz ailesi- duk. Bazıları ise korkunç oldu·)c - Beden Terbiyesi fsıımbul Bölge- f eykoz köylUlerin:n {
0

~u yemek odası bilhassa dar a-

si Gü.re~ Ajnnlığından Orman SlklntlSI oartımanlarda yer tasarruf etme-
1 - İstanbul Bölgesı Greko Ro- Reisicümhur İsmet İnönünün İs- ye dikkat edilerek döşenmiştir. Ve 

men güreş birinciliklerıne 14 Ma- tanbulda halkın dertlerini dinle _ güzel bir bahçe gibi ıç açmakta-
yıs 939 tarihinde başlanacaktır. dikleri sırada Beykozlu bir kömür dır. 

2 - Müsabakalara her klüpten tüccarı Be\lkoz kövlüierinin or _ Duvarlar açık mavi kağıtla kap
her siklette iki güreşçi kabul edi- man yüzü~den sıkı~tı ektiklerini Jıdır. Duvarların orasına burasına 
lecektir. söv lemis ve Milli Şef b ç . . t h _ iliştirilmiş olan çiçeklerse koyu 

3 S ·kı · ' u ışın a "d" k"" l' l d" k - ı etlerde bir kilo tolerans kı"k"l k d" . · .lm . . mavı ır, oşe ı o an ıvan oyu 
ı e en ısıne rapo!" verı esını 

vardır. orman müdürlüğüne emir bu _ kı.rmızıdır. Masa meşe ağacından-
4 - ::ııüsabaka yerı sonra bildi- muşlardı. yur d_ur. Üzerinde.ki büyük kristal vaz_o 

rilecektır . 0·· ğrendı" . . .. b h sıyahtır. But un bu renkler bırbırı-
gımıze gore u rapor a 

küçük, basit yemek odasına iç açan 

neşeli bir hal vermiliedir. 5 - Güreşçilerin on~ göre haıır- ., rla 
5 

Ank .. d .
1 

n1 ahenkle tamamlamakta ve bu 
>.ı nmı ve aray~ gon erı -

!anmaları tebliğ olunur. mistir. · ------------------------, 

Raporda üç meseleden bahsedil- Son moda bı"r şapka 
Mektepliler maçları mektedir. Biri portakal sandıkla -

nln kolleksiyonınnda büt1ln resim
lerinin tamam olduğunu gördüm. 
Ayni zamanda artık hiçbir zaman 
insan resmi almaya cesaret ede • 
lniyeceğimi hissed_iyordum. Bu 
bana bir karar verdirdi. Kendimi 
hayvanlara hasredecektim. 

Genç kadın başlangıçta bir seri 
kedi resmi çıkardı. Bu resimler! 
bir kedi sergisinde teşhir ettiği za
man o kadar alaka uyandırdılar ki 
ca111ııarı unutuldu ve genç kadı -
nın bu işdeki ihtisa.ı • '<lim edil
di. 

Bundt1n sonra o vavaş yava~ işi 
ilerletti. Gittikçe dalı~ yabanı da
ha enteresan hayvanların rc~ınıni 
• 

l İstanbul Okulları Spor Bögesi rnıın etrafını sarmağ~ '."3'.11'.us ~ -
Genel Sekreterliğinden: lan çember çubuğu, ıkıncısı, ko -
. 8/IV /939 Cumartesi günü vııpı • mürlük odun. üçüncüsü çalı mese-

lacak futbol maçlan lesidir. 
Taksim Stadındu. Orman Müdürlüğü, köylülerin 

Saha Komiseri: Zi . a Koptu. çember çubuklarını Temmuz veya 
Kabataş Lisesi . Ticaret Lisesi, Ağustosta kesmek lstediICerini, 

~ut 14. halbuki Mayıstan Eylüle kadar bu 
Hakem Tarık özerengin çubukların kesilmesinin fennen 
Işık Lisesi . Şişli Terakkl, ~aat mah~urlu olduğunu beyan etmiş -

15 _ ıo. . tır. Beykozun 21 parç•, köyüne ve· 
Hakem: Şazi Tezcan. rilen kömürlük odunun ~anu -
Yüce Ülkü • Darüşşafaka Lisesi, uun bahşettiği mikdarda, çalının 

saat 16 . 10. da lüzumu kadar verildiği ra-
Hakem: İzzet Muhittin Apak. porda zikredilmiştir. 
linci maçın yan hakemliğinı l - ---o--

şık ve Şişli Terakki lisesinden HALKEVLERINDE 
gönderilecek birer talebe yapacak 

Bakırköy Halkevl Başkanlıı}ın -
tır. 

2 inci maçın yan hakemliğini dan: 

Y.. "Ik'" D ·· f k 1. . 9/4/939 tarihine ra.~lıyan Pazar 
\arı kaı'!ar munistir. Onlarla PA - uce u u - aruşşa a a ısesın • ·· ·· t ı~ d E 1 · ı d 

.- d ·· d ·1 k bi t 1 b gıınu saa • e v ır.ız sa on.un a 
buk dost olmasını biliyorduk. en gon erı ece rer a e e ya - İb ah' z Ö . af d Dr. r ım atı ğüt tar ın an 
Yanından ayrılırken usta fo - pacaktır. (Ç k C" ·· ı · · M ı ") 

toğrafçı bu dünyanın en nadide ve 3 üncü maçın hakemliğin! K:. - ocu hakurkıumderınınb. kenşnfe erı 
• k' b t LI 1 T' t L" . d mevzuu n a ır o erans 

pervasız san at arı genç güzel ka- a aş ses - ıcare ısesın en b tak"b H lk b d 
dın yine neş'eli neş'eli ~ülerek: gönderilecek birer talebe yapacak ve afundu birı ekn a ·ev!ll an .osu 

_ Bil" musun ded. h t tar ın an onser ver eceğı ı -« ıyor uz, ı, ay.. ır. .. 
vanların resimlerini çekmekte pek 8/IV/939 Cumartesi günü yapı- 1 

=an=o=l=u=n=ur=.========= 
usta olan fotoğrafçılardan biri de lacak voleybol maçları: sesi. 
kinıdir, bu bize komşu bir hüküm- Kabataş Voleybol sahalannda Hakem: Necatı Aygen. 
dardır. Belçika kralı Leopold !Ih Saha Komiseri: Hayri Yalım, Pertevniyal Lisesi - Galatasaray 

Çocuk insanların çiçeğidir. 

Seviniz, okşayınız, fakat öp-
meyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Geııe! Merkezi 

ferhat Acarkan. Lisesi. 
Boğaziçi Lisesi - Vefa Lisesi. Hakem: Muhsin Akyürek. 
Hakem: Ferhat Acnı·kan. Taksim stadında yapılacak maç-

si. 

İstiklal Lisesi • Yüce Ülkli Lise- !arda duhuliye (Tribün, antre) 10 

Hakem: Hayri Ragıp Yalım. 
kuruştur. Balkon 25 kuruştur. O -
kul maçlarında davetiye verilml -

ktir 

.. 

Sarı ha•ırdandır. Siyah kadife ile •ii•llidür, KordeUı 
'-unındıı baflanlJlor 

Güzel döıenmiı biı 
yemelı ve yatalı 

oda•& 

Yatak odasına geçelim. Bu yatd 
odasını bilhassa genç yeni evlilere 
tavsiye ederiz. Tuvalet iskemlesi
nin, küçük tuvalet masasının ve 
karyolanın perdelerini yapmak i
çin gayet hafif ince bir kumaş seç
mek lô.zımdır. Mesela bu uçuk pen

i be organdan da pekAIA olabilir . 

1 

Küçük tuvı.let masasının üzerin
deki aynanın etrafı dantel gibi iş

lenmiştir. İskemlenin üzeri penbe 
setenle capitone yapılınıştı.r. Tuva
let masasının üst tarafındaki ikin· 
ci, ince farbala ise yine penbe se
tendendir. Duvarlar solgun san 
renge boyanmıştır. Karyola ile o
dayı ayıran baş taraftaki küçük 
bölme ise koyu penbe çiçeklerle 
süslüdür. Bu kAğıtla kaplanarak 
yahut ta kumaşla yapılabilir. Bu 
küçük yatak odası burada anlattı
ğımız şekilde tanzim edildiği tak
dirde hem pek ucuza çıkar, hem de 
bir rüya odası gibi insanın gözünü 

zevkle dolduran pek şirin bir yer 
olur. 

Talete arasında bir 
müsabaka açıldı 

Hukuk İlminJ Yayma Kurumu 

tarafından memlekette hukuki 

çalışmayı teşvik ve inkişaf ettir -

ıııek için talebe arasında bı.r 

müsabaka açılmıştır Bunun için 

üç mevzu intihap edilmiştir. 

Her mevzudan birinciye (50) !ı

ra, ikinciden beşinciye kadar da 

l 
•İyi eser takdirnamesi• verilecek· 
tir 

· Müsabaka 1 Nısan 1939 da b~ -

lamıştı.r. Müddeti 1/1/940 ta bit -
mektedir 



SAYFA 1 

ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ---·---. 

DİLBER ASPASY A 
Yazan : M. Raaim Ôzgen Tefrilca No: 37 

Alkibyad, bu kadar seciye hiçliği 
işiçde bile bir gurur aleviydi 

tKDAl\l 

~'==K=Ö=Y=l==Ş =L E=R=I=~ 
Toprağa dönüş nasıl 
olur ve en lüziımlu bir 
dönüş hangisidir ? 

Beynelmilel köy kongresinde 
mevzuu bahsolan meseleler 

, - Nİ8H 1939 

Abdülhamit devri başpehlivanları 

• M. Sami Karayel: 34 

Sarının Eyübe vurduğu kurt 
kapanları dayanılır gibi değildi 

Fakat; bizde de hayır kalmazdı.\ Bazan da; Eyübün ellerinde pa· 
Hepimiz ayrı ayrı hurdahaş olmuş çaların ipleri koparak keçeleri ka• 
hale gelirdik... lırdı. 

Hatta bir gün yine böyle idman Eyüb; Hafızın kündes;inden, çaP" 
yapıyorduk ... HilAf olmasın amma razlarından kurtulmasını bilirdi. 
altı kişi vardık... Sarının Eyübe vurduğu kurtkapaıı· 

Eh!.. Biz de oldukça kuvvetli de- larını eğer bir başka pehlivan ye
likanlılar idik. Hem de güreş bili- miş olsa idi mutlak surette meY· 
yorduk. Nasılsa; ben Hafızın eline dandan silinip giderdi. ' 
geçtim ... Bana bir çapraz girdi. Hulasa; her iki pehlivan ölÜP• 
Sanki: Mavnacıya giriyormuş gi - gittiler ... Fakat; birbirlerini mey· 
bi kendini kr.ybetti. Sürdü. Çengel- dan yerinden çıkaramadılar ... 

Milletler arası beşinci köy kon- ki çiftçi gazetesi, 6 ağustos 1933 sa
gresine verilen raporlar arasında y1sında bu iş için şu teklifi yaptı: 

ledi. Ben sırt aşağı düştüm o da Hafız; Samsunda yapılacak olan 
meselesine mühim mikyasta yar- üzerime düştü. büyük bir güreşe gitmişti, Bu miİ 
dım ede bilir. 

Frinia, Joka::s lelli lıitaraaı ile maaabalcayı lıaz.anJık.· 
tan aonra, komite azalan tarafından alk.ıılanırk.en. 

Senetklrın bellnden tuten kedın, Pren••• Serlgo'dur 

Fransız delegesi Bay (Vastine) ta- •Sanat sahalarında yaşıyan a
rafından •Gençler delaletiyle köye mele çocuklarının uzun yaz tatille
dönüş• adı ile yazılan etüd, şöyle rinde köylerimizde temiz bir hava 
hulılsa edilebilir: kürü yapmalarını temin için bir 
Toprağa dönüş bakımından Fran- teşebbüse giriyoruz, çocuklara te

sada yap1l"n bütün değerli hare- min edilecek yemek, yatak ve sai
ketler beklenilen neticeleri verme- reye karşı çocuklar da kendilerini 
miştlr. On beş yirmi sene evvel kö- kabul edecek köylü ailelere küçüık 
yünü fabrika için bırakmış bir işçi hizmetlerde bulunacaklardır. Bu 
yi tekrar ilk mesleğine avdet ettir- suretle köylü okuyucularımız, ev 
mek hakikatte çok güçtür. Bu hu- ve tarlalarında çok iş olan aylar-
1USta ortaya atılan sebeııler ve ba- da kendilerine yardımcı bulacak
haneler üzerinde durmak lüzum- Jar ve bütün sene temiz havadan 
su.zdur: mahrum çocuklara iyilik etmiş ola-

Alışkanlık, muhit, aile bağları, caklardır. Müracaatlar gazete ida
evler, eğlenceler, bunlara, sekiz sa- rehanesine yapılmalıdır.• 

Köy kalkınması hakkında Di • 
ckirch - Bruxclles'dc 1935 de 
toplanan beşinci kongrede 

izhar olunan temenniler 
1 - Çocuklarda zirai f;kır uyan

dırmak için köydeki ilk mektep 
tahsilinin köy hayatının şartların
dan ve mecburiyetlerinden ilham 
alması, 

2 - Köy çiflçiliğini inkişaf ettir
mek, 

3 - Umumi hizmetlerin güzel 
bir teşkılatı sayesinde, köyde sıh
hi şartların iyileştirilmesi. 

4 - Yerinde bir zfrai politika 
sayesinde küçük arazi sahipliğini 

Bereket versin tam düşmeC: '. sabakalarda başa görcşecek birçok 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse pehlivanlar da toplanmıştı. 
bir hafta aklım başıma gelmedi. Hafızın Samsun müsabakaların· 

Hafız; cidden haddinden fazla a- da başı kurtardığı ve Karakucak 
cı kuvvetli bir pehlivandı. , güreşçilerle oldukça çetin boğuş· 

• • . mal ar yaptığını İstan bula döndü· 
Sarı Hafız Mavnacıyı yendıkten ğü zaman kendi ağzından ışıtmiŞ. 

sonra; daha ziyade şöhret almıştı. t' 
ım. 

Kendisi de açılmıştı. Musabaka ka- k 
Hafız; Havzalı bir Karakuca 

biliyeti fazlalaşmıştı. Sıra şimdi .. . . . •
1 

.. t'kl . hal 
kk 1 E 

.. b 
1 

. . gureşçıyı Y~g anıp gureş ı erı 
Na aş ı ,yu e ge mıştı. d d" t · · 

Eyüb; zamanın başpehlivanları e or s. mağlüp edemed:ginı 
içinde sayılı fırtınalardandı. Hafı- şu suretle an].atmıştı. .. · . , r • 
zın Nakkaşlı Eyüble güreşleri bir 1 c .... Başa gureş".1ek ıçın c1'a f 
maceradır. Belki; bu iki pehlivanın dan hır çok pehlıvanlnr gelmış ı. 
altı yedi gıireşi vardır. Her güreş- Bu adamlar iriyarı okkalı ve ada· 
!eri beş saat, altı saat sürmüştür. leli müsabıklardı. Kim ınle güreşe· 

- Ne yapayım .. Genç değilim. lerini oyalamaktL En sevdiği şey, atlik mesaiyi ve aile yardımlarını Gazete, ilk teşebbüsler arasında mümkün kılmak, 
Yoksa. bu kızın peşini bırakır mıy muhitinin ve herkesin üstünde par ilave etmiyoruz. Birçok vakalarda çok çocuklu aileler birliği reisliği- 5 - Zirai kredileri 

Nakkaşlı sakallı Eyüb; ince ve ceğimi bilmiyordum. Davullar ça • 
kooperatif 

usta bir pehlivandı. Onu mağlup lıyor zurnalar ö ( yonıu. 
dıın. Jıyarak yaşamak, kadından ve eğ- şehirde, rahat bir yaşama, süslen- ne de müracaat etmiş ve köylüle-

Dedi ve yürüdü. Jenceden doya doya gam almak ol- me, gezme gibi arzularla ve hatta rin istediği yardımcı çocukları te
duuğ için ..• bayıldığı bütün ihti _ kocasının ay başında kazancını min eylemiş ve bu ilk tecrübeden * şam ve debdebeyi, basit ve sade kazancın bakkal ve kasaba ver- hem köylü, hem de çocuk babaları 

Uç arkadaş, bir saat kadar do _ bilinen her şeyin üstür.de temayüz 'mek suretiyle temin ettiği kredi memnun kalmışlardır. 

bir temel üzerinde teşkil etmek ve 
kolaylaştırmak, 

6 ~· Zirai işbirliğini teşvik et-

mek, 

7 - Ziraat mahsullerinin sürü

münü ve diğer memleketlerle ta-
!aştılar; fakat, hiç birı, sokaklar -leden bütün güzide ve ayrı varlığı, kolaylığına alış.mış olan ka~ın ma-

1

1 1934 d~ bu gibi çocukları kabul 
da, meydanlardaki taşkın eğlen _ ihtiras ve heyecana başka hususi • den v~ya fa~rika .amelesının tek- e_dec.ek ailelerle çocukların .v~ v.e
celerden bir türlü zevk alamadı _ etler verecek imkanları vadeden rar koye donmesıne engel ol'.11". lilerının karşılıklı vazifelerını bıl- kasını kolaylaştırmak, 

1 N .h t h b' · b" t af ·ı y 1 t , ı . d k tte Bir kısım işçiler de, bol para birik- diren bir talimat yapılmış, vilaye-ar. ı aye , er ırı ır ar a gı - asa e an.~"' ---<ı.e sa a a n 
mek için, vedalaşarak ayrıldılar. ayrılmıyord"' tirmemiş ve

1
ya hkay.abt'ınbı şehdi~de ka- tin bütün çiftçi ailelkeridne_ dağıtıl-

C 1 Alk'b d .. 1 k d zanmamış oma gı ı azı uşunce- ımış ve çocukların o u ugu mek-

k 
e1ner~. .. 

1 
bya ' guzb. ed' Sa kın Alkiby~ ..ıı kadar seciye hiç • !erle tekrar köye dönmekten uta- ıep öğı ~!menlerine gönderilmiştir. 

oşu u suslu ara asınn ın ı. o - J'gl · · .>. b'J d ı pek rlak .. 

8 - Köy zanaatcılarının tekdik 
kabiliyetlerini inkişaf ettirmek ve 

köylerdeki adetlerini çoğaltmak, 
9 - Köylerdeki içtimai yardım . ı ıçın•.ıo: ı e a ma, pa nırlar ve sıkılırlar. 1935 de mektep çocuğunu koye yer-

rat, bir ~elsefe konferan~ı vermı.ye bir gu.n.r aleviydi; çünkü zekası Bununla beraber. sayılacak ka- !eştirme teşkilatı daha ziyade ge- ":üesseselerini i~k~şaf etUrm~k ve 
Gorcıyas ta bıraz şarap ıçerck dm- durm,.i-ıın işliyor ve bu gurur ale- dar az olarak toprağa dönüş vaka- nişletilmişti. Çocuklar ıköylcre da- hukumctlcrın ihtıyar koylulerın 
lenmiye gitti. vini ı. .. s!iyen şahsiyet hamlelcr.ni !arı vardır. Bunlar en çok aile dost- ğıtılmadan evvel doktorlar tarafın- talihiıte aliikadar olmalarını temin 

* yaratıyordu. Opun en büyük be - luğu , köyde ciddi V€ sağlam rabı- dan muayene edilmiş ve tartılmış- etmek, 
cerikliği, fırsat ve icaplara, tam za ta, bir kadın veya hır çiftlik, hazan !ar ve bu iş mektebe dönüşlerinde ıo _ Kö~· evlerinin yeni ve mun

Alkibyad, çok eksantrik tabiatli manında, intibaktı, Mesela: O, bir bunların ikisi birden bulunması gi- tekrar edilmiştir. 
!azam bir şekilde inşasını teşvik 

bir adamdı. Ecdadı, babası zengin kadın kadar nazlı ve süslü görün - bi sebeplerle dönüşlerdir. Köylü tarafından aranan çocuk-, etmek 
ve şöhretli adamlardı. O, daha pek mesine rağmen, girdiği harpler - Bir şehir kızı, daha doğrusu çift- !ar en çok 13 - 14 yaşında olanlar- 11 ....'.. Köy mekteplerini ve teçhi
genç yaşlarındanberi, iyi veya fe- den kahramanlık çdengiyle döner çiden ve köylüden soyu olan bir dır. Çünkü bunlar tatil müddetini zatını ve tedrisat şartlarını iyileş-
na telakki edilen, biribirine çok zıd di. · şehir kızı ile evlenen çiftçiler da- biraz uzatarak sonbaharda patates tirmek 
hususiyetler arzediyo;du. Alkibyad, Potide muharebl'Sin • ha seyrektir. Fakat bu vesile ile kö- ve şalgamların toplanmasına da 

12 
~ Köy içtimaiyatını orta tah-

0, küçük yaşta babasız kaldığı de. tek başına, bir yı"ın düşmanın ye dönüş de tetkik edilecek .ka_dar yardım ediyorlar. 
· · p 'kl t f cJ b" " t d t · k · k f t sil ve mt'ktcpten sonraki hayata a-1ÇID amcası erı es ~ra ın .an u .. . .. , . en eresan ır. eşvı ve mu a a İlk bakışta bu teşebbüs okadar 

uzerıne atıldı ve bu derece cur etı- .. J'd· Ç" k" 1 . . ·ı gr ı a 'thal t k yütüldü. gorme ı ır. un u genç erımız mühim görünmiyebilir, fakat en ı pro am ar ı e me ... 
Perikles asil ve zennin olmakla ni, hiç şüphesiz, hay&tı ile ödeye- kendilerine uyacak ve köyde ko- Kougre küçük •an'atlerin ve 

" k · B k t · k k az üç faydası vardır: 
beraber haJkrı idi, daima demok - ce tı. ere e versın, en sı ışı ve !ay olmıyan hayatlarına ortak ola- köy san'atlerinin tekrar kurulma-

' . . • . .. t hl'k r anında. imdadına başka .. 1 a) Senenin en çok işi olan ayla-
rasiyi ve cümhurıyetçılıgı muda- e ı e ı ' cak kızları çok guç buluyor ar. d k" !" ·ı ı (k d sının derhal elzem oldug·u kanaa-

t .. ı .. k h 1 b l"' h rın a oyu aı e ere a ın ve er-
faa ederdi Bundan dolayı halkın uru a raman o an e agat o - En lüzumu görülen toprağa dö- k k) d t . d' · s · · h k .. e yar ımcı emın e ıvor. . t ft d cası okra! yetıştı de onu, mu a nüş, el emeğivle çalışan her köylu • 
ıerbest rey vermesın~ ara. ar. ı. kak bir ölümden kur•ardı. Halbu- 1Jve ;.,çinin, çoba nve sığırtmaçların, b) Çok çocuklu amele ailelerinin 

Alkıbyad, amcasının terbıyesı al k' h d"" d 1 1 • '. . .1 . . k' . 1 .b. tatilde yüklerini hafifletiyor. 
b

.. .. d ..... h ld 1 t ı o, ocasının ver ıgı esr er e eg mevsım .,çı erının, ma ınıs gı ı 
tında uyu ugu a ~ asa e e mec . , 1 .. h 1 ·r l'k h' t ·1 
• . 'ki , Jenıyor fıiozofu zerre kadar mute assıs arın, çı t ı ızme çı e-

Iuptu. O. her vesıletle. Perı es_e • ı · d·h"l ı k .. k'" J" k d . . . mühimsemivordu. rı a ı o ma uzeer oy u a ın-
muarız bulnur, onun fikırlerıyJ.e · . _ !arının köye dönüşüdür. Çünkü 
e"lenir nümayişlerde asilzadeler '\lk byad hocasının fedakarlıgı-ık" d h k k h k d . . "' ' • oy c em er c , em a ın ışçı-
partisin!n önünde yü·urdü. . • na. karşı bcsl~m ye mecbur o.ldug~ iye ihtiyaç vardır. 

Alkibyad'ın sabit h;c bir mılli. nıınnet., Dılyom harbınde ode~. F b 'k d 
1 1 ~ a rı aya ve ma ene a ışan arı 

siyasi, şahsi kanaati y<'ktu. Ahlak. Burnda, sıkışan Sokrat"tı. O, bu köye götürmek kolay olmayınca, 
prensip, iman gibi şeyler, nazarın- defa. onun ric'atini ve binnetice bunların çocuklarını köye götür
da, mevhum ve uydurma mefhum selametini temin cttı .ı lkibyad, meok çareleri düşünülmüş ve şöyle 
lardı. Onun bütün gayesı. günü kendinden bahsederkt r. şahsiye - bir tecrübe yapılmıştır: 
gününe yaşamak, günün hadiscle- tindekı ikiliğ< kendı de şaşıyordu. cMoselle• vilayetinin (Metz) de 
rinde rol oynamak ve yalnız his - (Arkası ı•ar) çıkan •La ferre Lorraine• adında-

c) Çocuklara temiz hava, bol ve 
sıhhi yiyecek temin etmekle bera
ber ileride iş bulabilm~k ümitleri-
ni veriyor. 

Ancak şu şartla ki, çiftçiler de, 
bu çocuklara yetişemiyecekleri iş

leri vermemeli, yaşlarının hakkı o
lan eğlencelerine miıni olmamalı, 

yaptıkları işin mukabili ka~ançları
nı vermelL 

Bu teşebbüs memleketin her ta
rafında yapılırsa, toprağa dönüş 

!indedir. 
Bu hususta, umumi hizmetler ta

rafından yardım görecek daimi ve 
gezici mekteplerin, kursların, ser
gi ve satış teşkilatlarının kurul
ması temenni edilmektedir. 

Mes'ut, bahtiyar çocuğu -
nun kaprislerindeıı neş'elen 

diğin vakit kim~Psiz boynu 

bükük yavruları da hatırla 

yılda bir lira ver Çocuk Esir-

geme Kurumuna i!ye ol! 

etmek kolay değıldi. Bereket versin davu1cuları, zur· 
Eyübü, zamanın başpehlivanları nacıları İstanbuldan getirmişlerdi. 

içinde mağlüp eden hemen, hemen. Güzel pehlivan hava<ı \alıyorlar· 
yok gibi idi. dı. 

Kızılcıklı Mahmud gibi bir peh- B. b. k k' . • k N k· . . ız ır aç ışı va l • 
Jıvanla en hızlı zamanında bır bu- k 1 E .. İk"t 11 c: ' k ·· Z'"l • 

k .. b' hl' d aşı yup, ı e ı .,.ıı ru. u çu saat gııreşen ır pc ıvan ı. · İ . .. lk;. 
H K 1 kl E "'b tt' karneyn . çımizde en açıkgoz 
oş ızı cı ı yu e pes e ır- . .. .. . . .. . 

0 
~ 

mişti. Fakat; kendisinden on göm- tellı Şukru ıdı. Gures has! rrı -ı·. 
lck yüksek . okkada bulunan bir evvel etrafı kolaçan <·'tı . r. .. ı r ı • 
pehlivana tam biı· buçuk saat da- haber şu idi: 
yanmıştı. - Başa yedi sekiz y.ırma var. · 
Nakkaşlı Eyüb Hafız için her va- Her biri yüzer, yüz yirmişer okk•· 

kit şöyle söylerdi: . isi 
Bire susak ağızlı ... Bıktım bu !ık pehhvanlar... Fakat; ekser 

S 
d b 1 yağ güreşi nedir bilmiyor. Asker· 

arı an e.. . !' de 
Eyüb; Sarı Hafızın güreşlerinden lı~ yaptıkları zaman Ru.mc ,n .. 

bıkmıştı. Hafızı bir türlü ycnemi- kısbet gıyıp beş on kere gurcşıı~e 
yordu. üste de beş saat, altı saat ler. Lakin, korkunç adamlar. 
güreş yapıyordu. Bu altı saat güreş yapacağız bunlarla?. 
Eyübe pahalıya maloluyordu. Çün- Halbuki; biz daha lstanbuldan 
kü; Sarı ağır basıyor ve Eyübü e- başlamıştık biribirimiı.le çekişrnı • 
ziyordu. B E .. 1 k durn 

Hafızla Eyübün ilk güreşi beş sa- ye .. .' . en.. yup .e . onuşmıyo•· . d · 
at sürmüştü. Eyüb dalıcı bir pehli- Bırıbırımıze kınlıyd•k. . Soz e 
vandı. Samsun güreşinde biribirimizle "" 

Fakat; Hafız hiç paçalarını has- zeli ve ebedi devam ~dip dunn gii 
mından kaçrrmazdı. Eyüb Sarının reşimizi ayırt edecektill ... Çünkü; 
paçalarına dalar, parmaklarını şi-

ben nereye yidersem Eyi:ip peşim· razelere geçirir, olanca kuvvetile 
zorlardı' Lakin, Sarının avağını den ki~betir>ı !':apın,d gehyordu. 
yerden bile kesemezdi. (( A rl<ası ı·a ) 

1,, •. "" ..... ııı••ııııırı 1111!1'11111""""'"1 
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• MEVROİiN, 
. . . ., 

baş, 
Nevralji, 

lllllilUlllnlllillllll 

Diş, Nezie, Grip, Romarızına 
Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kese'. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ınıımnu lllll 

Zaten ışlerin ağır gitmesinden ele veririm; hatta Müjganı bıle E • s it s d öteki kızlar gibi erkek hasreti, Etrafta kimse olrnaaığı ıçin ,er 
ben d( vavaş yavaş sıkılmaya baş- haber vermeye mecbur olur.aw m 1 ne u an 1 n ara y 1 n. a böyle karşısına çıkan erkeğe çıl - beetçe bakındı. Eteklerini kaldırdı 
lamıştım. Etrafı bir iyice kolaçan dinll'mem ha! .. diyordu. Onun 1çin gın gibi düşmesine sebep oluyor - ve Cevher ağaya: 
eaip herkesi ve her tarafı adama-ı kendis~e ayırdı~ımız hısscı . bi- du. - Ağa efendi, dedı. Bellti üç se· 
kıllı bellediktı>n sonra bana bır raz çogaltmak vadıncle bulundum Yazan J!ı :' 1 Di"':ı ~"'E"'A Tefrika Şişlide ne işimiz var? Ortalık ne var ki şöyle bir açıklık yüzJ 
cesaret geldi. Müjganın del~letile, 1 ve daha b~ o~ gün ~zı~ al<lım. &ın M. Ihsan ~U.: .. l!LIJ l.&:for.::.Jdl.~ Numarası : 35 henüz buz gibi... Hava •lmak de - görmedim. Dört duvar arasında 
onun hi.mayesı altında, hatta icap lra evvelkı gun Muıgor.ı yanında ğil, soğuk almak muhakkaktı. Ni - mahpus olduğumuzu bilinin, böy· 
ederse onun parmağı ile bizim is- başka bir saraylı ile Oı !o köy<· gö- . . _ • . . tekim Şişlide tepeye geldiğimiz za. le deliliğimi biraz da mazur gör, 
tedığimizi elde etmeye ve buradan türeceğimı oğrcnincı· hemen vinç içinde baktı, ki az kaldı yaka - - Nen·ye emrederseniz sulta- a~ak ıhtıyacında olcıu~unu ılerı man hepimiz titremiye baoladık. ne yapalım? 
k;il!iyelli bir yükle hareket etme- ıiir kağıt yaıdım ve kiı. yı ele verecektik Onun yanındakijnım•... suruyordu. Ne Haremagası. ne sa- M'" • . e pencereyi açtırmak is- Ve Kağıthaneyi seyıttmek üze· 

lı 
1 

D. dı S . . . ·ı· 1 k M ... • .. . dl uıgan ıs 
ye karar verdim. Her tarafı karış gıdı Müjgan arabadan inerken eli- saray : ıye cevap ver m. esımı ışı ın rayı '.z .uıg .. na soz geçıreme - tiyordu. Yanındaki saraylı eniko- re bizden on beş yirmi adım ile • 
ka;ış belledikten, hele bu hımbıl ne tutuşturdum. Bu kağıtta :'düj- · - Ayol Müjga~ .. öyle ne bakı - . ce o daha ziyade memnun ve mut- !er. O adeta hırçı~~şmış, bağırmı- nu kızmıştı: ride bir taşın üstüne çtkb, durdu." 
ağalarla enai, vurdum rluymaz gana kendimi haber verivordum yorsun? Deh mısın sen kalfacı -imam oldu. Pencereden ayrılamı • ya başlamıştı. Berıkıl<r bu çılgın - A d !il'"' b k M" ·g·n M ks d 1 d N 1 k• , ı · . . . . .. .. - man. e 16 1 ıra UJ a a a ını an ıyor um. ası 
arabacı, seyis, uşak makulesı a - ve aşkına dayanamadıg'ım için bir "ım' yordu. İçerı 9E!kilerek arkadaşile lığın hance aksetmes:, hele onun- k lf S b b' d has- k kt • t t . mı • 

11 ·.. .. .. .. . • • a a... onra aşımıza ır e pe az sonra çı ıgı aş an ıne 
d.amları tanıdı.klan sonra cesar. e • ıiki gün evvel arabacı Halil ile u - Dıye kolundan çekt·ı· de arabaya goruştu. Sonra bana emrettı: de bulunduğumuz saray erkanı ta- 1 k k ks ı .b. ak 1 dı' . . . . . . . . . ı çı araca ın... yormuş gı ı yapar ses en . 
tım arttı. Ne olacak? Farzct kıya- yuşarak onun yerine geçtigı"'mi ve .. , - Beyoğluna çıkalım' Şışliye rafından ışıtilmesı ihtımalınden n· k t k t d' 1 1 . P 1.1 -

1
. . , D"'e· 

aldı. Kızcağız şaşırmış, kendını k k k ld 1 b' h ıye çı ışıyor, a a ın e emı- - . ,a ı aga, ge ır mısın. u, 
kalandım. Birer birer hepsini faka ~aç sakalım biribırınP karışınca ka betmi ti Arabaya bindikten doğru.... . . or ara _ra.zı o .. u ~~ ve ız _ay- yordu. Müjganın yerinde başka bir ceğim ... 
bastıracağımdan ve icap eaerse kendimi o arabacıya benzettiğimi Y ş · İçerıde hır munakaşa oluyordu. vanları Şışlıye surduk. Yolda ıkı-

1 
d b"" 1 klıkian _ .. 'ne! ri 

h · · 1 ed baş n zat ak Ö . . . d b' b klı 1. kız o say ı oy e sırnaşı Cevher aga arabanın ustu e > epsını ıs atacağımdan emınım. yazıyordum. Bu mektubu vermek sonra pencer en ' 1 u ar teki saraylınııı bu dehce fıkre ı- e ır u yaşma , ferace ı saray- d 
1 

hakkak ağır bir tahkire . . . . . . . · si 
Fakat ma~sat ~akal~nma.k de~il, epeyce müşkül bir işti. Müjganın manasız. ~ere ve _ne söyliyeceğini tiraz ettiğini anlıyordum. v:a~ı.~ - lı halkın tecessüsün~ . tahrik et - u~:~'. ;;:~elik bir de dayak yerdi. vı ke~tığı ıçın hıdd<'tı~den çe~~or 
sarayın ıçerısınde ış gormketır. yanında başkası vardı Benım ya. bilrneksızın seslenıyordu: dakı Cevher ağa da bu emrı ışı tın- mekten ve yanındakını, haremağa F k t Mü. an gözdelerden oldu _ açılm .yor. yerınden k.mıldam). 
B_u da malüm. Binaenaley_h ona ııımda da bir yabancı .~~a. du"'.!or- __ Halil ağa, şimdi nereye gide-lce hayret içinde kaldı. Bir iki de- sını kızdırmaktan . çekinmıyerek ~ i~in n;gharemağası ne sar avlı du. Hemen atlayıp feraceli güzPI;: 
tı.öre terllb~t almalı. Evvela kq - du. Onlardan gizlı, Muıgana gozle- ceğiz? fa başını salladı, sonra .arabadan pencered~n uzanıyor. . . kız ona fazla çıkışamı,·orlardı. yanına koştum. Ona taştan ınm 
1ıyetten Saıt ağayı haberdar ed•.P rimi dikerek evvela onda bir hay- N .d ,,. ? p latlıyarak pencereye geldı: - Halil ağa, burası neresı? Ş!§- M". • b . . . . giı ·a Yard m e\t•ın Elilc u • ........_ . d" .. d" B b ereye gı ece6ız. ırpıcı ç;yı- . . 

1 
? uıgan ara anın penceresını aç ıçın ~ . ı . 

,..,.,,emeyı uşun um. u zat aı.a ret ve derin bir şüphe uyandırdım. . . .. - Aman kalfacığm .. sen kendı- lıye daha ne kadar yo var. K" th b k .. k' ri • 
· rına değıl ya tabıi sarava donecek . . • _ . 11 tıramayınca agı aneye a an zakları gostererek bana san ı 

kafa tutmaya başlamıştı. Burada &ınra ~!imi dudeklaııma götüre - . ' . · . ni mi kaybettin? Bu saatten sonra Gıbı manasız ve ycrsız sua er . . .. .. .. , • or • 
k kald ha"d k k k'. dı tt M... . 0 t tık. Ben başımı çevırerek manıdar Beyog'Junda Şı'şlid ı'şimiz ne• sorarak beni görmı·k i<tiyordu Sa- tepenın çamurlu yollarınd., vuru - v&r ha. kkında nıaluıl'at 'oruy ço ın, , ı ne r•paca ı;an re agı uza ım. uıgan r a- . .. . . . · . · ı . · .. ' · .. . . , . .. . 

:yap, savuş git. Ben baş:mı n.ra köydekı saraydan çıkorken ba _ hır surette gulrııekter. kendımı a- Son~~. s_ara:da ne cevap ~eririz7 rayda erkeksız ve dort duvar ara- mek uzne' arabadan . \'·re ati.mı. mn, gıbı }aptı. (ArkU$ı l'ar) 
vak:mak istemem. Yoks1 hepinizdna 0 derece açık bir hayret ve se- Jamaclım ve; Muıgan ısrar edıyor, b•raz hava sındn mahpus kalan bu kızın da Zaten mal.~adı da bu ıd . 





M'l'PA 1 

ADEMi iKTiDAR 
BELG VSEKLIGINE KARŞI 

B 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstanbul 

Her aiizel kadının yegine 
düşllnce•i 

KREM PERTEV dir 
O : Senelerdenberi cinıi labfe 
verdifi vadi tuttu ve tutmak.ta· 

dır. Ne mubalata ve ne de 
inkiaan hayaldir. 

KREM PERTEV in 
Cilde yapacatı teıir herhangi 
bir k.remin i~i defildir. Binbir 
iıimle tDrltl mtlbalita ile •ize 
teklif edilen hemleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti beyhude değildir. 

lstanbul Emniyet 
Sandığı Direktörlüğünden 

38/82l 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Saliha Yeğen~ Menemen

cıoğlu varielerine ilan yolile tebliğ : 
General Sait kızı Bayan Saliha Yegane Menemencioğlu Top -

hane eski Süheyilbey yeni Kılınçali mahallesi eski Topçular yenı 
Necatibey sokak eski 499 yeni 481/485 numaralı bahçeli kargir bir 
evın tamamı. Birinci derecede ipotek göstererek 12/6/939 tarihinde 
23985 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 1400 lira borcu 20/4/938 ta
rihine kadar ödemediğinden faiz, komısyon ve masarüi ile beraber 
borç 1674 lira 69 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ih
barname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 
gönderilmiş ise de borçlu Bayan Saliha Yegane Menemencioğlu • 
nun Kuzguncuk Paşalimanı caddesi No. 111 de olduğu anlaşılmış ve 
tebliğ yapılmamıştır. Mezklır kanunun 45 inci maddesi vefat ha -
!inde tebligatın iliın suretile yapılmasını amirdır. Borçlu ölü Bayan 
Saliha Yegane Menemencioğlu mirasçıları işbu ilan tarihinden iti
baren bir buçuk ay ı.çinde Sandıgımıza müracaatla murıslerinın 
borcunu ooemeJer· veya kanunen kabule şayan bir ıtırazları var 
ıse bildirmelerı lazımdır Mırasçılar ipoteği kurtarmazlar veynhut 
başlıyan takibı usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri men
kul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliıka
darlarca bilirup ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı 
UıbarnamP f !'blıj!ı makamına kaim olmak Ü•· lceyfiyet ilan 
ol ı (2352) 

fKDAM 

. . . ~ ... . • .,'\. -.. - "'· -. ' ' .• ı..' . 

Günün 24 Saatinde Hasta 

GRİP, NEZLE, BAŞ ağrılarına 

KAŞE LE IR KULLANINIZ 

GRİPİN 
GRİPİN 
GRİPİN 

ICABINDA 

bütün ağrı, sızı ve sancıları keser. 

en şidC:etli baş ve diş arrılarını silratle d~ndirir. 

Nezle, grip ve romatizma ya karşı çok m uessirdir 

G0NDE 3 KA'E 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 
GRİPİN yerine başka bir marka 

• 
şeyın 

ALINABILIR 

taklid ve 
verirlerse 

benzeri vardır. 
şiddetle reddediniz. 

- · ·. ·.w.~r-,.~-:ır.:·· ..... · ·; .. ·· _,...ı"'";. ··: , . ~ · • ·ı~-- ""·.. ; _ .. · 

Kiralık 

# Apartman DiaresJ Traş olduktan sonra eil· 
elinize krem sürmeyiniz. 

KEl'~E.~~~-

7 - Nlsu 1939 

1 t . - • • • • . • ~ ı :. .. . -

RADYO 

M 
o 
H 
i 
M 

blrno 

Bütün hayat iıntidadmca diş · 
!erin güzelliği'.'i 
temin eder. 

ve sağlamlığını 

Ancak: Bu garantiyi elde ede 
bilmek için dişleri 

•RADYOLİN• 
ile Sabah, Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra muntazaman 

fırçalamak lbımdır. 

~emekleri müteaıcp her gece 1 bu mikroplar ve salya ifrazatı b?" 
yatarken temizlenmiyen dişler yük tahribat yaparlar. Geceleyill 
mikroplara ve onlar derecesinde fırçalanması ihmal edilen dişleri 
muzır olan yemek kırıntılarının sabahleyin temizleıneğe kalkıs • 
muzır tesirlerine maruz bırakıl • mak, kırılan bir vazoyu ciJalamağ• 
mış, demek,tir. Geceleri a~ız dahi- uğraşmaktan farkGızdır 

linde 35 dereceye varan harareUe Bunun için 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sorıra günde 3 defa 

Maçkada Tramvay radfl• 

sinde salonu ve J atak otlau 

biti~ik konforlu bir §ekilde 

dö. eli kaloriferli ,.e ban~·olu 

apartman dair~inin bir kısmı 

kiralıktır. 1 
! Heryerde 

muşatır ve yüzünüzü pa• 
muk gibi yapar. Dr. Hafız Cemal Salup ve Batmuhan-iri: All Nacl µ.-

•.ra• bı,.ak- RACAN • Umuml Netriyalı icıa..·• F.deJI .\füracaat için: 44654 tele -

fon nun1arosile Fuade ruiira

caat. ... ______ , -. ~ - Muayenehane ı..atleri. Pıızar öZG:ırl 
larml ı8rar• Yazı İtleri Mildünl: M. Rasim 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu· 
la l·•-.ylnl•. 12 o • Basıldıjı Yer: Son Telıraf --

""" L martesi - .,,5 .ıkarayt. 
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