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CAC.ALOGLU NURUOSMAN1YE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Slovakya isya!lı tehlike doğurdu/ Yangına karşı yeni 
tedbirler alınıyor 

Almanyanın ihtilafı halletmek bahanesile Müesseseler her odaya otomatik 
su borulan yaptıracaklar '11üdahalede bulunmasından korkuluyor r 

Bratislavada Çek askerleri ile 
Slovaklar arasında yeniden kanlı 
ve şiddetli müsademeler oluyor 

Londra 

çok 

ve 

vahim 

Parise göre 

bir safhaya 

vaziyet 

girmiştir 

Bir Fransız gazetesi: "Alman
yanın arzusu, bu mınlakayı 

münhasıran kendi hakimiyeti 
~e.ı.1eu s1ovak na,vekiı; rtsso altında bulundurmaktır" diyor Çek Reisicümhuru BACBA 

"Mebus Seçimiıı 
1 hazırlıkları 1 

Ankıtta 11 - Parti umumi . · 
divanının birkaç güne kadar ; 
Reisicümhttr İsmet İnönünün l 
reisliğinde toplanacağı söy • i · 
lenınektedir. Toplantıda par- l 
tinin gösterece~i mebus nam· 1 
zetlerinin isimleri tesbit e- , 
dilecektir. Umumi divan, Re· 1 
isicümhurdan başka Başve- j 
kil, Parti Genel Sekreteri ve ! 
Parti idare heyeti azaların - ı 

dan müteşekkildir. 1 
! 

Diğer taraftan ikinci mün - ı 

tehip scçımı hazırlıkları ! 

)a ~is, 11 (A.A.) - Çekoslovak-! Londra, 11 (A.A.) - Slovakya-ı 
llıaJıfl.lhr~ı , sal&hiyettar Fransız daki vaziyet Londrada endişeyi· 
ıe~li. ellı>rınde büyük bir endioe mucip olmaktadır. Çünkü Alman- · 
~Jııı t etın..ktedir. Bu mahfeller, yanın .şarka doğru gen;§Jeme. 
til,·aııya; Polonya ve Macaristan sfyasetinm dinamizminden hiçbir 
~ 1 lnuhtelif sebeplerle Çeklere şey kaybetmediğini göstermekte -

bitmek üzeredir. : 

S t R • • ı · • j' İlk müntehip yekfuıu ge - ! ' ovye usya soy uyor , ,. çen yıla nazaran bir milyon 1 

\oı!1 Slovakları müdafaa eden dir. . . . 

<< 700 bin kişiyi ele alarak 30 l 1 ~~t:.ÇE:::;:t::~~; ı·~ 
sonuna doğru bitmiş olacak- / j 

ele Şu devletlerin müdahale.sin -ı Almanyanın hıç olmazsa ütırak-
~elt~rknıaktadırlar. Çl hareketi teşvik etmek suret~e, 

<\Jııı lli buhrandan istifade ederek! Slovak _isyanını .. kolay l~ştırmaga 
te <ıııyanın şarka doğru yeniden çalışacagından şuphe edilmekte -

m i 1 y o n y u t u 1 a m a z ! >> 1 tır~ekillerin intihap d~ire • . 

!erine giderek halkla yapa • 
cakları temas1ar "Ve söyliye -
cekleri propaganda nutuk -
lan, Bulgar Başvekilinin 

memleketimize yapacağı se· 
yahatten sonraya bırakılmış
tır . 

Stalin 
\'~eınesinden korkulmaktadır. dir · .... 

... ııı Slovak h"·k· t· · t Azledilen nazırlaırdan ikısının 

Komünist 
mühim bir 

Partisi toplantısında 
n1ltuk söyledi 

'"aııı k u ume ıru anı • . . . . 
llıaJt a 11e yalnız Tisso'yu tanı _ son günlerde Berlını ~ıyaretı ve 
.\! ta ısrar etmek hususunda dün bu mesele hakkında Vıyana rad -
~1ilı<Uıya h"'-··-· t• ta f d (Arkası 3 iincii sayfada) 

Moskova, 11 <A.A.) - Komünist 
partisin.in 18 inci kongresinin ilk 
celsesinde Stalln raporunu oku -

., •ıı k ..,,.ume ı ra ın an ve-
~YııeU:ar, h~ meselevi şimdiden -------------------------
tır. '-·· .lel hır sahaya vazetmiş -

"'Utıih "lirfı VaJty ı a ndan sonra Slo -
l.tac~d~ 134.300 Alman, 66.000' 
llıan 1 almıştır. Macar !ar, Al -
la"a arı . hu ekalliyeti ve Bratis -
t . gıbı ınu··h· h" 1 · k ~·ı ındeıı ım şe ır erı en .... e-
ilıeltt a·Uzaklaştırmakla itham et-

e Irler 
l'oloıı lı. 

SJovaltl Ya 18: da Çeklere karşı 
kii Çek arı ınudafaa etmekte, çün
takdird osıovakya inkiraz bulduğu 
bir h e l\1acarisfanla müşterek 
L Udut 'hıJ.a -
~at SaJıa ı . sı. hulyasının haki-· 
naııtııak sına ıntikal edeceğine l· -
~ih tadırlar. 

•Yet AJ hde 13 manlar Prag'dan zi-
oıd .. ı_, restislavada nüfuz sahibi 

""'arı i · teı et çın Slovaklara n1üzahe-
"•k 1 .ınd ektedirler. Halbuki Slo -

1 erl · Vara erı arasında da ihtilat 
lııaıı ırb .. Bunların bir kısmı Al

• ır k 
llıı da ~ ısını Polonyalı, bir kls-

MUHABBET TILSIMI 
BOY OK ROMAN - MUHARRiRİ: 

HÜSEYiN RAHMi 
GORPINAR 
••• 

Büyük romancı

mızın en güzel ve 

kuvvetli eseri olan 

muştur. Stalin bu raporunda mer
kezi icra komitesinin icraatını an
latmakta ve ayni zamanda harici 
siyasete de temas eylemektedir. 

Stalin, Sovyet birliğinin harici 
______ ..,,,__ -

Franko Madride 
taarruza başladı 
Hükumetçiler hem komü
nistlerle hem de Franko 

ile harbediyorlar 
Madrid, 11 (A.A) - Havas a -

jansı muhabirinden: 
Madrid civarında komünistlerle 

cümhuriyet kıtaları arasında mü-\ 
sademeler devam ederken, gene
ral Franko kıtaatı bu sabah 7.30 
dan 9 a kadar hükumet merkezine 
en yakın olan siperlere şiddetle. 

hücum etmişlerdir. Cümhuriyet J 

bataryaları Frankistlere mukabe
le etmiş ve muharebe saat 11 e A acar taraftandır. 

lrrıanyanın müdahalesi 1 STALIN kadar devam etmiştir. Vaziyette 

lstanbul itfaiyesi efradı gaz maskesi talimleri yapıyor 

İtfaiye Müdürlüğü Belediye esseseler için teklif edilen bazı 
Riyaset makamına bir müracaat - tertibattır. Buna göre, her büyük 
le bulunmuştur. İtfaiye bu mü - müessese elektrik şebekesinin 
racaatinde şehirde yangınlara geçtiği her odada elektrik hatla
karşı esaslı bazı tedbirlerin alın- rına müvazi olarak otomatik su 
masını istemektedir. Bu tedbirler boruları teşkilatı yapmağa mecbur 
arasında bilhassa iki tanesi mü - tutulmalıdır. Birçok medeni mem
himdir. Bunlardan biri büyük mü (Arkası 3 iincii sayfada) 

Baroda dünkü toplantı 

"Baro Reisi 6 bin lirayı 
Denizbanka iade etti mi,, 
Bu sual münakaşalara sebep oldu, neticede 
Hasan Hayrinin istifası kabul edilmedi. 
f dare Meclisi azasından birinin istif ası istendi 

İstanbul barosu umumi heyeti toplantısı 
[Toplantıya ait tafsilar ikinci sayfada adliye kısmımızdadırl 

B muhtemel 
ıl<:. •rlin ıı ( 

MUHABBET 
TILSIMI" 

..... ~=--=~.__,.,J 

) bir değişiklik olmadığı öğrenil -
ı siyesetini şöyle tavsif. etmektedir: mektedir. Mitralyöz sesleri, el • 

1Karşıl:1<lı ohnak şartıle herke~e bombalarının infilakı ve tankların Temizlik teftişinde Belediye ve halk 
"."'1 akşan: _A.A.) - Hitler, 
l'ii§ıniişt"' Von Rıbbentrop ile gö
ÇeJı:051 ur. Alınan devlet reisinin 
i;. 011Qk 
'«ere b nıeselesile uğraşmak 
tilli d u sabah hususi müşavirle-
l'rag':;~ ettiği öğrenilmiştir. 

llesinct Alınanya konsolosha
ltıııaa : .. ~·itlere bu mesele hak • 

İyi ha~ ırn bir rapor gelmiştir. 
llıanYan er. alan mahfeller, Al
llıesi "h 

1~ Şiddetle müdahale et -
1 

1 tırn r edirle a 1 olduğunu söylemek-r. 
A.lınan 

dildi - . ınahfellerinde beyan e -
gıne ·· 

\>ak h .. ~ore Almanya, yeni Slo-
~u u ınetini tanımıyacaktır.' 

lnahfell · ı diin b 
1 

erın kanaatine göre 
ltilde ai ı:ran buhran, her ne şe
di!ece:t~rsa olsun neticede halle-

YARIN DAN 

'' iKDAM ,, 
--· 

Üstadın cazip 
üslubu ve fev
kalade meraklı 
mevzuile size 
zevkli saat 1 er 
geçirtecektir 

••• 

sulh sıyasetı, memleketın askerlık gürültüsü şehrin merkez mahalle
kuvvetini mütemadiyrn arttırmak !erinden işitilmekte idi. Sonteşrin 
la tahrikata sükı1netle mukabele 1936 da Franko tarafından Madrid 
eylemek. üzerine yapılan taarruzdanberi bu 

Stalin demiştir ki: j kadar şiddetli bir çarpışma vuku 
•Bütün komşularımızla sıkı iyi bulmamıştır. 

:~:~:1~~zus~:;:;~~e~:~~r !~~~j Erdu"nd-e karışıklıklar 
lar ;:,ovyet hudutlarının tamamlı-ı 
ğına ve Sovyet menfaatlerine do- Amman, 11 (A.A.) - - Erdün 
kunmak teşebbüsünde bulunma - Filistin hadiseleriyle alakad,ar 
sınlar. Tecavüze uğrıyan ve mem- olarak burada karışıklıklar ık _ 
leketlerinin istiklali için çarpışan maktadır. Çünkü Filistin 'ç·ı · 

·11 1 . d M.. ası erı 
mı et erın yar ımcısıyız. ute - Erdünde dolaşarak ek t 

· · hd" 1 · d k k ş ave yap-
cavızın te ıt erın en or u.m~z maktadırlar. Şakiler hristiyan 
yoktur._ Sovyet topraklarını ıhla! Arjan köyünü yağma etmişlerdır. 
etmek ısttyen harp kundakcıları - Hükı1nıet şakilerin sığlndığı şimal 
nın ind;recekleri her darbeye bir· dağlarlnı çevirmeğe karar vPrP _ 

ı Arkası 3 üncü sayfada l ~ektir ... 

Belediye müfettişlerinin arasıra esnaf arasında temizlik kon
trolü yaptığını duyarız. Mesela evvelki gün bir sütçü ile bir ek· 
mekçi temizliğe riayet etmedikleri için tecziye edilmişler. Ekmek
çinin kabahatini bilmiyoruz; fakat sütçünün kaynattığı süt kabın
da, kirli çoraplaT yıkadığı görülmüş ... Tabii bu kabahatin cezası 
üç beş liradan ibaret Q!acak 

İstanbulda sayısız esnaf ve dükkin vardır. Belediye müfettiş· 
lerinin bu dükkiinları her vakit değil, sık sık bile kontrol etmeleri 
kabil değildir ve bundan dolayıdır ki bir müfettişin nasılsa rasgcl
diği o pisliğe İstanbul balkı her tarafta ve her gün şahit olmaktadır. 

Esnafı temizliğe mecbur etmek için yalnız belediyenin değil, 

halkın da kontrol etmesi Iazımdır. Müşteri, lokantada kidj bir ta
bak, çatal, kaşı.k veya peçete görünce bunları iade eder ve temizini 
isterse artı.k o lokanta kepenklerini her gün açabilmek i~iıı temiz
likten başka çare kalmadığını görecektir. Yok'n iiç beş lira ceza 
korkusu esnafı pek az meşgul ediyor ve zaten bu üç beş lira ceza
nın acısı da üç beş günden fazla sürmüyor. 

KEMALiST 
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KÖYLÜNÜN Adliye koridorlarında GiYiMi J ,___ __ _ . s.e h İ ı~ ·uabe.rleri · 24 SAAT 

Köylere dokumacılık 
niçin götürülüyor ? 

. . -. ·-, . . - . . . . . 

İşçi sigortası 
mütehassısı 

Haklı değil mi ? 

Bir kiracının 
macerası 

Seçim işleri dün 
hararetlendi 

Baroda dünkü toplantı 
11 

Baro reisi 6 bin lirayı 
·Denizbanka iade etti mi,, 

Ehemmiyetle başladığımız bu işin faydala
rından en mühimmi köylümüzü pazar eşya
sına fazla para vermekten kurtarmak olacak 

Dün şehrimize geldi, 
Ankaraya gidiyor 

Bir arkadaşımız anlattı: 
•Ben, kira ile bir evde otu· 

nıyorum. Konturatım Mart 
nihayetine kadardı. Şubat ki· 

Meydanlarda halka 
hitabeler irat edildi 
M bus int"h b h 1 ki d" Baro Reisi Hasan Hayri Tanın, talebinin reddi Jazımgelir. 

Türkiye bugünkü vaziyetile, 
hususi şartlan bulunan bir köy 
memleketidir. Nüfusumuzun nıü-

hlm bir kısmı köylerde oturur. Mu 
an•en 'l:.azı mıı( .akaların dışında 

köylerimiz, biribirinden uzak ve 
az nüfusludurlar. Bu köylerd~ o-
turan vatandaşlarımız, hemen u
mumiye tle, yalnız ziraatle veya -
hut hayvan yetiştirmekle uğraşır
lar. Köylümüz, topraktan ve hay
van yetiştirmekten elde ettiği çe
şiuı ham maddeleri oldukları gibi 
pazara götürüyor, ve hiçbir sınai 

kıymetlendirme ameliyesinden 
geçirmez. Günlük ih tiyacını kar -
şılıyan birçok basit eşyayı mamul 
olarak köy veya yakın kasaba pa
zarlarından tedarik eder. 

köylümüzü kısmen de olsa, pazar Yeni iş sigorta layihası üzerin
eşyasına fazla para vermek mec- de tetkikler yaparak Iazımgelen 
buriyetinden kurtarm!Ş olacaktır. t~dilatı k:radaştırmak üzere İk -
Bunlardan başka, köylerde tees- tısad Vekfiletı tarafından davet e
süs edecek ve sanatlarının sana _ dilen Milletler Cemiyeti Mesai 
yi!eşmekte olan memlek~timizin ~ürosu Müdür.Ü Osvald Ştayn dü_n 
muhtaç bulunduğu büyük sana _ eKSpresle şehrımıze gelmıştrr. Mu
yi işçisini yetiştirmekte de bü ük tehassıs öğle üzeri İş Dairesi İs -
faydalar görülecektir. y tanbul Bölgesi Amiri Ha!Uku !İya-

Bu gayelerle köye götürmek is- ret ederek görüşmüştür . . Halu_k 
tediğimiz ev sanatlarının tayinin- akşam Osvald Ştayn şercfıne hır 
de göz önünde tutacağımız esaslar zıyafet vermıştrr. 
şunlardır: Mütehassıs bugün Ar.karaya gi-

1 _ Sanatın öğrenilmesi kolay decek ve hemen İkUs"t Vekaleti
ve mümkün olduğu kadar bütün le temaslata başlıyacaktır. 

rasını ev sahil.ine vermez ... 
den evvel, bana, biri mali -
yeden, diğeri evkaftan olmak 
üzere ik tebliğ yapıldı. 

aEv sahibinin vergi borcu vaz. 
Kirayı, ev sahibine değil, bi
ze vereceksin. Ev sahibine 
verir -;·en tanımayız, eşyanı 

haczederek parayı tahsil e -
deriz• denildi. 

e ı a ı azır ı arı un- . .. . utı 

d 't'b e h ti' f al b' Deruzbankın esasen hal safhasına Bunun uzerıne avukat 11~,ıhlll en ı ı ar n arare ı ,~e a ır .. bi. 
fh g. · t' S 1670 . girmiş bir iki davasında vekalet hararetli bir münakasaya sebc sa aya ırmış ır. avısı ı . _ . . .. - . 

b l I. t b ld k' .: t h"b' ve bunun ıçın 12 bın !ıra ucret ka- yet veren şöyle bir sual s»rdll· u an s an u a ı mun e ı ı sa- . ~. . . li .. . ·ı • 
.1 . 1. t · tb ·1m· bul ettıgı Vf'. bu miktarın 6 hın • - Evveıa Hasan Hayrı Denı 

nı erm ıs esı mı: aava verı ış- . .. et· 
t . B 1. t b' ik" .. k d rasını peşınen almış bulunduğu banktan aldığı 6 bin liralık ucr 
ır. u ıs e ır ı gune a ar ga- . . .. . . 'dit! 

zetelerle ilan olunacaktır. Ayrıca h~kı~dakı u_eşrıyat uz:rıne Ba~o ten bir kısmını iade etm:ş ~ı • 
hangi mahallelerin hangi yerlere Reıs!ıgınden ısttfa etmış . oldugu Bu sual etraftan gürültiHu ce 
konmuş olan sandıkİara rey ata _ '."~lumdur. Hasan . Hayrı ._T~n, vaplar'. davet etti; . e-
aklar d t b't 1 t B l 'stıfadan sonra Denızbank Mudur- - Şımdi onu sormanı'\ yerı J c ı a es ı o unmuş ur. u- .. .. . .. •. . . .. 

na dair olan ilan da 14 Martta bü- luğune hır mektup gondererek gildır. Dıye sesler yukseldı. _ 

tu .. n g t 1 .1 k 
15 

vekalet ücretine mahsuben aldı- Avukat Mahmut deV3m ettı: Ev sahibi, açıkgöz bir ka • aze e ere verı ece ve a· 
Mart b h b .. t"' t d 1 ğı 6 bin lirayı iadeye hazır oldu - - Fakat ben, dedikod.'tr un rıı dm... Kirayı alrmıyacağını sa a ı u un va an aş ann · b • 

anlayınca, doğruca Fatih ic - ıttılaına arzolunacaktır. ğunu bildirmiş, ancak bu paradan hiyetini anlamak için hunu şa • 
Dı·g·e t ft p t· k . d kendisine hizmetleri için tesbit e- san bilmek isterdim Şın·diye ka ra memurluğuna koştu. Be - r ara an ar ı mer ezı e . . . . , · :ıı 

ın. tihab t . . d b dılecek münasıp hır mıktar veka- dar yapılan bütün miinıkaşalaı 
nim kira vermeden evden çı- a ıçm propagar. aya aş- .. . . . . . . . . . J· 

---o- lamıştır D" B t d d !et ucretı verılmesını ıstemıştı. bızım toplanmamızdan r. > ısten 
BELEDiYE 

kac2ğıını iddia etti. Birkaç . un eyazı mey anın a , • 
Profeso .. r F h dd' K . t Istanbul Barosu umumı heyeti diğini anlıyabilmek imkanını bO 

ail e efradına i ş verebilecek bir 
mahiyette olması, 

2 - Köy hayatında en lüzumlu 
bulunan maddeleri imal edebile -

gün evvel daha sabah kah - a re ın erım ara- - iJ<O' 
f da 

0
· h"t b - t 1 t dün adliyede Ağırceza koridorun- lamadım. Maksat yapılan ded· 

flUfettişlerin tetk:kıeri ve vemi içmeden icradan bir Bınu hıntabıer hl a e]" ırıa la hunmtuş ufr. da toplanarak Reisin istifasının duyu yok etmekse ist:ta e t rafındJ 
memurla polis evime geldi. opar or er e er ara a .. .. nf• 

cek sanatlar olması, SUiar far:feSİ Hiçbir şeyi dinlemeden eş _ yayılmıştır. Profesör hitabesinde yeni Avukatlar Kanunu hukumle- vereceğimiz müsbet veya me i:I' 
3 - Köyde yerleştirilen ham tandaşla . . . t"h b t . t' rine ne dereceye kadar uygun o • karar bunu önliyemez. Biliil«S 

B 1 d. · l"k · 1 . . yama haciz muamele>i yap • va r ıçın ın ı a a a ış ı - •i· 
maddel-eri, ve yahutta tedarikleri e e ıyenın on sene ı ış ermı k etment· k d , b' 'f lup olmadığını tetkik etmiştir. !ifanın reddi hakkında v~r~ı;e, 

k ki 1 1 ··ık· tı. ra n u sı ır vazı e ve .... 
masından, ihtiyaçlarını tamamen kolay ve ucuz olan yarı mamul tet i " meşgu o an mu ıye mü- b" hak olduğu .. 1 . b Geçen hafta ekseriyet temin e • miz karar belki dedikoduyu ı<O· 
karşıhyamaz ve pek zaruri olan maddeleri kıymetlendirecek sanat fettişleri dün bütün muamelata a- Ben, bu yüzden evden çık- ır faydaların~~ sohy e,mı_ş t;e u- dilemediğinden dolayı yapılama- vetlendirir. Benim ka'1aatimcc b~l 

Bu sebeple köylümüz, çeşitli 

ham madde çıkarmasına rağmen, 
mamul eşyanın yüksek fiatlı ol -

1 lm d 1 h b d aimı tun; fakat konturatt~ istedi • nun ıza e.mış ır. .. .. . . k b~ eşya için de, kazancına nazaran, ar o ası, it osya arı mu ase e en ş - __ __ mış olan bu toplantıya dun de yuz ıstifayı bir emrivaki olarak J 1 şehirliye yüksek bir para ödemek 4 - Teessüsü, tedariki köy im- !ardır. ğlm zaman evden çıkPcağım POLiS <>-- kadar avukat iştirak etmişti. !etmek ve tu hassasiyctP hi~cr'~ 
mecburiyetinde kalır. kanlarının dışmda kalmıyacak Miifetişler bir aralık Sular İda- taSTih edilmiş iken, Fatih ic- Celse açtlınca, yeni Avukatlık•etmek !azım gelir. Ancak bu ded•: 

Halbuki iklim ve coğrafi şart - mii<tarda mütevazzi bir serma - · 'd k ra memuru, benden konturu! s• k k"" •• Kanununun Baro Reisi ve mecli- kod=un asıl başı olarak gösnrı resme gı ere orada bir gün meş- nih · k d 1 · iZ ı 
!ar, köylünün bütün sene toprak yeye mütevakkıf bulunınasL gul olmuşlar ve bilahare Beledi _ ayetıne a ar iş ememış ır OffiUr- si idare azalıkları hakkındaki len ve Baro İdare Medisir.de al 

işleme ve hayvan yetiştirme işle- Yapılan incelemelere göre :ım- eye avdet etmişlerdi. Halen Na- olan iki aylık parayı almadan d "" ld •• maddelerile heyeti umurniyenin bulunan zatİll istifa Etmemiş •:
1 

; 
rinde çalışmasına da imkan ver - gün için yukarıda yazılı şartları fia Vekaletine mensup bi:r komis- eşyamı nakle müsaade etme- en 0 U reisin istifası takdirindeki vazife masına l'~yret etmekten kendiJll 
mez . .:>cnenın mühim bir kısmı/ haiz olmak üzere köylerimzide ya- di Şimdi, benden alınan faz- R .. ve tarzıhareketine dair olan mad -!alamadım. 

Yon da Sular İdaresinde ücret ı ku t ak · · G 1 t d oturan efık al tı" ~•o• boş geçer. Saytsı on dört milyonu pılması düşünülen ilk ev sanatı 8 parayı r arm ıçın a a a a 
1 

ç ış gı desi ve bu maddeye müteallik ad- Bundan sonra avukat Salın ı• 
, tarifelerini gözden gerirınektedir. ahlı: t bt ı dı fırından bt'r manga 3teş alarak e geçen Türk köylüsünün bu za • tezgah dokumacılığıdır. ' m eme 8 a arını aşın • . - liye encümeni esbabı mucibe maz- ri söz aldı ve şöyle sövledi: . 

man içindeki çalışma kabiliyeti de Tezgah dokumacılığı, öğrenil • Komisyon bugünkü vaziyetine gö- racağım. vine g~tirmiş ve bır~Krr .şt_ır_- Sa- batası okundu. Bundan sonra, is- - Hasan Hayrinin İstifa sureli' 
ekseriya tir semere vermeden mesi kolay ve bütün aile efradına re su ücretlerini daha fazla indir- İcra, böyle bir vaziyette eş- b~hleyın e_rkenden te.<rer ışınden tifa hakkında heyeti umumiyenin le gösterdiği hassasiy~t yerinde ~ 
kaybolup gider. iş verebilecek bir ev sanatıdır. mek mümkün olup olmadığını tet- yamı hapsedebilir mi? Sonra, don~n 1'.-efık odada uyu_Y3~ .kar,sı 'mütaleası soruldu. şayanı takdirdir. Ben isfüanın re 

İktısadi bünyemizin kuvvetlen - Köylerde kullanılan dokumalar kik etmektedir. Mülkiye müfet _ konturattaki sarahate göre Hanıfe ıı:_ kı.zı Mereymın ıy~ ya~- Bunun üzerine muhtelif avu • di doğru olacağı kan>ıatindeY~ 
dirilmesi bakımından çok mühim ekseriyetle pamuk ve yündür. !işleri Sular İdaresinde yaptıklan muamele yapması lazım gel· mamış komurden zehıxlend ıklerı- katlar söz alarak bu mevzu etra - Söz almakta ace1e ettim. çüııl' 
olan bu çalışma kabiliyet.ini kıy- Dokumacılığın iptidai maddesi mez mi idi?• . ni görmüş ve hemen zabıtaya ha- fında fikirlerini söylediler. !evvelce hazırlanan takrirle nıiina· 

ihzari tetkikten sonra bugünler - ı ı be · t' l'tl • metlendirınek milli istihsal ve is- ipliktir. Pamuk iplikler fabrika - Haklı değil ml? r vermı~ ır. • . . Söz alanlardan avukat Galip lkaşaya dahi imkan kalmıyacao 
tihlak imkanlarını yükseltmek larda hazırlanır. Yün ipliğinin d-e tekrar gidip bu idarenin bütün Derhal ımdadı .sıhhı otomobılıle Pektaş mütaleasını şöyle ifade et- nı tahmin ediyordum. İdare r,1eC' 
Cümhuriyet Hükfımetimizin üze- bizzat köylerde bükülmesi her muamelatını baştan aşağı teftiş e- hastaneye nakledılen iki nastad-~n ti: l\isimizde aza bulunan zatın fla • 

ih d h f d 1 B de eklerdir Ku·· çu·· K HABERLER 15 yaşlarında bulunan Me.-v~nı ol- . . • . . ·ııı· rinde ehemmiyetle durduğu bir iş- c etten a a ay a ıdır. u iş i- c · .. . H "f • . - Gazetelerdekı dedikodu uze - san Hayrınin bu hassasiyetıne 1 

· J ıkr klar k B kı k " B 1 d' b · d muş ve annesı anı e t.ccıav: altı- . . . . . . . . . 1-e tir. Esas mesleki ziraat ve hayvan ;ın e ç ı ı en ullanışlı va - a r oy e e ıye şu esın e """"" • • • • - • - - """""""' ,,. • • - ... rıne Hasan Hayrının, mesleğın - tısalen ıstıfasını verınemesını -
t . " k. 1 k" l" .. stıalardır k 'dd' 1 b Is na alınmıştır. d b" "k b" h · t .. t ki 'km - · · di t · ...,& ye ış , ırme o an oy umuze, yar - · / vu uu ı ıa o unan azı yo uz - * Gümrükler Başmüdürü Met- . • e uyu ır assasıya gos erere gecı .esını şım amır e•u· 

dımct ve ikinci bir istihsal vası - Ev sanatlarımm köylerimize lukların gözden geçirilmesi için hl dün akşam Ankaraya gitmiş • f.ır kadın merdıverden istifası şayanı takdirdir. İstifası -,
1
temenniye şayandır. ,1 

tası olarak gösterebileceğimizi en yaymak istiyen hüklımetimiz, tu bu şubenin tahsil ve tahakkuk kı- tir. Muhtelif meseleler ve bilbas- lÜŞerek ö:dU nın kabul veya ademi kabulü hak- Bu miifalaalardan sonra uı~-
faydalı çalışma sahast ev sanatı işe büyük bir ehemmiyet vermek- sımlarında sekiz murakıp çalış - H . d t tb'k d"l k . _ kında heyeti umumiyeye müra - ve gürültülü münakaşalar oldıJ. 

d. B" b 1 1 k .. 1 sa aztran a a ı e ı ece yem Yedikulede Havagazı sokaaında tin' 
halindeki el sanathıındır. te tr. tr aş angıç o ma uzer~, maktadır. .. . . .. . 

1 
."' caattan evvel, dedikodunun mahi- NeticeC:e müzakerenin kifaye. n 

E t . 
1 

yaptırılmakta bulunan 50 t kadro ve butçeler ışı uzerınde Ve- 5 numaralt evde oturan Ha. tce a- t d • . h kk d b' t hk"k d . .1 k . .. . <>eiS' 
v sana ı, sanayı ça ışmasının • • e7 - [ I d" d · t" · . b 1 kt dı d b' k dm . d' 1 ye ve egerı a ın a ır a ı aır verı en ta rır uzerıne <> e 

k . klid' B .. k" ga'h yakın bir zamanda nümun• f e e ıye yar im cemıye inin ka!etle temaslarda il unaca ır. n a tr a evrn mer IVEn e- l t' . • h t . tif dd' k d V en es t şe tr. ugun u muaz - ·- ·' . . .. .. . , . yapı ıp ne ıcesı umuını eye e ar- ıs a•· re ı reye . on u ... 
zam fabrika sanayii de ev sanat • olarak memleketimizin muhtel" f 1 t * Denizbank Umum Müdürü rınden ınerken duşmuş, mJ. .. telii d"lm dik b' d "t l' · t · · H H · · istıfa 

. . t kal .. d il kl - l ı. Op tn iSi . . ı yerlerinden yaralanmıştır. Hami- ze k' e . çe 1 ız en mu a aa ıs e- ışarı re' - . asan ayrının 1 edil· 
!arının ınkişafından doğmuştur. mm a arına gon er ece e. · :r. . Yusuf Ztya Erzın yarın Ankara - 1 • • • • me yersız o ur. sının redd.. ekseriyet!P kabu , . "!ı ,..,, .. . . . -H k ll"ml Beledıye memurları arasında 1 le bulunan Hatıce tedavı tÇ\'1 ka!- . . . .. · rei 
Ancak .u~unun en ilerı sanayı er mınta a seyyar mua ı • er! . . dan şehrimize gelecektir. Banka- tl ldığ H k' h t . d 00 Bundan sonra avukat Vedat Ar- di. Mıiteakiten evvelce musavı ·ı 
m Hı1~~l!lltrlnde ele geniş mik -1 vasıtasile köylerde açacağı mu vak' kurulmuş olan Yardı."tl Cemıyetlı' d 

1 
k . k"l't h ':rı .. ı ase ' as anesın e - 'dihan da şöyle söyledi; alındığından dolayı ~eçilemeıt'· 

a ,ıı,, k k 1 d d k - - dün yıllık kongresini Sehir Mecli- a _yapı aca yenı tes ı a azır - muştur. . . . k 3' 
yasta tıır ~v .. - el ~anatı m_evcuttur. _at ~rs ar-~ .. o uma:ılıgın ınce- _. : . lıklarına derhal başlanacaktır. De- - Baro Rem Hasan Hayrı 55 olan Baro İnzibat Meclisi yede et· 
He"i,~,n butu_n ~unya koylerı~de J lı!<leı:ını __ koyluye ~gretecektır. • ı salonund~ yapı]m_'.'tıı. ~opl.an- ğişikli klerin Haziran başında ola- Kadına çarptı yaşını dold~rmuş_ıu'... Ka~unda zalıklarına intihap yapıldı ve fi-
o:utan1~J1;!l, ı ıhtıyaçlar_'.ndan ~u - Koylüleumız bu tezgahla_r~a d_oku tıya Zatışl_erı Muduru Sam_ıh rıya- cağı haber verilmektedir. Şoför Mustafanın idaresindeki -~a~t ve :as'.ıh edildığı ve7hıle bu ht Baş~anla Zı!a Fıkret seçıl~ı. 
hım hır ~Smı yıne koy evlerınde yacakları dokumalarla gıyım th - set etmıştır. Hesaplar tctkık olun- . . . 1099 numaralı otomobil Beyoğlun- ıstıfayı btr ıtızar mahıyetinde sa- Heyetı umumıyenın bu kal" • 
ça~~'koytülerin ellerinden çı - tiyaçlarından mühim bir kısmını muş, Belediye memurlarından ö- * Denızbank Rumelıhısarı fe - -da Eleni adında bir kadına çarp • yarak kabul etmek zaruridir. Bu- içtimada bulunmıyan Hasan jla~. 
kan eşya ile karşılanır. bizzat karşılıyacaklardır. !enlerin ailelerine yapılmış olan nerinin yerini değiştirmiştir. Fe - mış ve sol ayağından yaralamıştır. nu başka türlü kabul etmek ka - riye tebliğ edilecektir. Hasan jla~ 

Memleketim'.zi~ muayyen bazı Bu ~aşl~ngtçtan alınacak neti .. - yardımlar tetkik edilmiştir. ner, yeni yapılan yol dolayısile Hamamda lakunye ile kavga ~un hükümle~ine ve_ kendisinin_ is- :inin i~tifada ısra_;_ edip etrııiyec 
mmtaka!arını ıstısna edecek olur- c_eler uz-~ınd_e .dokumacılığın bu- telediye IT Ct.ase[eSİnde Bebek tarafında sahilde yeniden I , tl~a tarzına gore mumkun değtl - gt henuz belli degıldır. ·" 
sak, köylerimizde hakiki manada tün koylerımıze_. !ayılmasına ' ' . inşa edilmiştir. ve yara ama dtr. K k .. c . y h dilıQB 
bir ev sanatının mevcut bulun - çalışılacak ve koy ihtıyaçlarını çalı~ ır.a S aa f ,l!rl Galatada Kapııçt hamamında Müteakıben avukat Mustafa Ür ÇU OrClyO. a . U 

k ılı k , * Dün Beşiktaşta drmir yüklü H.. · 1 h k t ' ? madığını gör'üriiz. Bugün en u - arş .. y.a. c_a _ diğer. ev sanatlarının çalışa_n usey_ın_ i e Osman ar __ as_ın_ - Hayri ve onu takiben diğer birkaç a are mı e IDI!:. , 
t d 1 1 Belediye muhasebesini ıslah bir kayık batmak tehliı<esi geçir - b 1 k T " zak kövlerimize kadar götürmek eessusu ıçm e azım ge en ted - da tr yemegı pay aşma yuzun- avukat şu mütaleada bulundular: Dün Asliye Birinci Ceza r,1a•• ·! 
b . 1 lın k maksadile bundan bir müddet ev- miş ve liman motörleri yetişerek k km ki •·18 istediğimiz ev sanatları; çocuk, ır er a aca tır. den avga çı ış, i si de takun- - Hasan Hayrinin ,,.;,Jikten is- kemesı"nde Beyog"lunda jı;ti> • 

l · t" k 19 30 a k sahile çekmişlerdir. İçinde bulu - o kadın, erkek bütün aile efradına ve mesaı saa ı a şam • a- yelere yapışarak birbirlerine sal- tifa suretile gösterdiği hassasiyet caddesinde kürküçÜ Corciyo rııa 
iki. amele "ı'rbı'rı'nı" yarala-'1 d tim t Servı'sler normal nan iki kişi de kurtarılmıştır. ı d N t" "" boş zamanlarda kendi çalışma ka- 11 ı. ar uza t ış ı. dırmış ar ır. e ıcede Hüseyin ta- mesleğine bağlılığına delilet e - delino aleyhine açılmış bir 1ı•• 

biliyetlerine uygun işler verecek, Taksimde Talimhanede bir a - çalışacak hale getirilm~ olduğun- * Kömürcüler cemiyetinin kon- kunye ile Osmanı başından, Os - der. Yapılan dedikodular meslek ret davasına bakılmıştır. 
köyde yetşitirilen iptidai madtte _ partımanda çalışan Aptullah ve dan belediye muhasebesi de diğer gresine ikinci davet olmasına man da bıçakla Hiiseyini kalçasın şerefini ihlfil etmek ve şüvhe al- İddiaya göre, davaya sebeP 0 

)erden kendi ihtiyaçlarını karşılı· )'orgi adında iki amele arasında daireler gibi yarından itibaren sa- rağmen üç kişi gelmiştir. Bunun dan yaralamışlardır. İkisi de yaka- tında bırakmak gibi bir tehlik.; ar- lan hadise şudur; • 
yacak miktarda olanının kıymet- kavga çıkmış ve birb!rlerini muh- at 17 ye kadar çalışmıya başlıya- sebebi toptancılarla perakendeci- lanmış ve tahkikata başlanmış - zettiğine göre bunu önlem~k l!ey- Corciyo yanında çalışma!dS 0 

• 

lendirilmesini tenrin edecek ve telif yerlerinden yaralanmışlardır. caktır. !er arasındaki ihtilaftır. tır. eti umumiyenin vazifes•di:r. İstifa lan Kemal adında bir Musevi çı 
rağı hırsızlık yaptığı için ırıalı~; 

pı•;;?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~---------1\ şey ... Dikkat edersen anlarsın... .şey iliştL Entarinin tersini çevir - hepsi bu ... Mesele bu kadar basit ... kapının önünde <l3irdenblre hasta- meye vermiş ve yanından ko~ ~ı 
Sait ağa küçük gözlerini dört elim. Bir de ne göreyim?... İğne Sonra telaşla ararken bulamaını • landı; onun için seni istedi• de - tur. Kemalin suçu sabtt göru:;ı • 

açarak etrafına bakındı. Sonra yakanın biraz altına ilişmiş, du - şıın... meseydi, kapıdan içeriye giremi - ve dört ay hapse mahkUırı . ıeO 
Müjganda karar kılarak onu yu- ruyor. Sait ağa hala inanamıyordu. •yecektim. Halbuki sonra Mercan miştir. Kemal cezasını bitirdı1' 0o Emine Sultanın 

' 

karıdan aşağıya süzdü. Mavi, dal- Sait ağa, dayanamadı, yerinden Fakat iğne gözünün önünde idi, ağa da, Firuz ağa da beni istintak ~onra çıkmış. tekrar Corcil'0~i • 
Sarayında Bir Hırsız h entarisinin göğsünde iri bir iğ- kalktı. Bir aşağı bir yukarı dolaş- hatta Müjgan, onun hili bu tered ettiler, verdiğim cevaplar üzerine yanına gitmiş ve işe almasuıı 

. ne vardı. Eğildi, ellerini yanakla-
1 tı. Hayretle sevinci biribirine ka- düdünü görerek iğneyi çtkarıp u- sesi-erini bile çıkaramadılar. Şimdi ca etmiştir. 1>al" 

'-ıı wı~mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmamİİi~ııl rına vurarak : rış•yordu. Başını iki tarafına sal- zatmıştı. 3ait ağa evirdi, çevirdi. unutuldu; gitti. Corciyo eski çtrağını tekrar 

111 

Yazan : M. lhaan 7 efrıka No. : 12 - Aman, dedi. 3enin iğnen de- lıyarak: Omuzlarını kaldırdı, dudaklarını - Tallimiz varmış... şısında görünce hiddet:e: . piS 
ğil mi? Kaybo'.an iğne... - Allah, Allah ... Fesuphanal - büktü, iğneyi iade ederken; _ Fakat asıl mesele 

0 
değil ,şu •- Defol, demiş, sizin gib~~ 

- Ah sorma, aklım fikrim hep 1 Müjgan, kapıdan ist.isarkar ba -
iğnede, hep Nihatta... O hınzrr kan Sait ağayı çağırdı; •Sait ağa 
o"lan bu işi bana yaptıysa hayrını gel, neredesin• 
görmesin. ı Diye seslendi. Sait Ağa merak 

- Peki ama, sen hastayı nasıl ve endişe ile acele içeri girdi; te· 
btrak un cıa buraya geldin? Jaşlı telaş it: 

- Baygınlık geçiriyordu; dal - - Ne var; bir şey ıni oldu? sar-
mıştı. .. Bıraktım, geldim. dular mı? 

Müjgan daha bu sözleri bitir - Müjgan gülüyor; gözlerini Sait 
mernişti ki, kapıdan görünen bir ağarım fersiz gözlerinden ayırmı
genç kız, yordu. Geniş minderde ona bir 

- Koş Müjgan kalfa, dedi. Baş yer vererek manidar gülmekte 
kadınefendi seni istiyor... devam ettL Salt ağa bir şey an -

Müjgan 'bir ok gibi yerinden fır
ladı. Kızı itti, taşlığı koşarak geç· 
ti, merdivenleri çifter çifter atla
dı, Başkadınefendinin odasına 

girdi 
Öğle yemeğini odasında y yen 

lamaınıştı; 

- Söyle kalfacığım, meraktan 
çıldıraeağım. Sende bir şey var, 
ama keyfin de yerinde .. Tatsız bir 
şey olmıyacak ... 

- Hayır, bilakis pek te tatlı bir 

Müjgan gülmekle devam edere}< !ah ... Cinler mi getirdi bunu? - Vallahi cin işi, -çıeri işi kalfa· zavallı Nihatlı gücendirmemizdir. Yehu~ler bur~da _çalışanıllZ· 
baş!le onu tasd ik etti. Yoksa dün gece o Nihat olacak cığım ... Ama ne olursa olsun, iğ- Şimdi b . d h kkınd rası Italyan dukkanıdtr.• ;d• 

N d b ld b b 
, enı e onun a a . . ·şte bU 

- ere e u un, nereden çık- çapkın mt muayenehanede el ça- ne ortaya çıktt ya, büyük ir e ağır bir şüpheye düşürmekle ne . K:malın_ bab_ası Saı;'.''. ı rııilr8cJ' 
tı bu kalfacığım?. bukluğu ile bu işi yaptı? ladan daha kurtulduk Yoksa bi- kadar haksız olduğunu anladın tlıa ıle Muddeıumumıbğe_ p.sli1e 

Müjgan, onu merakta btrakma- - Bu entari dün gece üstümde zim dün akşam geç kalmaınızla mı•. ıat etmiş ve dava Birınct 
Şwr-mak için gülüyor ve cevap vermi- idi ayol... tu iğnenin kaybolmasını birleş - Sait ağa sesini çtkarmadı, Müj- Mahkemesine sevkolunınu 1'ilrkçe 

yordu. - Anladtm, fakat biz içeri gi - tirecekler; muhakkak daha ağır Dünkü muhakemede vası· 
- Beni üzme Allah aşkına!.. ! r erken o da girip mi yaptı? diye bir sorguya çekilecektik. gan devam etti: bilmiyen Corciyo tercünt80 J(e' 

.Periler, cinler mi getirdi? Nasıl ! düşünüyorum... - Artık bu vehimleri kes, Sait - Zavailı çocuk... Şimdi bize tasi!e iddiaya cevap vrrıniŞ ve p ' 
buldun bu iğneyi? - Aman Salt ağa, ne fesatsın!.. ağa ... Dün gece beni o kadar kor- ne söylese haklı de~ mi? _Onu a- malin dükkiinında hırsı~!ık_ y~~o' 

Müjgan, ayni alayh gülüşile ce- ı Ayol biz yukarıda giyinirken ya- kuttun ki uyku uyuyamadım; sa- deta hırsız yapttk, ığneyı onun tığı için mahkfım edi!dıg'.n.~ llS' 
vap verdi: nımızda kimse varını idi? Yoksa hah karanlığt Suzidil, yatağımın çalmış olduğundan şüphelendiği - dan muğber olarak kendısıne sô'f' 

- P eriler, cinler getirmiş ola - sen Nihadın ecinni tayfasınd~n başına gelip te •Seni kadınefendi ınizi açığa vurduk. O, bu şüphe - karet suçu isnat olunduğunu 
cak. Çünkü o kadar aradık, tara- ı olduğuna mı şüpheleniyorsun?... istiyor• dediği zaman korkudan mize cevap bile vermemek sure - Lemiştir. ıtil> • 
d•k, elbisemin her tarafına bak - - Ben de neden şüphelenece - yüreğime inecekti. Düşün bir ker- tile nekadar masum olduğunu Davacı iddiasını tekrar e 0ğ1' 

. .. t . d E d b' ' ,BeY tım. Iç çamaşırımı bile yokladım, ğimi bilmiyorum; hiçbir şey an - re ... Daha gül' cloğmamış, kimse gos erıyor u. n sonun a tze ten sonra muhakeme ıceıııl" 
bulamadımdı ya! ... Diin gece ace- lıyamıyorum... yatağından kal' 'am ı ş, sade orta Allaha ısmarladık bile demeden Sulh Ceza Mahkerııesinde;ııu' fil' 
le çıkarıp dolaba attığtm entariyi -Anlıyacak bir şey yok ayol. .. •kızları ateş yakıyorlardı. Titr i)·e l : aybolduğura bakılırsa ne derece lin mahkfun olup olm~dı pı.rııJ<ıl' 
katlarken bir de elime sert bir İğneyi )'anhş iliştirmişim; işte 1 titriye yukarı çıktım; eğer S üci dil l ı -;;,tüğü anlaşılır. (Arkası vaT) tulması için başh gilne 

1 nuştır . 
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Sa_m_ue_l_H_o_a_re_d-=-iy_or_k.i J Göbelsin iŞARETLER 

Bir şikayet mektubu 

Japonya Amerika ve 
Ingiltereden ne istiyor 

İkdam okuyucu1anndan biri ya
zıyor: <<Nihai zaferi demokrasilerin 1 Nutku 

•Sabah ve ak§am mahşer gibi 

M •• ) l • } kalabalık olan bir gişeden bilet u e c ı e r alırken verdiğim pararun üstünü, istihsal edeceklerine eminim >> 
1. s p a n y a y a kıymeti n.isbetinde, bir kuruştan 

tutunuz da on paraya kadar eksik 

d 
•• •• } elde etmediğim vaki değildir. Bir o n u y o r a r defa da fazla alsam, bunu kalaba-

li lığa ve biletçinin te18şına atfede-
a • • N A o J Paris, 11 (A.A.) - Fransanın 

İngiliz nazırı nutkunda beşler 
konferansından bahsetti 

Londra, 11 (A.A.) - Chemsea rıcıye azırı rıta aponyanın ısrarla yaptığı talepler üzerine İs- ceğim. Hayır ... Yalnız ben değil, 
tanıdıklarun da bundan müşteki-• • • • h . panya hükfuneti Fransaya iltica d" Fakat k bett.ı.ltl . muhafazakArlar ce~etinde bir 

S ı y a S e t ı n ı ı Z a e t t ı etmiş olanları 11 Marttan itiba • ç~: kırk par:~an ib:~t p:~;u; nu~ söyliy~n .sır .samuel Hoare, 
'!'ok .. .. ren hudutları açarak geri almak . . ezcumle demıştır kı: 

lıazırıYo, ~l (A.A.) - Hari~iye hümlerin mevcut olduğunu goru- için icap eden tedbirlerin alındı - ıçın ses çıkarmıyorlar.> cAvrupada siyası en r.- veti'l av· 
re Ve Arıta, Japonyanın İngilte· yoruz. Bu pakt Amerikada yanlış ğıru Paris'e bildirmiştir. Ses çıkarmamak ve hakkını ara- det ettiğini farzediniz ve ·;yJe ta· 
ğ; siy ~rikaya karşı takip etti • tefsir ediliyor. Japonyanın Ame • Geri alınacak İspanyol mülte - mamak ... On paranın, kırk para - savvur ediniz ki, şimdiye kadaı 
'· asetı izah etmi• ve demiştir il · · ilk gu·· ·"" b · nın ne ehemmiyeti var? demek. tanz" edil b""t·· b lik •ı: • rikaya karşı olan siyaseti antika- c er.mm sayısı n.....,n en . .. un en u un eş sene . 

'
i. gi:lt asla mu·· ıeessır· Fransaya girmiş olanların sayısı- İşte bize mahsus zihniyet. Bu zih- planlardan daha büyük beş sene-
uı mintern paktından · b' ı 

d erenin Japonya tarafın - na hemen hemen müsavidir. nıyet ır yo cudan on para, ya • !ik bir plan vücude gPtiriliyQr. Bu 

0:_: ~>:akşarkta tatbık edilmekte olmamıştır.• • but kırk para kaybettiriyor. Hal- müddet zarfında ortalıkta ne 

let ek81Yasetine gösterdiği muhale- V . t 
11 

°(AA) Meclis buki başlangıçta bu para farkını harp, ne de harp şayiası var. Ge-
lrıeı... 0noll\ik sebeplerden ileri gel- D ~şınKg on'. R. elsi B Vin _ - • - belki dalgınlık ve telaşla kesesine ne farzediniz ki, müştE"rek emni • 

"'dir . . . . enız omısyonu · KÜÇÜK HABERLER atan biletçi hiçbir itiraza ve şi • yet sayesinde Avrupa milletleri 
Çinct . Fılhakika İngılterenın sonun cAmerikanın Japonya kar- kil t kalın 1 e bazı ın nf ti . d A • ye e maruz ıyarak e ça - slllihlanmanın ezıcı yükünden 
lrı• . e aa erı var ır. • şısındakı" faikiyetini muhafazaya • • • • • • • buld ğn ·ı ı ı 'l'ika u ı e top amaya baş ayınca kurtulmağa mU\ "f1k olmuşlardır. 
ti •• · IUn siyaseti ise münhasıran •made olduğu> hakkındaki beya- * Kardinal Luigi Maglione, Pa-~ .... 1 " ona bir namus kaybettirmektedir. O zaman altın gibi parlak bir dev-
lih ~:t~ .dayanmaktadır. Maama- natı i,izerine, resm.i '."akamlar ~~- pa~k m~ka'.1'~ın Hariciye Nazırı 1 K D A M C 1 rin fecri doğmuş olacaktır. Bu 
tet· ikı memleketin hattı hare- nun hiçbir <>sasa ıstır.at •tmedıği- tayın edilınıştır. mesut devri vücude !!etirmek ~ün 

ınııe ın.. ~ · · t - " 
degiJct· uşterek noktalar da yok ni, zira Japonyanın · enız ınşaa 1

, * Belgrad _ Hariciye Nazırı- ya liderleri için ne güzel bir iş Sir SAMUEL HOARE 
1 ır. hakk d !"matı mevcut olına- p A k d ng·• ın a ma u nın söylediği nutuk hakkında Sa- erQ n ara 0 olacaktır. Avrupada beş kişi, yani . . . 

ııtere J · t" d ğ b"Jd" ktedirler dan bahsederek demıştır kı· anlay .. aponyanın sıyase ıne ı mı ı ırme .. ·. . muprava gazetesi, Yugoslavyanın üç diktatörle İngiltere ve Fransa · 
lııerıı1ış gostermediği müddetçe iki Bu makamlar, butçenı.n daın~a en kıymetli diplomatlarından biri v A ld Başvekilleri müştereken bu hede- •.Ame:ı:~an demokrasis'.111n hal-
tere eket arasında hiçbir müza • evvelki bütçeden 161 mı~yon faz- olan Markovitch'in şahsiyetinin maglup Q U fe doğru yürüyebilselPr, dünya ta- ledılmesı ıcap eden kend.me mah-
A~ Ya.Pılınası mümkün değildir. Jasiyle 720 milyon !iP.~ bın dolar- . .•. Ankar 11 (AA) İki . . . . . sus meseleleri olduğu içın ecnebi 
""11 Yugoslavyanın takıp ettıgı yapıcı a, . . - maç rihmı ınanılmıyacak kadar az bır 

•,t eliJı:ada ı"se antik ı· t ı k · bu··tçe oldu•'mu il:ive e - . . . yap ak ·· h · · ı ı· _ . . memleketlerde taahhüt altına gi -"""lı om n ern ı aynı ~ sıyasete devam edıleceğine ve m uzere şe rımıze ge en s zaman zarfında değıştırmeğe mu- . . . 

Propaganda 
mokrasileri 

Nazırı de
tenkit etti 

Berlin, 11 (A.A.) - Endüstri • 
yeller toplantısında nutuk söyli • 
yen B. Göbels demiştir ki: 

•Milletin arzu, azim ve iradesi
ni kuvvetlendirmek, onun silah • 
lanm<>sı kadar mühimdir.> 

Müteakiben demokrasılE"re tel • 
mih eden hatip diyor ki: 

cDemokrasilerde, madunlar 
mafevkleri tenkit ediyorlar. Biz
de ise bal aksinedir, yalııu cesa • 
ret ve mesu!iyeti olanlar tenkit 
hakkını haizdirler.> 

Yangına karş! 

tedbirler • 
yenı 

(Bll§ tarafı 1 inci sayfada) 
leketlerde mevcut olan bu usu -
!ün esası şudur: 
Şayc elektrik kontak y·apar 

veya herhangi bir sebeple oda -
tarda yangın çıkar da odanın ha
raret derecesi 40 ı bulursa, drLk
li su boruları kendiliğinden açı -
lacak ve kablolara ve odaya dai -
mi bir su fışkıracak ve böyle.:c 
yangın da kendilığinden sönmüş 

olacaktır. hususunda bazı suitefeh • diyorlar. devletin menfaatleri icap ettir - tanbulun Pera futbol ekipi, bir vaffak olurlar. rerek bu meselelerm hallını teh -

dikçe bu siyasetin tekit edileceği- kısun mektep talebelerile cA• ta- Amerika Reisicümhw·unun yar- likeye düşürmek istemi~or. Bu • Söylendiğine göre, böyle teşki-

sı o·vakya isyanı 
tehlike doğurdu 

d · b""yük" t" · t kil kunından Hasan ve bu""yu""k bır" ek nunla beraber demokratik kuvve- !At bulunduran memleketlerde si-ne aır en u garan ıyı eş • dımile Avrupada müştereken ça- . .. . . 
"tt"ğin" akt dır seriyetinin Gençlerbirliğinin o- 1 k 1 b be d be . tın her uç demokrasıdf' de yem - gorta ücretleri de normal sigorta 
" ı ı yazın a . ışaca o an u ş a am, şerı- d d ğd - . 

yuncularının teşkil ettiği Ankara t" b"T" k lb" b""t"" h en o ugunu ve bu devletlerın ücretinden yüzde 75 daha ucuz -* Belgrad - Adliye Nazırı Ru· B ht rı· il 1 ih "lk k ye ın u un a 1 ve u un ru u hayatlarına ve hürriyetlerine kar- d 
jiç, Papa 12 inci Pie'nin taç giyme !• • mu e2 ı ı 1 ek yabp tıt': ı arşı- ile böyle bir maksat uğrunda ça - şı yapılacak tecavüzlere muvaffa- uBr. t t"b t b.. .. k .. 

. . 1 • aşmasını - ay e ı. Jışmağa azmetmiş olduğunu gös- . . u er ı a ın uyu mue,sese -
hıerasunmde Yugos avyayı tem Misafir takım, ikinci karşılaş - · . kıyetle mukavemet etmek azının- ler tarafından yapılması istendiği 
sil etmek üzere Belgrattan Roma- masını yine 19 Mayıs stadyomun- ter~~ştır. . . . de bulunduklarını da tebarüz et • için aliıkadarlarca bir de ·Büyük 

)osu (B14tara:fı 1 inci sayfada) Alman Propaganda Şefi Faustk- ya gitmşitir. da Ankaragücü ile yapacaktır. Dıger. Avrupa lıde~ler.ının de.<>- tirmek icap eder. Kısa veya uzun müessese• tarif edilmiş olması liı-
teıııııı laratından yapılan neşriyat, necht, şehrin meydanında topla - * Bağdat: Hükıimet, isyan ha - • nu taklıt etmekten un tına etmı • sürecek bir harpte demokrasilerin. zım gelmektedir. 
" tekziple ğm Alm 00 ·· · · Si k k · t • • yeceklerini zannediyorum.• nihai zaferı· istihsal edeceklerı"ne •aııııı .. re ra en an- nan 3 numayışçı ova ın ar - reketine karşı yeniden emnıye Küçük müesseseler için ise oto-
lil~ Pe~üfuzu~u gösterm~si itiba- şısında bir nutuk. söyli~ernk Çek- ve tenkil tedbirleri almı'itır. Mi _ Ankara, 11 (A.A.) - Genel Di- Hatip, bundan sonra Amerika- şüphem yoktur.. malik zil tertibatı düşünülmekte-
~. ınanıdar addedilmekte • !eri şiddetle tenkrt etmıştır. ralay Salih Saib, tevkif edilmi<tir. rektörlüğün Liseler arasında ilk =========================== .., dir. Böyle bir yerde yangın çıkar 

Priestany'de örfi idare ilan e - i defa olarak tertip ettiği 1200 met- Du"şkünler evı'nde d"yak s R kın t 
F * Varşova - htiyat onbaşıla- ı · k k k .. b k b " O et a çı az binanın bekçisi derhal u 
ransızlara göre dilmiştir. Pragdan gelen Sidoru re ı ır oşusu musa a ası u- VY USY 

Al k l k . . 
15 

OOO k rından posta müvezzii 32 yaşında gün 19 Mayıs stadyomunda yapıl- hadisesi mi Oldu? zile basacak ve itfaiye otomatik 
tnanyanın vaziyeti arşı ama ıçın · işi şeh • Antoine Slonski, casusluk cür - (Baştarafı 1 inci sayfada) olarak yangının mevcudiyetinden 

l'aris 11 (A rin istasyonunda toplanmıştır. münden dolayı kurşuna dizilmiş- Lm.ış ~edGazil4Lispesliind~En lt4t, .. E~kek Dün bir sabah gazetesi Bel•Jı - misli fazlasile mukabele edecek ve istikametinden haberdar edil -
8a~ ' .A.) - Bu sabahki . ısesın en • o s ns ı us. un - yenin Düşkünlerevinde dayak a ete tef . 

1 
. Adlıye Nazırı Vankonun organı tir. Ok 1 • vaziyetteyiz.. miş olacaktır ki bu iş çok esaslı 

llon~Od.sır crı: . 1 olan Naroni Novini gazetesi Hlin- ıjen 21, Sanat u undan 7, inşa - tıldığı ve bu suretle bir ihtiya - St r d .. . b. tak bir teşkilata lüzum göstermekte • 
S'- " ıeu Epoque gazetesınde * Arjantin - Bir barut fahri- at Usta Okulundan 7 ve Tecim Li- d d .... 1 .. ld - 1 d a ın, unyanın yenı ır -
"'~a'· ' kanın muhafızlarından Tuka ve . . . . rın a ovu muş o ugu yo un a sime tabi tu tulma'1 i~in emperya- dir 

"'Ya hadiseleri hakkında tef· kası infilak etmiştir. Şimdiye ka sesınden 7 koşucunun 'ştırak ettı- b" "dd" 1 . t" B 1 d. · 
litatt Maç'm Slovakyanın Macaristana d - . .. ır ı ıayı neşre mış ır. e e ıye 1 listlerin ikinci harbi açm•< olduk- Dig"er taraftan, 8,,.,.en gu··n de 

a b 1 . 
1 

ar 8 amelenin öldüğü ve 18 ame- gı bu musabaka baştan sonuna R . d - t hk"k 1 .., ·• 
Aı. u unarak diyor kı: ilhakını temin etmek iızere bir .. . . , . . ıyasetın en yaptıgımız a ı a- ları noktasında ısrar ederek Al - kısaca kaydettı·g·un· ı·z gı"bı·, İt -
_"'ll lenin kaybolduğu tesbit edilmiş- kad or buvuk bır alaka 1le takıp o- 1 ·· b"" 1 h. h'd· 

!\"· an hükU.ıneti Karpatlaraltı ihtilfil hazırladıklarım yazmakta- · 1 1 · N t" d -.. k k L- a gore oy e ır a ıse mevzuu manya İtalya ve Japonyanın ha- faı·ye mu··du""rlu""ğu··, belediye ka-... tır. unmuş ur. e ıce e: ,,.r e .s~- b h d ""ld. R ·· ' 
d Yasında olduğu gı"bi Slovakya- dır. İhtilal, Pazartesi günü başlı- * Lo d M t d.. sinden Orhan 3.48.2/10 ile birin - .~ Is ~gı ır1".ı..· ıyatstaet bnamına ds.oz kiki maksatlarını gizlemek için nalile ve kaymakamlıklar eli • 
a d F k .. k ·k n ra, - ensuca en us - soy emıye sa ,.,,ıye r ır zat un .1 . .. d""kl . b h 1 b"l .,, a lllüsait b" . b ld 1 yacaktı. a at o gun pe az mı • · T · L" · d t ·ı 3 49 ı erı sur u erı a a e er ve ı - le şehirdeki bütün milessesata 

.,~ . ır zemın u u ar. "ld"ğ" . . triyelleri milli federasyonu,' cı, ecım ısesın en smaı · · bu hususta şunları söylemiştir: 
iJıi ınıntak . d tarda taraftar toplanabı ı ı ıçın Alman endüstriyelleriyle bir an _ 6/10 ile iki.nc.i v~ Te

1
cim Lisesin • •- Düşkürtlerev> Müdürlüğün- hassa antikomintren perdesi her ne bir tamim göndermiştir. Buna 

lrıU§tere•- . a aym zaman a ihtilalden vazgeçilmiştir. den Fu t n ge tı olursa olsun İngiltere, Fransa ve göre benzin, ispirto ve difıer ıne-
~a• "' hır hudut istemekte ıs- laşma hazırlamak üzere federas • a uçu cu mış r. de bundan üç buçuk ay evvel bir Amerı·kay• karşı mu·· cadeleye gı· _ 

• d --o- ~ vaddı müşteile kullanmak mec • 
~ e en :Macar· t p 1 :. yon tarafından bir heyetin yakın- -- ---- tebeddül vukubulduğunu biliyor- rişmiş olduğunu söylemiş ve de _ b . "nd lan 

atın.ı._ ıs an ve 
0 

onya 1 11 (A.A.l _ Tisso da Berline gönderileceğini bildir- Kızılay Reislig~ i sunuz. Değerli bir doktor olan ye- miştir ki: urıyeti e 0 yerler müstume 
l!,,. -ıı tehdit edilmektedir. Bratls ava, . . . bütün mağaza, dükkan, ya>.ıh>ıM 
it ""1\iıı için Bratlsl ş t hükumetinin azlinden sonra yem mıştır. Ankara, 11 (A.A.) - Başvekil ni. m.üdürün Evd~ temizliği ve ·Bunu gizlemeğe imkan yoktur. vesaire bulunan yerlerde mevaddı 

endi1·,._, ava ve us k"I Doktor Refik Saydam'ın bugün - husnu muameleyı en başta gelen Japonyanın çın· ı·n b"· .. k b" k - mu""•ta.ile bulundurulması meno -
et lginden Be !"" t cüh 'Slovak hükfunetini teş ı e memur D l d . b• . . 1 l"kk" tf "" . uyu ır ıs • 

tııiıtı r me evec l ii ı· ava arın aıma ır kü vazifesi icabı olarak Kmlay bır esa.s ~rcnsıp e a. .ı e ıgı~ı ve ı mını, İtalyanın Habeşistanı, Al • iunmaktadır. Böyfo maddeleri bu--
ti. r. Fakat Prag harekete geç- edilen Svak, talya hük me '..ne celsede bitirilmesine Reisliğinden çekilmesi üzerine a- mesa.ıs'.nı b~ esasa ıst;nat ettıre - manyanın Avusturya ve Südet • lundurmak istiyenler beleaıyey• 
lı:e ~lediJen nazırlar, Almanyanın yaptığı resmi bir tebliğde bugun· çılan Reisliğe 11 Mart 1939 tarihin rek ıyı netıceler aldıgını . goruyor !eri zaptetmiş olduklarını ve Al • beyanname vermek mecburiyetin-
lıa:dı~iııe vadettiği istikllilin bir kü vaziyet . ~l~ısile Slovaky.a çalışılacak de toplanan umumi merkez ta - ve bılıyoruz. ~uşkunlerevınde bu: manya ile İtalyanın birlikte de İs- de olacaklardır . 
.\ı.aı oldUğunu unutmuşlardır. hükumeti reıslıgmı kabul etmemLŞ Ankara, 11 (İKDAM) - Vatan• rafından Beyazıt mebusu Doktor lunanlarm çogu. '."atuh ve . asabı panyayı ele geçirdiklerinj hiçbir 
~ııany ld" · t" daşların uzun vadelerle talika uğ- Hüsamettin Kural seçilmiştir hastalardır. Bu ıtıbarla kendı ara- b h · li t•t anın istediği şey bu mm • olduğunu bi ırmış ır · a ane gız yemez. • 

"<ay rıyan duruşmalar yüzünden ışle - - --<><>-- larında herhangi bir hadisenin 
•lt 1 lnÜnhasıran kendi vesayeti :. . 1 .. mk .. d.. R" Stalin, koJlektif emniyetin ter -

'na rınden güçlerinden olduklarını Kahvede tabanca attı geçmış oması mu un ur. ıya-ı 
alnıaktır. Berlin, 11 (A.A.) - Alman • göz önüne alan Adliye Vekaleti - set makamı derhal Eve bır müiet- kedilmiş olmasını ve garp devlet-
Slovakların gayesi Slovak hududundan gelen maili : miz bu hale mani olmak için ted- Osman adında biri sarhoş ola - tiş göndererek );apıl.ın neşriyatın !erinde esas hal~.ni alan ·herkes 

llr•tı·sı mata go··re mu··hı"m Çek kuvvetlerı b. 1 d.. .. k ık k t · rak Beyoı1lunda Arap Hüseyinin hh 1 d . . tahk"k tt· k kendı başına• dusturunu şıddetle 
q a ır er uşunme Le, s sı amım- sı a erecesını ı e ırece - . . 

llidor, .. va, 11 (A.A.) - Karel ~lovakyada tahaşşüt etmektedir. ler yapmaktadır. Bu hususta teş _ kahvesine gitmiş. evvela Hüseyi- tir.. tenkıt eylemış, Alman tehlikesini 
lıastırı~IUı. akşam bir Cizvit ma • Dün gece March vadisinde Alı:.ıan kilata son yapılan bir tebliğle ge- nin ayaklarına doğru, sonra da ~- Sov.yetler~ ~e İ U.kranyaya karşı 
8onra d a oturan Josef Tisso'yu, hududundan sekiz kilometre ote- ne tu meseleye temas edılmiştir. tavana üç el silah atmış ve yaka- CU h . f çevırmek ıçın ngıltere ve Fransa-
So~o ' a Slovak Meclisinin Reisi de piyade topçu ve tank kuvvetle- Ceza muhakemeleri usulü kanu - lanmıştır. . m. urıye vaµurU nın yapmakta oldukları manev • 
. n u zi . . h 100 bın !ıradan fazla bır para ralarla alay etmış ve bu oyunla -
UeyJı b Yaret etmıştır. Muma • rinin tahşit edilmekte olduğu a- nuna göre ceza davalarında ta • sarfile İstinye fabrika havuzların-' rında kat'i akamete uğrıyabile -
ıı tından sonr d d b" İk" Çek fırkası da raflarla birlikte şahitlerin de ilk B'ır çocuvgun kolu kırıldı j llttık .. . a ra yo a ır ber alınmıştır. 1 • da tamir edilen Denizbankm Cum- ceklerini bu devletlere ihtar eyle-
ile " soybyerek Prag hükumeti Bratislava üzerine yiirümektedır. duruşmaya çağrılmaları ve dava- Beşiktaşta Mısırlıoğlu sokağın- huriye! vapurunda bazı noksan - 1 miştir. 

•8pt1ğı .. nın esas olarak bir celsede bitiril- l\i h 1 A b" 
litı.i h" ınuzakerelerin netice da oturan · e me sımın ır ya- lıklar meydana çıkmıştır. Bilhassa '3talin Karpat Ukranyasının 700 

ıld· . mesi hakkııı.da hüküm varken, ba- 1 • 
'si. ll"ınış ve demış" tir ki: Fransa cı·butı"ye şındaki kızı Gü seven ~okakta ar- yağmurlar yüzünden \"apurun ba- bin ve halbuki Sovyet Ukranya -" zı mahkemelerin ilk duruşmaya k 

a]t, ,asi vaziyet nihayet kadaşlarile oynar en düşmüş, ko- zı koridor ve kamaraları akmağa sının 30 milyon nüfusu olduğunu 
•arıı. ayd yarın asker yolluyor_ yalnız tarafları çağırdıkları ve bu lu kırılmıştır. Çocuk tedavi altı- başlamıştır. Vapur seferden dö -ı ve 700 bin kişiyi ele alarak 30 mil 

lıi;ı.., ınlanacakt:r. Slovakya ilk celsede, şahitlerin de çağrılıp 
,.,:"'.ul!ı.eti e • . La Rochelle, 11 (A. A.) - Bir na alınmıştır. ner dönmez buraları ds tamir e - yonu yutmağa imkan olmıyaca -
-"t- • n salah tt dinlenmesi için bir talik kararı ve-

1 or ıye ar meş • . dilecektir. ğını beyan etmiştir. 
:l.tecıı .&an tarafından vani Slovak avcı taburu, Cibutiye hareket et- rildiği görülmüştür. Vekalet Cüm- B p feso·· h f 
d 81 Rivas t· . hur·ı et Müddeiumumiliklerine eş rO r as a 

Belediye bu suretle itf• :ye mü
dürlüğünü keyfyietten haberdar 
edecektir. İtfaiye grupları bM>zin, 
ispirto vesair buna benzer mevat 
saltlıyan depo ve mağazaların bi
rer listesini daima ellerinde bu -
lunduracak ve yangına gittikleri 
zaman beraberlerinde götürecek
ler ve tetkik edeceklerdir. Eğer 

yangın çıkan ;ı. ere yakin binalar
da mevaddı muşta.ile varsa itfaiye 
derhal bunları tohliye ettirmek 
için tedbir alacaktır. Nitekim son 
Meydancık yangınında itfaiye bir 
tesadüf eseri olarak Küçük Tica
ret hanının alt katında variller 
dolusu ispirto bulmuş ve bir faci
anın önüne geçmek için her şey
den evvel bu maddeleri uzağa 
nakletmiştir. 

an te . ' e ı makamı tarafın- miştir. Y .,, 
-.. §kıl ed"! k bu hatı· n kanuna U'gun bulun _ S»n günlerde universite profe -"'1et lt ı ece tir. Yeni hükii- , 
lıaYaı.~VVetli olacak ve herkese Madr'.dde sükOn madığını, delillerin bir cel - sörleri arası.nda :·as!al~nanlar ÇO· RESİMLERLE HADiSELER 

1 e ~.ı, ıstikb li sede irat ve münakaşa edile k ğalmıştır. <.N>çenıcrde ıdare hu -
tııııiYetı"hı· a ni. ve mallarının (AA) .- Saat 22 .. k f ·· ·· S ~d ,_ S · 0 ." temın edecektir.• Madrid, 11 · · , işin ayni celsede sona erdirilmıs i- ,u ." pro esoru . b '" amı • 

lhf'lıU de Milli Müdafaa Konseyi kıt ası nın iktiza ettiğini b.r c .uııa b:.J :r _ ~arın hastalandıgını yazmıstık. 
llratisla 

1 hazırlığı harekatı tatil ettiklerinden Mad miştır. S•d lık Sar-ıi hiılen Şişli Şita yur-
hukurıı. t· ".a. 11 (A.A.) - Slovak ritte tedricen sükünet hasıl ol ___ .• ldunda tedavi altınd,ad,ıı····· B.undan. 
d·1 e ının d - l - H k k 1 ı rııesi .. . agı dıgının ilan e • muştur. Harita ve su preı· el eri ·J u~ '" v ne J u .a •mıtesı ma ı-
ııurııay· 1U7.erıne dün Slovakyada . . . ye p nık örü İbrahim Fazıl Pelin 

l!r ış er Yapılmıştır. --o,.,__- yapılan şehırlerımız ele biil:ı rcklerincten tehiıkeli bir a-

haı,,~!ıslavada, •Hlinkanın mu - Lwowda kanlı çarpış- 1 Ankara, 11 cfKdam) Dahıl i - mcl iyat geçirmişt'ı. Profesör Sıh-
llıışt~r~;· •lllınka evi. ne kapan- malar Oldu ye Vı · kiıleti Bünyan. Eskiş' lı.r. ,.e hat yurdunda yatmaktadır. Hu -

,, r. Biga kasabalarının harı olarını kuk fakültcs ' Medeniy~ ve Roma 
">-ek ı·and Varşova, 11 (A.A.) -· Bu gece k f .... ş t d b" 

letıııeğe _armaları binayı zap _ lıwowda nas analist talebelerle yapbr"."ıya karar veım.ş ve bu - lıuku u pro csoru vu• z e ır 
fak 

0 
ugraşmışlarsa da muvaf- Y ınun ıçın de ayrı ayrı münakasa i aYdanbcri ve şiddetli bir griple 

bitinelamamışlardır. İkı taraf bir- bunların evlerinde araştırmala~ açmıştır. yatmaktadır. Hukuk felsefesi pro
"e dör~te.ş etmiştir. Üç •muhafız• yapmak istiyen polis kuvvetlen Vekalet bundan başka Niğde, fesüriı Honig te k11lak ilbhabın : 
~Ürıı.a i J~ndarma yaralanmıştır. arasında kanlı çarpışmalar olmuş- İskilip, Kırşehır, Bayburt, Zıle'. dan muztar ıp olup der~~erme ge 
tındaı?' şçıler - Bratislava soka~la- tur. Bir polis memuru ağır suret- Adıyaman, M•rdin, Tosya, Develı .le~.eme~tedır. Tıp. •fakult~sı pro -
Se de geçı:ıege teşebbüs etmişler- te yaralanmış ve 20 kadar ca ta- ve Siirt kasabalarının da su pro - fesorlermden "'.s~ııı.ecı Lıepmann 
IDtıJrıı.~skerı kıt'alar tarafından da- Jebe ve polis hafifçe yaralanmış - jeleri tanzimi işlerini münakasa- da am"-lu fıkarı ıltihabından has-

şlardır. Jardır. 86 talebe tevkif edilmiştir. ya koymuştur. tadır. 

[Sağda Galatas11Tay spor klübü müessisler heyetinin dün yaptığı toplantıyı .ı;rüy.,.,,unu:ı. Soıoa 
yeni iş sigorta layihası üzerinde yapılacak tadilAt sırasına miltaleası alınmak üzere il,..._, t Vekaletin
ce davet edilen Milletler Cemiyeti mesai biirosu MUdUrii OSVALD ŞTAYN (ortadaki zat) Sirkecı 

istasyonunda. Şehir haberleri sütunumuzda tafsilat vardır) 
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SAYFA • iKDAM U-Mart1;:. 

Mavisakalın 
Yazan: Anatole France -1-

yedi karısı 
Çeviren : Rasim Ozgen Milli küme ınaçlan fikstürü teshil 

edildi, gelecek hafta başhyor 

Tayyare Piyangosu 
Beşinci keşide dün çekildi, 8531 

numara 15000 lira kazandı 
1650 senesinde, Bernar dö Mont- JkingenliğlııdM... Sakalından de • 

ragu isminde zengin ve kibar bir jğil. .. 
zat, Fransada Kompiyenge ile Pi- 1 Kadınlara karşı çok zaafı vardı; 
yerfon arastndaki malikanesinde onlardan öyle korkardı ki .•• Sev -
ikamet ediyordu. Bu zatın ecdadı, diği kadar onlardan korkardı. Bu 

Sonu 31 ile 
amorti 

biten numara/ar 
alacaklar 

krallığın en mühim mevkilerini hali, başına gelen felaketlerin, en Tayyare piyangosunun beşinci j 22325 23429 9988 

işgal ettikleri halde, o sarayda.. esaslı bir sebebi idi B •• •ıd 1 T k e keşidesl dün Asri sinemada çekil· 24833 6414 17219 
kralın gözünden uzak, inziva ve İlk defa gördüğü bir kadına hi- ugun şı maç arı ve a sım di. Kazanan numaraların tam !is- 17796 2553 27988 
sükiin içinde yaşıyordu. tap etmek, onun için ölümden be· tesinl yazıyl\ruZ, 26816 31102 14093 

Bernar'ın Giyet ismindeki koş. ter bir işkence idi. O kadından ne s d 1 36521 13676 12520 

lı:ü, kıymetli eşyalarla dolu idi. Q. kadar ho~Ianırsa hoşlansın, ~n~- ta yomu turnuvası yapı ıyor 15000 12106 304 30217 
r.ıda neler, neler yoktu: En zarif de put gıbi susar kalırdı. Hislen, Lira kazanan numara 29766 22574 147 
oda takımları .. altın ve gümüş ye- fırıl fırıl dönen gözlerinde parlar- . • . 25367 7785 10509 
mek kapları .. halılar .. örgüler vt dı. l1u çekingenlik onun en büyük f Milli ~e maçlarının. gelece~ 11-~--~~-- -----., 8531 13431 37098 4490 
daha ne kıymetli şeyler ... Gelgelo- kusuru idi ve bu yüzdendi, ki mü-~ Pazar ~u~u başl~asL l~ın Geneı " 8428 20721 31123 
lim, o, bir aııılzade şatosuna şeret tevazı ve ihtiyatkar kadınlarla mü (Direktorl~kten lazım~e.e~. ~e~: Bu numaranın son iki rakamı 24250 12129 29297 
veren bu eşyayı ıiolaplarda kapalı nasebet tesis edemezdi. Ve kendini tıfler, talımat ve fıkstur bulun böl ile nihayet bulan bütün biletler 10619 9496 32707 
tutardı. Eskimelerinden korkusun müdafaa edemediği için cür'etkar- gelere gönderilmiştir. Birçok yeni~ 20 llu, yani 1/10 biletler 2 füa 2634 24938 32666 
dan mı? Hayır ... o, hür fikirli ve !arın pençesine düşerdi liklerle dolu olan bu seneki maç J amorti baanmıştrr. 28961 30479 187 
selim zevkli bir adamdı. Sebep... Bernar, çocukluğunu yetim ge- !arın talimatı ile fikstürünü aşa • · 3000 38261 26593 33785 
Basit bir itiyad idi: O zamanın de- çirdiği ve dalına ihtirazkar büyü- ğıda okuyucularımıza bildiriyoruz. 29932 35578 21083 
rebeyleri, eyaletlerde, sade yaşar- düğü için eline düşen karlı parti- ı Yalnız şehrimizden milli küme- Lira kazanan 7960 23497 Jıo55 
!ar; sofralarında hizmetçilerile be- !eri kaçırdı; neticede, Fransa kral- ye ayrtlmış olan dört klübün mu- 35273 30747 12490 
raber yemek yerler; pazar günlen., lığının şehirlerinde ve kasabala- rahhaslarının evvelki günkü içti· 20313 29416 18301 

18552 l~ 
2847 361' 

10205 l~ 
14343 ı~ 
4214 23 

14127 ~ 
30036 ~ 
23787 i? 
27574 l• 
31221 281

1 
22707 ~ 
91990 J~ 
20896 l? 
34702 ;ıl~ 
20022 2~ 
3798 l ~ 

22138 ~ı' 
32780 2ı 

köy kızları ile dansederlerdi. Eh, rında ayı oynatarak birkaç para mada hasılatın taksimine itiraz et-· 
arasıra da kendilerini göstermek edindikten sonra, şatonun yakının· miŞ olmaları merkezde iyi bir te· 1000 30 lira kazananlar _A 
için mükellef ziyafetler verirler, da yerleşen Kolet Pasaj isminde sir bırakmamıştır.' 17170 16912 15521 2113 3:ı; 
debdebeli, eğlenceler tertip eder-

1 
bir kızla evlendi. Genç kartSını bü- 1 Tamamen amatörce idare edil • Lira kazananlar 32591 33273 5261 16407 ı#. 

!erdi ve böylece sade yaşayışları • ttün mevcudiyetile seviyordu. Ka- mesi emredilen klüplerin maçla • 34255 37264 28200 26216 24323 11918 31~ 
nın dışına çıkarlardı. İşte bunuı{ dın da sevilecek şeydi: Dinçti; ka- rında öne para işini sürerek yenl 34622 20375 38375 34153 ~ 
içindir, ki elleri altında, ihtiyaten, barık göğüslü idi; gzeginciliğine yeni ihtilaflara sebebiyet verme- 500 29874 19066 35306 26100 1 d 
güzel şeyler bulundururlardı. biraz yanmış olsa bile, teni yine nin doğru olamıyacağı kanaatine MilU Kümede oynıyaca.k Fenerbabçe birinci takımı L·ıra kazananlar 21056 34027 29737 34022 ~ 

Bernar dö Montragu'nün şatosu taze idi. Birdenbire hanımefendi varan Genel Direktörlüğün buld d ,. t kl"b" k di h d ıl 4713 26458 25908 344 . ..d 
. • . . . b' a! k .. eme ep ... smanın amamına çı-ı u un en sa asın a yap a 62 6 91 12307 19297 3ı.ı• 

gotik mımarı tarzında ınşa edıldı- oluşu, onu, ır tar tan şaşırtma • dort klübün yapacağı müracaatı k lı V illi k'. . .. teb akt Sah !mı ki" 1 18920 14 2 7 5659 26614 18898 3921 1 .. . .. . .. .. 1 b b dlğ t ft k arı r. e m umenın mu a- c ır. ası o yan up er..t 4 2026 31685 ı•· 
/i;ı ıcın heybetli ıdı. Muteveffa Lu- a era er, er ara an ço muhakkak surette reddedeceği an· k' - b k 1 . t' ak hakkı ki 1 h . h 18952 3122 1561 35786 2784 14398 15595 ııı 
ının" krallığı zamanında çıkan ka- memnun etmişti. Kalbi, epeyce !aşılmaktadır. dı mkusba da a arına ışır nı ydapaca !arı ,,maç anı·kn dangıkl~~b_a· 38406 27510 18900 2405 4135 29751 17720 _..ı 

klıkl d ıkıl .. .. f b k d yük' k k'l' . a ay e er. a yapı aca6ını, a a a ar u un 3 P'. 
rışı ar esnasın a y an buyuk sa tı; u a ar se mev ı ı ve Bu sabahtan itibaren Taksim .. d ,__ .. 200 ı·ıra kazanan'.ar 14165 36980 24054 132 ·...ı 
k l ı · · h h !il d k ki k dık b' h' C - Gerek kendi şehrinde ve muvafakatını e awıak Bolge ta- 3'17 u e.erının arap a e, ışandan ya ışı ı ocasının, sa ır ız- stadında oynanacak üc şilt ma ın- . . . . 23480 7400 17129 9796 37479 ·_,.ı 
bakılırsa hazin ve korkunç bir yer metçi kadar fedakarane muamele- . . • ç gerekse gıttığl yerde, maç esna • ıYın edeeektır. 6540 32646 5161 22807 20 . 36083 4939 5836 9551 l~ı 

• dan başka ıkı de federe olınıyan d ah t k d ki" h"k "I ı ı 3548 14438 687 19288 D>' gibi görünürdu · fakat içi, aksine ısine ve en ateşli bir &şık kadar ha· .. • sın a s ayı er e em up u · l3 - Bo ge er arası maç arında 
7762

· 29943 14480 2472 6998 .,11ı • • klupler arasında hu~usı maç ·ı· yıl ğı. ·b· h iki · .. t" t B"I ı 2251 35299 2241 8897 .,.,.. 
gönül açacak kadar ferah idi. O • raretli olan muhabbetine karşı his· yapılacaktır. Bu maçlar da gele • dmefn mdag dup ;

00
a 

1
.aca gı 1 er f tbomlevbs.~ usl'ğ~s ." k 0 ge er arklası 38100 21257 33006 19754 12856 .,.,~ 

dalar, İtalyan san'atkilrlarının fır· siz değildi. Bir müddet, hayatında . e asın a a ıra para cezası u ırıncı ı ını azanan up 23066 16797 26515 15794 19938 22294 98•1 34038 38979 "'ııs" 
' cek hafta başlıyacak olan milli "d h ıı· t d k d ' Milli k" la . t' k hak 35116 20803 28863 18938 u •· çalarile boyanmıştı. Zemin katının bahtiyarlık ta duydu. Fakat.. bir .. . . o er ve maç as a ın an en ı ume maç rına ış ıra • 
kume ve Beden Terbıyesı kupası h' · · b t d k d' kı k 7550 33840 37161 11289 19698 22615 28216 10295 18934 

2
,., .. , koridor duvarları, kabartmalarla, gün daüssılaya tutuldu. Kayıtsız, . . ıssesıne ısa e e ece parayı ı- nı azanır. ,." 

· maçları dolayısıle artık tarihe ka- • ki.. ı ı hin te k t · 14 N ı b' · ı .. b 269 332 14931 27191 35591 25333 7802 28745 resimlerle, yaldızlarla donanmışt~ şartsız serseri ya.sayışı burnunda . ger up er e e r e mış sa • - orma ır seyır e uç U· 25 911!1 
. · . . .. rışmış demektır. ı k k d .. k ı b d 100 ı· k 1 10~03 27723 15333 28203 , Bu koridorun bir ucunda, herke· I tütmıye başladı. Servet ıçınde yu- yı ır. çu ay a ar surece o an u ev· ıra azanan ar ' 21~ 

sin ,Küçük oda. dedikleri bir sa- züyordu; üstüne titreniyordu; et- 1939 Jllı milJf küme 6 - Neticede puan ve beraber· rede, Milli küme harıcinde kalan . 2289 31977 33343 7227 30392 5843 41818 13847 ~ 
!on vardı. Onun ikinci bir ı·smi de rafını reviren havada ~•k ve samı- hk halinde gol avarajı nazarı dik- klüplerimizin de hareketsiz kal -

30462 
30392 5843 4l818 13847 zf • ..... talimatnamesi 13121 281 .... 32686 28983 20143 ..o . Talihsiz prensesler odası. idi. Bu- miyet kaynıyordu. Öyle iken c, kate alınarak en başa geçecek mamaları için bunlara da aşağıda 3sD• 

kl.. ·nı k" · J .. ·ı 1 ·11 . 26366 62U 13285 23580 1714

1

15947 25209 35567 19308 .ı~ 
na sebep, Floransalı bir ressamın. mahzene inmekte, orada, boynun- 1 - 1939 yılı milll küıne müsa - upk mdı. . umGe şaml Dp.ıyoknt~ !'~kur lgosterbı ~n şe ~ CJ' ve esaslar \!ahı· 24911 26215 19919 34393 71" 
odanın duvarlarına, güneş km da zinciri, burnunda halkası, tem- bakaları, bu yılki lig maçları so. ~~ ken ıs~n~· en~il' ıre or u çe ınde ır faalıyet sahası hazırlan- 31420 200 25734 15598 ~~~~~ ı ı~::: 25626 3364:> 24759 sıofl 
Dirsenin Antiyopun oğulları tara- bel tembel yatan ayısını, bu pan3· nunda Ankara ve İzmirden birinci ır upa e ıye e ır. mıştır. . 12171 33067 29224 6897 6 

7945 25020 31484 :ıs:ı' 
fından, bir boğanın boynuzlarını yır arkadaşını seyretmekte daha ve ikinciliğe, İstanbulda birinci •. 7 - Milli küme maçlarının ha • A - Istanbulda, Milli küıne 22035 33168 21958 24129 ~2~~~ 1 4181 16947 4702 30619 z# 
bağlanmasını.. Niyobenln, Sipi! derin bir zevk duyuyordu. Hele, den dördüncülüğe kadar derece al- kemlerini federasyon tayin eder. dışında kalan birinci kümeye da· 32039 38260 12830 8752 31288 27069 32962 35125 4888 

2
$ j 

dağında, ilah! oklarla vücutları ağlıya ağlıya, onun gözlerini öp • ınış olan sekiz klüp ara;ında iki Yan hakemlerini intihap etmek ı hil klilpler ile. artık kanunun 1255 4263 14334 20737 23757 21619 14573 9327 6307 
1
,:if! 

de.~ deşik olan evlatl~r.ının mate- tükç.~ ~~ndi.~den geçiyordu. devreli olarak yapılacaktır. orta hakemlerine aittir. çerçevesi içi~e giren ve şimdiye 34448 4254 26129 25362 6790 36916 17507 I0499 " 
mını tutuşunu, Proknsın, Sefallr. Mosyo do Montragu, karısını Bu klüpler şunlardır: 8 _ Kafileler birisi idareci ol • kadar (Gayrifedere) adile anılan 8727 8208 23874 37925 ~ m=ağına karşı göğsünü açışınt mahzun gördükçe müteessir olu · Ankaradan: Demirspor Ankara- mak üzere en çok 16 kişi olabile • klüpler arasında kuvvet esaslan 50 lira kazananlar 

33669 33707 6700 2892 :ı:;ıl 
gösteren tablolar yapmış olması yordu. Tuhaftır, ki bu teessür de, gücü. ' cektir. dahilinde Bölge Başkanlığınca ay· 22893 32509 23666 16759 30450 608 l~ 
idi. Bu resimler, o kadar canlı du- j kadının hüznünü artırıyordu. r· 1 b ld B 'kt F 9 M"t k bil A k il İ ni adette seçilecek klüp arasın • 15363 21358 37593 15093 13828 

24715 10888 35217 
:)4:"" 

fi s an u an: esı .aş ener • - u e a en n ara e s- 4222 3885 11938 28333 ,..; 
ruyorlardı ki, odanın somaki döşe- Genç kadın, nezaket ve şe <at kar- b h G 1 • V ' t b 1 d .di 1 k da iki devreli bir lig fikstürü 37889 8853 6954 29818 22918 Z•"'; 
lrıesını, bu bedbaht kadınların kan- şısında bunalıyor, kocasından so • a çe, a atasaray, efa. kani .. ul arasınkta g

50
'
0 

p gİetece tanzim edilerek bunlar kendi bu- 25044 2l314 33l7 24321 sô5'' 
·• - İzmirden· Ateşspor Doğanspor up ere ma uan ve s an - 9699 16406 11759 32380 29080 34074 18595 18364 6724 >! 

ları ile lekelenmiş gibi gösteriyor- gudukça soguyordu. · ' · b 1 i . İ . A k Iundukları şehirlerde birbirlerile 13229 38122 39275 4131 29536 z.V 
!ardı. Bu odanın bir kapısı, içinde Mösyö Bernar dö Montragu, bir 2 - Mili! küme maçlarına 19/3/ du -.d~mır,l zmkırkl· .. nl aradarasın- karşılaştırılıp puvan usulile bu li- 15504 2446 26909 4399 25460 lls,C 

1939 p .... b 1 k 1' a gı ıp ge ece up ere e •eza 2379 21943 17684 38189 35656 33496 32782 12785 -~ 
<u olmıyan hendeğe açılıyordu. sabah uyandığı zaman, karısını ya- azar gun.u ~ anaca ve ıg kt 600 I' d ıa . gin birincisini seçeceklerdır. An • 2814 32820 6018 4121 280 . ~6-'P" 
• Binanın biraz ötesindeki ahır • nıbaşında göremedi. Bütün köşkü maçlar mahalli klupler arasındaj~a k ~an K f'l ı~a ep D sm~ ~rı- cak bu kabil klüplerin oyuncu - 30119 33433 22790 39383 12 13060 18095 37278 39038 '"'~ 
!ar, ayn bir kısım teskil ediyorlar- aradı, taradı; Koleti bulamadı. Ha- yapılacaktır. Sebebi 'I!Ücbir ol- -~ce. t~. B adı e ~· b' e'.°:yo arı !arı alakadarlardan celbedllecek 18163 12970 25187 2146 ı:'/Jı 
dı. Burada altmış a;a yer on iki tırına mahzen geldi; arasıra karı- madıkça ve zarureti kat'iye hisse- uzerın e!d e ten . er tıt~~~ı"' a5n0unt u- fotoğraflı bir liste veya defter ha· 4786 7975 30143 22166 20322 29237 33250 20848 7662 2Ş; 

• d'lm d'k ı t h' d'lm· nun yen en emın e ıgı ıo en- 13875 18292 17204 1166 16338 35389 38 7125 20416 ı 
arabaya bölme vardı. -sının orada kapandığını, saatlerce 1 e 1 çe maç ar e ır e 1 ıye- .1• d . if d d k ah t !inde evvela Bölgece tesbit edile- 2295 30273 9004 115 

7 2sıı 
. k ld • bili d cektir. Mücbir sebebin takdiri Fe- zı uttan a ıst a e e ere sey a . . 31050 16563 10442 16152 3561 • .n 

Gıyetın asıl hoş tarafı, etrafını a tgıru yor u. .. d kl d' cek ve maçlara ıştırak edecek o· 
21682 29893 15433 22247 14870 

32,.. 
'sarım su kanalları ve uzak mesa • Mösyö dö Montragu, ~ahİzen. ka- :eras~n v:: ;un sa~t~'.18 maçı I· e ;;e - e~~lıismanlar Genel Di • yuncular .. ancak listeye dahil bu • 35906 34103 12598 7240 l~ 

. . pısına yaklaştı; dınledi. çerıden are ece a eme aı ır. .. .. .. lunanlardan ·olabileceklerdir Lis- 16376 23754 11411 23960 9983 37705 6260 31964 26275 13rjı 
relere kadar uzanan ormanları ıdı. inilt' b . 1 . r d f 3 _ Bu maçlara iştirak edecek rektorlük tarafından odeneeek ve . . · . 38138 31895 34918 27043 11486 32556 17356 25768 39596 _,, 1ş 
B 1 d b lık 1 1 

ıye enzıyen ses er ge ıyor u. . , teye sonradan oyuncu ılave ettır- ,. 

k . ... ·ı ı 1 rd • ,,.. ı. bö'I 1 .. d .1 kt' mek ıstLyen klup bunu aynı esas 135" 
un ar a a tutu ur, av av anır- Aralıktan baktı· gözleri ya••rd . oyuncuların sicil talimatnamesine buna muktazL para avans olarak' . . .. . 3264 12098 39183 29474 29437 32740 5148 29801 31353 "' 
en ço,...un eg ence er yapı 1 !. Kolet yere oturmuc sevgili a ısı-' göre tescil edilmiş olmaları şart - ge ere gon erı ece ır. · · • .. 2566 6375 23340 38571 33140 38510 19393 10467 23762 · .. .. • ' ,. Y 11 M 1 'd · d dahilınde evvela Bolgeye kaydet - gıı 
Cıvar halkı, Mosyo Montrago yu nın başını dizine alınl!Jlı. gözleri tır. Talebelerle Genelkurmay baş- - aç arın ı aresı esnasın a, · . ek . B .. 24971 7160 12387 27018 19133 102 19105 32804 25519 10 

' Ü ı · d h il · ıtıree tır. u oyuncu on beş gun- ...:G 
. Mavi Sakat. tesmiye ediyorlr.rdı: yarı kapalı vecde gelmiş bir der- t kanlığından müsaadesi alınmamış vaz e erı sa ece oyun ma a erı- d 1 t kı d ala 2721 38887 39998 20999 28224 17090 'JJ.IP" • • . 'b 1 · en evve a m a yer maz. 12680 16048 16159 wı6 
çünkü bütün millet, ona böyle l!.im viş gibi başını sallıyor, sevgilisine askerlerin oynatılması caiz değil-,nın ter:•. at vem~ ~emes'., oyu~cuı B _ Ankar İ · d d 2474 18420 28923 12520 22 ~ı 

· O k · · · t .. d' d . d' !arın gıyınme ve sıcıl vazıyetlerın· a ve zmır e e 7>' 
vermıştıb. . nun sa alı hakıkaten • sevgı~nı e~enı:~e ı~or. u., E ır4. A . . . . d b' deki gayrinizamilik hariçten yapı· [Mill1 küme dışında kalan klüpler le nihayete erecek olan devre so· 5811 7867 9157 5249 saıfl 
-mavı gı i ıdi. Bu mavilik, sakalın - u ne em e şe erım. s- - ynı mevsun ıçm e ır o • .. bu maddenin (a) fıkrasında gös - nunda İstanbul İzmir. birincileri 38090 35424 21520 12012 :..ııB 

k 'd b k f t tt • k b . . .. 'ili k" lacak mudahale ve taşkınlıkların. • l4"": 
mavi olmasından değil, siyahlığı- ı en ana a a u ugun, ır a • yuncu ikı bolgede mı ume maç . terilen usul ve esas mucibince bir- Ankaraya gelerek burada araları- 37953 11665 15722 31082 31oı6 cıma isyan ettığin olurdu. O halle· !arına · tirak edemez oyunun zevkıne ve oyuncuların a· . . . . . . . . . 
nın fazla oluşundan, mavi akisler . k.ı k' ... "rd" . ış · s•bına yaptıg" ı aksi tesirlerin gide· bırlerile karşılaştırılarak keza bu l'ıa Ankara bırıncı ve ıkınclsının 867 6766 10326 2351 3781 

nne zar, opuru um· sem hır- 5 Fikst" g" .. abak · - i 00·ı ı d b' · ·ı · k ılm il ı· · 04 " yapmasından ileri geliyordu. Mös- al d değ'l ., H • t h . 1 - ure ore mus a ı. rilmesi orta ve yan hakemlerinin ~ ge er e ırıncı erını seçecek • de at as e ve e ımınasyon u • 12326 17267 8911 272 ı&'V 

k
p tardid~· 1

• mı, N. b'alya.' baıe: çin bulunduğu şehirden hareket saatlerı'.nı·n bı'rı'bır' le•ile olan uy••. elerdir. sulile karşılaştırılacaklardır. Sona 2581 6199 5572 35605 

gül k Ka .- sırası_ ge ı." 1 a e.. are e v. eya lığının kontrolu", oyunun müddetı' C - Bulun bu maçların icrasi- [Arkası 7 inci aylada] 16823 ı21g7 
yö dö MontraguJU, çivit renginde- e, ınme ınuş. e ı eyım enr ld'"' h ld h k t • ~ 1 .... 
ki üç sakalı arasından .. en or · . ~ ayınm başını nazlı avuç kendı şehrınde musab3 kaya ışti • . . . . . __..-/ 
,kunç Tifona benzetmemelidir. De· !arı ıçınde okşuyor sonra yine söy- t t h nızamısınden eksık veya zıyade -------------------------------------

b . dalı .. • ra e meyen, ya ut maç esnasında t lı t lmad . 1 b' . T A K s • • BU 
re eyımizi, a ziyade, taze tı • Iuyordu : j h k d k .. oyna ı p oyna L ıgının es ıtı 1 J M s J N E M A s J N J N , . d sa ayı ter e ere musııbakayı ta- . 'b' I .d • .1 .. • • ŞTE ; FT a 
raş an ıçin e yanakları mavileşen - Aslanım! Bak hazır yemek 

1 
ki" 1 h kk vesaıre gı ı sır ı arı mesaı e mun ~ HA ,,. 

. ' ' marn amayan up er a ında a- .. . . 
l<omedyacılara, veya genç papaz- rahat, senı gevsetti; beni de, ken. ğıd ki h"k' 1 t tb'k dil' . hasır olmak ve bölge futbol aıanı- .

1 

T kd • ... • • J k J 
1ara benzetmek doğru olur. dimden iğrendirdi. Sen, bu güneş- şa a ~ um er ah'. de :· le lig heyetinden seçilecek iki a ım ettıgı zengın, par a Ve emsa SİZ programı 
Bernarın sakalı, iknci Hanrinin siz izbede, ben, süslü bir bebek g;. A - B un~u.ğu şc ır en are· zattan mürekkep bulunmak üzere . RAIMU . Gf RMAINE DERMOZ E U" •• s GECELERi 
sarayında dolaşan büyük babası. bi boyalı odalarda, böyle mi sönüplket sıra~r~el~·~ h~l~e :aredaket

2
e
0
t
0
- üç kişilik bir ı·tkik h<ıyeti de ayrı- 1 ND LU 

nın sivri sakalına benzemiyordu. gideceğiz? Hayır, değil mi? Baş- mı· eyen up ır .ncı e asın .... ca vazifedar olacaktır. Bu he ·et, tarafından harikulade· bir tarzda 
• M . h . t•a para cezası oder ve tekerruru . . . . ·ı k . t f Hatta, annyan mu :irebesinde basa venp kırlar aşsak; kasabala!', h 

1
. • ovun kavaidının tatbıkı e te nık yara ı an 

· 1 '. . a ınde milli kümeden çıkarılır. • . . . .. .. ,. 
ölen ceddinın ye paze sakalını da ~hırler dolaşsak! Ne dersın sev. B G . mesaılde ve maçın tarzı ıdaresın- H A R p D Q N u ş u 

d d O M .. .. Tü' .1. h" h , - erek kendi ~ehr.ınde ve d h' b' ı·h· t t d ki an ırmıyor u. nun, osyo re"' gı ım, ur ayatımıza kavuşmıuc k . ·ıı , e ıç ır sa a ıye aşıma ı arı 

gibi, küçücük bir bıyığı vardı; ya- fena mı olur? gere se gıttı i yerde yapacağı mü- gibi hakeme müdahale hakkını da Kahramanlık, fedakilrlık ve 
Ö 1 · B sabakadan imtina eden hükmen . . . . . 

nakları maviye çalıyordu. y e ı- ernar, karısının bu hazin sözle- lU lır V h . haız değıldırler. Tetkık heyetıne, vazife Filmi 

. ' Büyük ve güzel Dansö:ı 

IMPERIO ARGENTINA ••• Tarafından lspanyolca koPY 
ken, derebeyi biçimsiz değildi ve rine daha fazla dayanamaqı ·, kapı- ~ağ P sayı · e 0 .aftakı dep- valnız kendi vazifeleri dahilinde ·• M' k l F ı b 
b h lil kims k k .11 ., . !asmanın yarısını nakdı ceza ola_ ıla .. . . 1 "••••••"';.;~u~·~c~m~m~e~~l~m;.;~i~r~p;ro;ır~r;•;m;d;a~. ~B~u~gll~n~•;•;at~l;l~v~e.;l~d;e~T;en~z~i~li;tl~ı~M;a;t~in~e----:: u a e eye or u vermiyor- yı ı ı, ayının pençesınl hatırına .. .. .. !' d b .. yap cak muracaat ve ıtıraz ar, 1 
du. Bilakis, şeklinde, daha ziyad-:ı getirmeden mahzene girdL Kolet, rak oder. Tekerruru ha ın e u o- maçın hitamından 15 dakika son • -------------------------------------
erkeklik manası vardı. kocasının teı;.,ssüsünden öfkelen- raya kadar mesmudur. Aksi hal • 1 f 
,1ı~~~:ra::m~0;:~.~~ri ;:;ıl~a;;: ;~zCU:ı" o:e:d~er~=~~!ız;:;~l~:!ıs:~~~1e;~ s!~~sözl~~~~~e~ ~:y:~a;~y:!k~:::aa~=~~~:~~:t~~~ F ~ug~n SA~A~Y ~ Sinem.asında stanbulda ~lk ~B f~ııı··· 
niş omuzlu ... sağlam bünyeli, hoş 'ıomurdanarak ayaga kalkan ayı. hatırına getirince endi. elendi, ki müracaatlarla itirazları ve ken- F eerık bır çerçeve ıçınde buyuk bır mevzu Mılyonlara mal olmuı fevkalade bır 
görünüşlü idi. Şu kadar var ki. •. 1ını teskin etti ve kocası ile bera • mahzene koştu. di müşahede ve kararlarını, alıl. · R Q N A l O C Q l M A N' · t ınsilİ 
O, salon ve şıklarından değildi; ')er mahzenden çıktı. Mahzen boştu. Kadınla beraber kadarları dinlediklerinden itiba • ın Zafer dolu muhteşem bır e 
daha ziyade kır ve orman zevki E~te~i sabah, Koletin yataktakl

1
a.yıdan da eser yoktu. tl'stelik cTa- ren 24 saat zarfıt!da bir raporla ve G A 

1
• p u F u K L A R 

içinde yetişmişti. Zenginliği ve se · verı, yıne boştu. Derebeyi telıiş et- lihslz prensesler odası. nın arka Bölge kanalile Federasyona bil • ı 
viyesi derecesinde kadınların ho • 'Dedi; yalnız acı acı gülilmsedi: •kapısı da açıktLKolet, hiç şüphesiz direcektir. Tetkik heyetinin ka • 
flllla gitmediği de belli idi. Neden - Yine mahzene, ayısının yanı- ,ayısını almış, bu kapıdan çıkmış, rarları gayri kabili itirazdı,r. B;r adamın yafayabileceti en müthit macera ·-----~ ... 
mi? Çekingenliğinden ... Evet, çe· ~a gitmiştir, dedi ve bekledi; fa • igitmiştl. 12 _ Deplasman maçları her fl•tl•,.49 um , ... tur: llu9lln ı ı ve ı de tenzllith m•tlfl• 
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18;GuR•&Jjj j AVRUPA MESELELERi 

Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları lngiltere donanması 
. . 

Yazan: M. Sami . Karayel No. 11 Fransa - lngiltere ittifakını koru-

l ekirdağlı San Hafız vahilecek vaziyette midir? 

Sarı Hafız, Deli Muradı nefes 
bile almadan dinliyordu 

!~ l 

SAYl"A :. 

.. ' 

j 

Bu resimler İtalya • Frao· 
sa gerginliğinin sebeple • 

· rinden birini teşkil eden 
Somali Ye Cibutiye ait 
muhtelif intıbalardır. Bu· 

. rada Cibuti sahilleri, yer
IUer ve Somaliden bir so
kak görülüyor. 
İtalyanın bu memleketlerden pay 
istemesinin sebebi büyük İtalya 

İmparatorluğunun teessilsil 
meselesine bağlıdır 

ispanyada Cllınhıtriyetçilerle FRANKO ara•ındaki harp bitmeden yeni bir bofU§ma daha b•t· 
!adı. Şimdi de hükUmetle komünistler atasında çarplfllıalar olu yor. İspanya boğuşmasının neti-
cesini tesbit eden bu tablo nekadar acı değil mi? z 

• 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHIN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Ya,.an: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Nıımaraaı: 12 

Su mahzenlerine Kıbrıs şarapları doldurulmuş, 

çeşmelerde su yerine nefis kokulu şarap akıyordu. 
2 

MİLLİ CUMHURİYET 
BAYRAMI 

Atina, Panatene (1) bayramını 

tes'id ediyordu. 
Atina Cumhuriyetinin başında 

bulunan devlet adamları, bu millt 
bayramı emsalsiz şenliklerle şen -
Jendirmek, hükumet rejimini hal
kın nazarında yükseltmek istiyor
lardı. Uzak, ya.kın devirleri gölge
de bırakmak, gözleri kamaştırarak 
gönülleri avlamak için ne yapıl
mak !Azımsa yapılacaktı. Mağbed
lerde dini ayinler, tiyatrolarda 
temsil ve musiki müsamereleri, 

meydanlarda nümayişler, koşular 

ve daha ııirçok eğlenceler merasim 

programına konulmuştu. 

Paramı? Hükiımet, hiç bir mas
raftan çekinmemiye .karar vermiş
ti. 

PİNDAR, EFLATUN, SOKRAT, FİDYAS, ASPASYA, 
ANAKREON, ALEXANDRE. (İNGR'in bir tablosundan) 

O gün, daha şafak sökmeden, Hermese (5) şükran borçlarını ö-ıdeğil, rell12i bir manası vardı. Evet, 
halk, her taraftan Atina'ya akıyor· demek için her gelene kapılarım Evet, Liknos, varidatlı ve şehvete 
du. Zenaat erbabı, çiftçiler, demir- açtılar. Oralardaki eğlenceler de j düşkün gençlerden birçoğıınu avu
ciler, mermer işçileri, varoşlardaki bedavadır. En hoşunuza gidecek cunun içine almış .• servetlerini ye
zahire tüccarları yabancılar civar daha birşey vardır: Korentten üç yip bit~t. 

IKDA.llf 

GüLELIM: 

Tehlike 
düdüğü 

Bay Çetin, otomobiline binerek 
gezmeğe çıkmıştı. Otomobil çok 
entipüftendi. Adeta kırık dökük 
bir şey ... 

Tekerlekleri muhacir arabası 

gibi temel çivilerile tutturulmuş
tu. 

Bay Çetin bu arabayı elden dü
şürme elli liraya kadar almış .. 
bir kutu da kırmızı kayık boyasile 
boyamıştı. 

1 
Arabanın tekerlekleri yırtık ve 

yamalı olduğundan ikide oorde 
kocakarı zırıltısı gibi ses veriyor-
du. 

Bazan da giderken, motör işle

miyor birdenbire olduğu yerde 
duruyordu. Yalnız dursa iyi; mo -
törden acaip bir ses çıkıyordu. 

Sanki; bu ses imdat düdüğü idi. 

Bay Çetin; bir parça dolaştık -
tan sonra; gece şehre girmi§ti. Ll
kin, kör Q!ası motör birdenbire 
durarak _(mdat düdüğü gibi fosla.
mağa lJaşladı. 

Bu sesi durdurmak mümkün 

Hasan, elli ikinci izci taburunun 
leylek mangasının komutanı idi. 

Muallim, maıtga komutanlarını 

toplamış izcilerjn nasıl selam ver
diklerinden, kurt yavrularının or
manda ve dağda yürürken nasıl iz 
bırakacaklarından bahsediyordu. 

Muallim, bilhassa, orman yürü-

12 - Mart ı939 

• Elektrikli baston 
Norveçte Osloda körleri biJ!l~~ 

cemiyeti namında bir ccrıı1;,.:ı 
kurulmuştur. Bu eemiyet tel< 
körlere bir beyaz elektrikli bal 
ton vermiştir. Bu bastonlar. JtÖ~ 
!ere yollarını göstermektedil'· ... 
sayede .körler rahat rahat yur~ 
yorlarmış fakat bu bastoııl\ıı 
nasıl yol gösterdiğini gazete 
y aZ'Illlyorlar ... 

köyüne gelmişlerdi. ı· 
Jti' 

Muallim, yoklama yaptı. 1• 11ı 

Ortadaki, dilber Amara • Gziklis değildi 
' . ' . yüz Afrodit (6) rahibesi getirildi 

kasabalardan gelenler kafile kafıle B 1 . h k" 
1 

k un ar, zına eves ar arının zev .. yüşlerinde kurt yavrularının kay
bolmaması için dikkat etmelerini 
tenbih eyliyordu. 

ağaçlara küçük birer işaret çiz -
meği unutmayınız. İleride yolu 
kaybedip ormandan dışarı çıka -
maz iseniz, bu işaretler sizi tekrar 
geldiğiniz yere döndürebilir .. 

kız izcilerden Neriman naJllf'1\. 
idi Aradılar, bağırdılar, bitllZ ~ıı. 
lediler. Lakin, Neriman yol< 
Akşam da olmağa bqlaml§Ü· ıııl §ehrin sokaklarını dolduruyorlar- !erini tatmin edeceklerdir. idi. Buna cSu bendi iskarası. diye 

dı. bir isim tak11mıştı; çünkü o da C.· 
Karadan arabalar, tahtırevanlar .. * nüne düşen servetleri, son damla

denizden yelkenli gemiler, kadır- Polis vazifesini gören İskitlerle sına kadar sızdırırdı. 
galar, bedava eğlenmiye can atan- Argoslu esir azatlıları, halkın her Sağdaki kız, kıvırcık siyah kir-
lan, uzak, yakın yerlerden Atinaya kabahatına göz yummaları ve kim- ikl . . .. 

1 
. d al b 

taşıyorlardı. jsenin canını sıkmamaları için emır 1 P ennın go gesın e can ıcı a-

ö 1 ti t 1 d Sof ki .. \almışlardı Bunlar bekleme yerle- kışları yanan güzel gözlü Atera, y e ya, ya ro ar a • o > un · • 

1 
tr 'ed'l · Ar' f k ed' rinde duracaklar .. ayakkabılarının bir İspanyol dilberi idi. Mücevhe-aJ ı en, c ısto an> ın om 1 .. 

1 . -•~ E "h tli h tunç ökçelerine kaldırım taşların- ratı, pek meşhurdu. Halk oyunla. 
erı oynanac..,. "· n şo re a- h 

del d 1 ik. k da ses çıkartmıyacaklar .. halkı, er nndaki mahareti de dillerde gezi-
nen er, sazen e er mus ı on· .. k.. .b. k 1 ·ı d 

1 . eki d' gun u gı ı uzun argı ar ı e ur- yordu Üç genç kadın iti•erek ov-ser en vertıc er ı. Koşular, id- · 1 ~ ' ., 

durmıyacaklardı. naşarak, şarkı söyliyerek ilerledi-
man oyunları seyredilecekti. Bii· Akademüs bahçelerinin ötesin· 

ler. Polislerin önüne geldiler. 
tün bunlar, yarım drahmi duhuli- de, Seramik ismindeki mahallenin . . . . 
Ye de Verilmeden bedava gezilip d ik' 1. . . d Polısın hırı, kadınların bu şıma-

yanın a, ı po ıs gezınıyor u. 1 ıklığ . 
1 

d. 
görülecektl Sirkler, stadyomlaı , Bu sırada mağbedlerinde serbest r ına ıçer e ı: 
mağbetler tiyatro meraklılarına, aşklara cevaz verilen Seramik ma- - Defolun buradan! 

idman oyunları aşıklarına, araba hanesinden üç genç kadın çıktı. 

koşulan seyircilerine, dini dans 1 Bunların üçü de, bu mahalle sa

ayinlerindeki ciızibe arkasında sü- ı kinlerinin bütün hususiyetlerine 

rüklenenlere kayıtsız, şartsız kap!- göre şık, zarif .. fakat pek açıksaçık 

Dedi. 

Arkadaşından daha işgüzar dav
ranmak istiyen öteki polis ise, eli
ni kaldırdı; kadınlardan birinin o
muzundan yakalamak istedi. 

-
Bay Çetin, piroson baktı. Motö-

rün işlemesini beklemeğe başladı. 
Uzaktan, sesi işiden ve imdat 

düdüğü zanneden polis bir kaza 
aldığını zannederek düdüğün 

durmadan habire çaldığı yere koş
tu. Bay Çetinin karşısına gelir 
gelmez heyecanla sordu: 

- Aman, bir şey mi oldu? 

Bay Çetin, sigarasını fosurdata
rak sakin bir eda ile cevap verdi: 

- Yoo .. bir şey yok ... 

- Eh! Bu durmadan çalan dü-
dük ne? 

- Bozulan motörün sesidir ... 

Böyle arada bir durur ve öter .. 

Deyince; polisin aklı başından 

gitmişti. 

Ormanda, düz yollarda, dağda 

nasıl iz bırakılacağını şu yolda 
izah ediyordu: 

İzciler, dikkat ediniz ... Dağ yü
rüyüşlerinde iz bırakmak için en 
kolay şey geçtiğiniz yollara taşla 

işaretler koymak hem daha kolay 
ve pratiktir. Ve hem de izlerin 
kaybolmaması için faydalıdır. 

Sonra; kurtlara, kuşlara, ayıla

ra, yaban domuzlarına yemlik o -
lursunuz ... 

Orman yürüyüşleri daima teh -
likelidir. Herhangi bilmediğiniz 

ormana girdiğiniz zaman eliniz -
deki izci baltalarile geçtiğiniz yol
lardaki bariz geçitlerde bulunan 

Şirley ve çok sevdiği Tom 
Şirley, bundan altı ay evvel 

Çinlilere ait bir film çevirirken 
figüranlardan Tom isminde kü -
çük bir arkadaşı duvardan diiş&

!"ek ayağı kırılmıştı. 

Çocuklar; söylediklerime dik
kat ettiniz değil mi? Hele; kızlar 
sizlere daha dikkatli olmanızı tav
siye ederim. Yarın Belgrat or -
manlarına doğru bir yürüyüş ya
pacağız, Karadeniz sahilinde bu
lunan Çift3Jan köyüne çıkarak 

Muallim, telaşa düştü. :ı:ıer 
izci Hasana şu emri verdi: 

- Peşimden gel... ıe
Di1'er izcileri Qoftalaıı JDt\ . 

bine yerleştirmiştl ormana d• f 
dılar .. evvelce gelirken işard ):OJll' 

dukları yerlere bakarak yoU~e 
şaşırmadan ilerliyorlardı. ~ 
olmuştu. Kurtlar uluyor, yabi. 

'dl domuzları çalıları yırtarak gı 

Şirley, bu figüran çocuğa çok 
halk, acımış ve günlerce ıztırabını çek- 1 

mişti. 

!arını açmışlardı. Su mahzenlerin- bir tarzda giyinmişlerdi. Edalı e- Bu genç kadınlar, Seramik ma
ne Kıbns şarapları doldurulmuş, dalı yürüyorlar.. cüretkar bakış- hallesinin üç haşarı, şımarık çocu
çeşmelerin musluklarından kokulu !arla etraflarına bakıyorlardı. İnce ğu idi. Böyle muamelelere gele -
nefis şaraplar akıyor; halk bol bol elbiselerinin aralıklarından butla- mezlcrdi. Gziklis . Aınara, yakası 
içmiye; neş'lenmiye dağvet olunu- rı görünüyordu. Saçlarında, altın ac;ılmamış bir küfürle polisleri 
yordu. kordeliılar .. bellerinde, gümüş kak- haşlarken Atera da polisin birine 

Her sokak başında münadiler malı kemerler vardı. ustalıklı bir tekme indirdi. 

şöyle bağırıyorlardı: Bunlar, kibar fahiselerdi ve bü- . . Bu m.anz~.rnyı seyreden 

Kilyosa gidip kamp kuracağız ... 
Deniz mayolarınızı almağı unut
mayınız .. Çünkü; Kilyos dünyanın 
en güzel plaj ye ·,.:ıir. Haydi ba -
kalım .. . Soldan geri marş!. 

1 İzci! B" .. •kd

0 

• k d - Ey sevgili hem~iler! Ey .. . • .. .. . bırdenbıre coştu: 
kıymetli misafirler! bugün milli tun Atına. bunları butun husus» - Yuha! Argoslu esir azatlıları-

yetlerile tanıyordu. Öyle ya .. bir na! .. 
bayramımızdır. Onun şerefine, çeş-
melerimizden su yerine şarap akı- Paros mermeri külçesinden bir ila- Diyerek bağırmıya başladı. 

yor. Bu bayramın ilahesi cAtene. 

(2) de, cDiyonizos> (3) gibi şen ve 
sermest kimseleri sever. İçiniz! 
dünya zevkinden gam alınız! Bu 

coşkun ve iliıhi saadet içinde ciha
nın gam ve kasavetini unuttuğu-

he vücude getiren Fidyas, bu fahi-
şelerin vücutlerini, en gizli güzel- ( 1) Minerva ilahesi namına ya
liklerine kadar, heykellerinde te- pılan şenlikler. (2) Giizel san'atlar 
cessüm ettirmiş .. onları ebedi bir ilahesi. (3) Şarap ilahı. Romalılar, 
şan ve şöhrete mazhar etmişti. buna .Baküs. diyorlardı. 
Kadınlar .. kolsuz, omuzlarından [4] E k' y .. h · l 

k 1 ff f h 
• . 

1 
. . s ı unan cum unyet e -

opça ı şe a armanı erını savu- . d . k" d b l 
b azh · · · • k ·· .. 1 1ik h k . rın e nyaset mev ıın e u unan-nuz zaman u m arıyetinızın a- rara yuruyor ar .. şen are i!tı . . 

milleri olan şanlı arhontlarınızın ve gürültüsü ile sermest bir halde 

1 

!ara demrdı. 
hatırlayınız. Onlar, sizden aldıkla- şarkı söylüyorlardı. [5] Yunanlılarca belağat, tica -
rı bütün vergileri, yine sizin eğlen- Soldaki şuh Liknos idi. O, ziya. ret ve hırsızlar ilahı. Romalılarca 
cenize sarfediyorlar. Varoşların ve !etlerin en şöhretli bir kahramanı ismi cMerkür. dür. 
Pire'nin umumhaneleri, ilaheleri idi. Arkadaşları, ona cObur. diye I [6] Güzellik ilahı. Romalılar bıı.
(4) size karşı olan yüksek hislerini isim vermişlerdi. Bu oburun hakiki na cVenÜS• diyorlardı. 
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nekadar garip bir şeydi! Kendini 
öldürmeğe teşebbüs ettiğine emin 
olduğu halde onu ziyarete geliyor
du. 

Genç kız ona baktıkça ağlnmak 
istiyordu. Yüzü ne kadar soluk ve 
hasta idi .. 

Genç kız bu söz üzerine sende· !eski yerine, karyolasının ucuna O· Gözgöze geldiler. Ferda titredi. 
ledı. Birkaç adım geri giderek kar,. turdu. Vücudü hafif hafif titriyor, Bu koyu mavi gözler sanki ta içi
yolasıha çöker gibi oturdu. Dudak- heyecandan sık sık gözlerini kır- ne bakıyordu. Genç kız her zaman
larını kımıldattı, birşey söylemek pıştırıyordu. ki gibi gene bu gözlerin karşısında 
istedi. Fakat ressamın yüzü gittik- Ressamın gözleri gene eski par- en derin bir heyecanla sarsıldığın• 
~~ daha fena oluyor, gözlerinin bu lakhğını almıştı ve bu gözler genç hissetti cAşk öldürür fakat ölmez. 
!anıklığı artıyordu. Ferda telaşla kızın üzerinden ayrılmıyordu. Ga- diye düşündü. Ondan uzaklaştığı 
yt'rinden sıçradı. Onun bir buhran yet yavaş bir sesle: gün şifa bulacağını bir zamanlar dil 
geçirmekte olduğunu anlamıştı. - Sizi korkuttum, diye, mırıl- şünmekle ne kadar boş bir vehme 
Kolonya şişesini kaparak Akif Ce- dandı. İlk defa bugün sokağa çıkı· kapıldığını anlıyor, şimdi ona ya
male koşturdu .• Biraz şakaklarım. yorum. Biraz fazla sarsıldım. şamak, bu mavi gözleri görmek, bu 
sürünüz• diyerek titrek bir ses!c ı Ferda cevap vermedi.Başı uğul- sevgili başa bir an bakabilmek an
mırıldandı. Fakat Akif Cemal şı- :luyor, Ressamın fenalık gelmeden cak kabildir gibi geliyordu. Onun
şeyi almak için elini uzatmamıştı. evvel boğuk bir sesle söylediğı la karşı karşıya olmak, tevkifh&
Yavaş yavaş rengi yerine geliyor, .sözler kulaklarında çınlıyordu: nenin şu küçük, kasvetli odasında, 
yüzü cüzeliyordu. Birnz sonra ta- cKurtulmak için öldürmek isteyip böyle ağır şerait içinde de olsa ge
mamile kendini topladı ve yardım te muvaffak olamadığın adam> ve ne mesut etmiye yetiyordu. Şu de
ıstemediğini i~aret eden bir el ha- hayretle ona bakıyordu. Mademki mir karyolada ne kadar uykusuz 
ceketi yaparak: o da öbürleri gibi kendisini vurdu- geceler geçirmişti. Daima onu dil-

- Teşekkür ederim, teşekkür ~- ğundan emindi. Neden vertlıği i- sünmüş, •Ölmesin Allahım! , diye 
derim, dedi. !adede: cFerda hanımdan da şüp- dualar ederek ağlamıştı. Sonnı 

Ferda hemen geri çekildi. Gene he etmiyorum• demişti? Hem bu mahkum olması ihtimali aklına 

Tomun, derhal Holivutta bir 
hastaneye yatırılmasını emreden 
Şirley, bütün masraflarını deruh
te etmişti. 
Çocuğun ayağı diz kapağından 

tehlikeli bir surette kırıldığı için 
tedavisi uzun sürmektedir. 

Fakat; altı aydır hastanede te
davi altında bulunan Tom artık 
iyileşmiş, bahçede oynamağa baş
lamıştır. 

Şirley; Tom hastanede yattığı 

müddetçe hemen her gün evde 
yediği nadide yemekleri çantası

na koyarak bizzat kendisi taşıyıp 

hastaneye götürüyordu. 
Küçük ve talili Tom, şimdi meş 

geldikçe bir çılgın gibi odanın i

bur Şirleyin yakın bir dostu ol -

muştur. Hastaneden çıktıktan 

sonra, beraber bir film çevirecek
lerdir. 

böyle sessiz, sakin ağla;,ıoşına uzun 
çinde dönüp durmuştu. Gündüzle- uzun baktı. Onun da gözleri yavaş 
ri onu biraz teselli eden resimle, yavaş ıslanıyor, dudaklarının ke
meşgul olması idi. Fakat o zaman narında muztarip çizgiler beliri
da konkur~ girmiyeeeğini artık her yordu. Ağır bir sesle tekrar etti: 
şeyin kendizi için mahvolduğunu - Ağlıyorsunuz Ferda .. 
düşünüyor, a.erın azap içinde Ferda ellerile gözlerindeki yaş. 
kıvranarak çalışıyordu. lan kurutmıya çalıştı. Fakat onlar 
Şimdi bütün bütün bunları unut- parmaklarını da ıslatarak gene ya

muştu. Yalnız birşey biliyordu: O, naklarına süzülmekte devam edi
yanıyordu. İşte karşısında o koyu yorlardı. Küçük bir hıçkırık ve o
mavi gözler gene eskisi gibi ışıklı, muzları sarsılmıya başladı. Yüzü. 
biraz solgun ve hasta olmasına rağ- nii ellerile örttü yastığına kapandı. 
men gene o sevgili yüz.. Ressam hemen yerinden kalk. 

Gözleri buğulanır gibi oldu. Akfi mıştı. Onun yanına yaklaşıp ürkek 
Cemalin sesini duydu: bir hareketle elini omuzuna do-

Ağlıyorsunuz? diyordu. kundurdu. Sesi titriyordu: 
Elini yüzüne getirdi, yanakları - Ağlamayınız Ferda, ağlama

ıslanmıştı. Birdenbire göz yaşları yınız .. Bana tahammül edemem. 
fazlalaştı. Arka arkaya ta çenesine mem. 
süzüülyor, sıyah elbisesine döküle Durdu, onun hıçkırıkları sarsı

rek orada koyu büyük lekeler ya- lan omuzlarına, güzel kumral ba
pıyordu. Derin bir ferahlık duydu. şına uzun uzun baktı ve sesini ya
Bu göz yaşlarının kaç gündür içi- vaşlatarak ilave etti. 
ne üstüne yığılan azapları, hiç- - Yaptığınız işten pişman old•ı

ranları bir ilaç gibi silip götürdü- ğunuz belli Ferda .. Beni vurduk· 
ğünü hissediyordu. tan sonra ne büyük azaplar çekti-

Akif Cemal genç kızın hiç yü- ğinizi şimdi daha iyi anladım. 
zü buruşmadan bol göz yaşları ile <Arkası var) 

1 
er, uyu ereye a ar va-

purla güle oynıya gittiler... :ijir 

1 

buçuk saat kadar çeken Bahçe 
köyüne vardılar. Güle oynıya a -
ğaçlar altında öğle yemeklerini 
yediler .. 

Artık, Bendlerdıın ormana dala
caklardı. Gön görmez meşe ağaç
larının altından karanlık ve loş 
ormana daldılar. 

Muallim, bağırıyordu: 

"'.=Wtlar; dün verdiğim dersi 
.ınurmayınız ha!. 
Yürüyüş başladı. Düdükler ö -

tüyor, i§aretler veriliyordu. Beş 

saat yürüyüşten sonra; güle oy • 
nıya ormandan çıkmışlar Karade

~ahilinde bulunan Çiftalan 

yorlaraL 
Du .. du" k 1 vere~ ses erine cevap .,sı 

yoktu. Nihayet; bir düdulı • . 
işittiler... Oraya doğru girdıJef", 
Nerimanı baygın bir halde b8~~r· 
rırken, düdük çalarken bUl~0 pıT 
Burası geçtikleri yoldan ı.arıÇ 

yerdi. .3• 

Neriman bir iş için ormaıııJl '.,. 
hancı bir yerine girdiği halde ~ • 
ret koymamış idi ve yolunu ııa1 IJ. 

betmişti. Üstü başı parçaıaıırtl~ 
Korkudan dudakları çatlaınıŞ11 · ~· 

Muallim, elektrik fenerini Y~ıJ. 
mış, hddetli hiddetli bağ•rı)'or .. ,. 

- Ben, size demedim mi ~ ı,re 
ret koymadan ormanda bir ye 
sapılmaz ve gidilmez diye._...,.. iniz 

Mart ayı müsabakamız 1 

.,..,., I 
... ,,it' 

~t" 
1 - Mart ayı müsabakamız yu- ı yucumuz iyi tarif edip yazars•ıı~ • 

karıya koyduğumuz resmin izahı-ı diyelerimizi a.lmağa hak kaza 
dır. Bu resim neyi gösteriyor .. Si- caktır. ·ıe • 
!indir şapkalılar kimlerdir ve bu 5 - Elli kışiye hediye verı 
resimdeki hali biliyorsanız tarif cektir. çu~ 
ediniz. Birinciye: Körüklü dört bU 

2 - Müsabakamızın müddeti altı bir Kodak makinesi. .. 
dört haftadır. Yani Nisan haftası- İkinciye: Bir kol saati . JıB • 
na kadar müddeti vardır. Üçüncüye: Bir müreJ<kepJı 

3 _,_ Müsabakamıza iştirak ede- lem . . kadıı1 
cek olanlar adreslerine müsabaka Dördüncüden ellıncıye . eıet 
resmini bağlıyarak göndermelidir. muhtelif ve kıymetli bediY 

4 :.... Müsabakamızı hangi oku- verilecektir. 
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Tiyatro lar : 
ŞEHİR Tİ YATROSU 

, ··~·-'·'·~ ;;EQ· _ ~iP 12/3/939 Pazar 

Fas sultanların n çılgın ve 
kanlı ihtirasları neler yaptı 

Fatma tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23619 ikraz nu
marasile borç alınan paraya mukabil nısfı birinci derecede ipot.<·k 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli nısıf 
hissenin satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivu
kuf tarafından (8740) lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda 
Çukur mahallesinin Genişyokuş sokağında eski 22, 22 mükerrer 22 
mükerrer yeni 55, 57, 26 kapı, 346 ada, 19 parsel No. lı şarkan ve 
şimalen yol garben 18, cenuben 20 parsel No. lı ev ile çevrili ve iki 
dükkanı müştemil kagir apartımanın evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: kegtr 12.35 Müz.ik {Küçük or -

l{İiıııı:k- Şef: Necip Aşkın) 1 _ 
.\ıı<la.nt e - Raksan süitten Blö 
Ptens ~· 2 - Kalman - Çardaş 
Saa~ı operetinden potpuri. 

'ians lJ.oo Memleket saat ayarı, 
Saa'ı meteoroloji haberleri. 

lta • ~!3·15 Müzik {Küçük orkes-
....,f· '" . ~ · l(a.' <>ecıp Aşkın(.3 - Sor -

lılııılı:eı ı_ evinde ışıklar vals, 4 -
lıı • Le. llarbele polk2, 5 - Fri
trıck JYaner asker vals 6 -
deyiın • Ren kıyılarında ben' evim
İi . S · Moledi. 7 - Trapp _ Fu
~ . ~ aııın etrafında inüzik sesle -
S antezi 

ı. aaı 1350. T" k .. "ğ' ç 1 
'<t: \te . · ur muzı ı. a an -
ltoıan. cıhe, Ruşen Kam. Cevdet 
Oııııen ~kuyan: Necmi Rıza, 1 -
! -... A.!i ey - Nihavent peşrevi, 
It.ilten f lley - Ben buyi vefa bek
~i terci· 

3 
- Nuri Halil - Bir gon

lla hağl; 4 - Arif Bey - Saçları
~ &iUıe alı, 5 - Arı! Bey - Şarap 
~ 8 ın_ınde. 6 - Yusuf paşa -
s '>ııaısi. 

,, aat 14 
• Pla•· •20 - 14.30 Müzik {Neş'e-

~ıar) 
Saat 1 · 
Saat 7,30 Program. 
Saat 1~7.35 Müzik (Pazar çayı). 

ili), .15 Konuşma ( Çocuk sa-

günü akşamı saat 20 - 30 da 
ANNA K AREN İN 

.. .. 
K OM E D i KISMI 

12/3/939 Pazar gündüz saat 
15-30da 

12/3/939 Pazar günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 
4 perde 

** E Sad1 
Şehzadebaşı 

(TURA1'ı 

tiyatrosunda 

DEHR EFENDİ 
vodvil 3 perde ... 
Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 
ÜÇ YILDIZ 

Operet 3 perde 
Zozo Dalmas 

Halk Operetinde 
başlıyor 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ Saat 18 

de~ailıı) .45 Müzik (Pazar çayı 1 2 3 4 5 ti 7 8 9 11> 11 

[ Yazan: M. R AS 1 M O Z G E N j 

Sultan ABD'ÜLAZİZ ~· MEDİNE TEPE 
lıey,ti( 19

·
15 

Türk müziği (Fasıl E-:il' NE. C A Z T-B- CEvvelki günkü yazının devamıl Vezirler, sultana, çeşit çeşit eğ- bellerine gelemiyecek derecede 
~~Safiye Tokay ve Tahsin S E ·13 A • M - y E L ır lenceler temin ettiler. O zamana dar korsa sandıklarileHamburgdan 1 

Sultan MULAY HAFİD 

ba~::er;~şı:j:!~· meteoroloji -A-L A 11 _S Ü R - J _A D fa~~~ıt1~~~la~~a:::~~d~e~:: ~~a~:~::~~ ~~ ~~~:c~i~1~ ~:t~a~~s~:~.v~~~;::;;:1;:::n~:: 
Saat ı. M J_ :l _D A ~ J. K - V • tından beri geçen altı sene zarfın- yaşıyorlardı; fakat Avrupai zevk rile Üzerleri altın ve gümüş kak-

1aı: l\e 
2
o.15 Türk müziği. Çalan - E • M Ü C _A 1_ A !_ _ S_ ! da, Fas'ın hakiki hakimi vaziyetin- ve safa, Fas sarayında rağbet bul-

1 
malı fotoğraf makinelerinin, üzer· 

~det fık Fersan, Ruşen Kam, • Y 1111 N J_ F A ~ _f:I_ E_ 1 de yaşamıştı. Baş mabeyinci, bil- mamıştı. !eri kıymetli taşlarla işlenm!5 
~t ö l!:ozan, Okuyanlar: Sema- K A .f. m T A M • K Ü L 1 tün asi kabileleri tedip etmıye mu- Vezirlerin gayreti harekete ge- Meksika eğer takımları ile dikil
i .... ~.•nses, Mahmut Kannda.ş,, A s·_ı t. T . - HE c A v~lfak o:muş, Mar~;u~ş şehrinde, lince, Avrupa'nın dört bucağından, miye vakit kalmadan koruyan na-
~Pan "·· - Peşrevi, 2 - Faız ~ A F L A S A M clunyanın eı ıtkar adamlarını Fas sarayına bir sürü serseriler dir ağaç fid:ınları, orada, karmaka-
!Qllı h~1 

:. Hüzzam şarkı - Bük - M. K- M - D V - - - I çalış~ırarak Bahya camiini. i~şa et- kostular. Bunların içinde, bir İn- rışık bir halde dururdu. 
diliş klıun, 3 - Arif Bey - Kür- ' E E c_ tırmışti ve arkasında, buyuk bır gulz vardı ki, yaptığı şeyler ışık o- 1 İdare, bu sefahat yüzünden, öyle 
Cı~aıı. ~ltı ' Düşer mi şanına. 4 - B UG ÜNKÜ Bl'Ll\fACAMIZ dc~lct adamı ve kudretli bir ida- yunlarından ibaretti. Öyle iken, o- bir şekle girdi ki, devlet hazinesi 
1PtiJaı sta - Her kimde vardır aşk J 2 3 4 ti il 7 R 9 10 J I l'ccı namını bırakh. nun her marifeti on binlerce fran- iflas etti. Ecnebi memlekellerden, 
~~·e ~ 5 - Refik Fersan - Bir • Sultan'.. ~~ndisini tahta g"."ireıı ga mal oluyordu: : biribirinden daha büyük istikraz-
!ar1t Ya.tat. 6 - Gülizar ------------- - - ve en muş.mi d'kikalarında unda- .. . b'. d ·!ar yapıldı ve neticede devletin is-
7 ı • " - . ........ 1 • dma yetişen bu kudretli yardımcı- Bu açıkgoz ecnebılerden ırı e, . . . . . . 

-... ... '>Özlerimden gitmiyor. 
1
-----'-------- . . . . bir mimardı. Yaptığı ~ey, sarayın tiklalı tehlikeye gırdı. 

~' •-1""-. Huse·· ynl şarkı - Meh - 1 1 nın cenazesını ağlıyarak takıp ettı. b ık k t k 1 Halk • itanın israfını biliyordu •"" j_l_l ____ I ___ --- Bö le iken, saraya avdet eder et- şurasını, urasını Y ma • e rar _ · 
latı.1 gın. 8 - S. Pınar - Kürdili .. y . . . . ,. ıyapmak ve yeniden yıkarak ba<ka Zavallı halk, sefalette bulundugu, 
"'' ·t11 . l_l_l_ı .----1--- mez sevgılı vezırı Eba Ahmedın , hu· ktlık 1 . . d'"' "• 9 erme kimler vakdı kına- '. • .. ... . jbir sekle koymaktı. Diğer biri ise, 1 a a 1 sene erı geçır ıgı za-
1\ .._ h - - - - - - -- -- -- -- . - metrukatını musadere ettıgını, o- - manda b'l b . . r . 1 . ~llıectı·-"'akım - Kürdili şarkı - ____ l ____ ll _____ l __ ll .. .. . . . . ceplerinden tavşan, şapkasından 1 e, u ısrn ı, vezır erın 
. 4, o h nunb. u.tun_ servetı.nı hazı.ncsıne mali 'gı. .. ı\•ercı·n çı".aran bır' hokkabazdı. j ihtiraslarına ve keyfi idarelerine "·s""· - s.~a iç_k,imsin. 10 - t-ı-1 ___ 1_11 _____ 1_1_ - d d t r. ..,. __ ett.gını bıl .ren ıra eyı ımza e - b' b' t . il b' atfetmiyor, kabahati yalnız saray:ı 

!!. semaısı ı 1 t" j Sarayda, ır ecne ı saa çı e 1r .. .. •. 
•at 21 · ı. . . . uşuşmuş olan ecnebi serserilerin 

S<tat 21 ·00 Memleket saat ayarı. ı-1-.-1- - - - - - 1- S ltan'ın bu hareketi bir hırs ve de Amenkalı ressam ıtıbar kazan- 1 ık .. 
1 

. h 
1 s 00 N u ' . n· . . . S 1 t , b' k t ve aç goz erın şa ıs arında Avru-lı aat 2i eş'eli plaklar - R. 1- ---- --,- - - - .- garo.z eseri değildi; 0 , bir an ane'ye dı.. ır,ncısı, u .a n ın ır ço saa : palılara yükletiyordu. 

Lıt ıı,_ .10 Müzik (Riyaseticüm- ------------- k h eket etmişti: Fas'la es- lerını tamır edıyor, çalar saatlerı I B f . 
~ıdo ı....o 1 uyara ar .. .. . ik. . . d . 1 , u ena ıdareye karşı kıyam e-

su - Şef İhsan Künçer). ~ kidenberi bir temayW vardı. Bu _ kuruyordu, ıncısı e, resım er d T h' B' 
8 

.. 
1 

. . 
• - Soldan sağa - .. k bir devlet adamı ölünce meş- yapıyor, sonra da bol bol içki içi-' • ~n a_ ıred.ınld' u eykman ısmınde 
•• d . yu ' a..ırı, esır ı ı ve '.yamcılardan AH 1 :- Yapıştırıcı bir mad e, işıt - ru şekilde oisun, olmasın onun yordu 1 iğtinam edilen tüfek namluların-

ıı..l!oland Of Allo! mekten emir. b.riktirdiği servet Fas hazinesine Bir Alman dcam:·~. A~pa'da dan örülen bir kafes içinde hapse-
• 11: J, ,.. anın meşhur cPHİLİPS 2 -Fazilet. intikal ederdi. dekı kadınlar an ç ırının geru.:; dildi. 
ı "ady 3 - Çok değil, şişman değil, bir ı Uncu S 0 istasyonu, Martın 
1 aras alı akşamı saat 21 1/2 - harf. 

<fa1 ıncta 4 - Demir kiri, maden kömürü, 
sı &atar .. ve 31.28 metre k•sa 

• naııı·uzerinde •TÜRK GECE- bir Arap yurdu. 
llıtııilti kıle vereceği üçüncü Türk 5 - Göğüı\ denizle birleştiğı yer, 
eı-1,r. onserini dinlemeğe davet keyif. 
'7 6 - Uyandırmak, dıvarc ı aleti. 

~-~-----· ç&aşı ağrıdan 
ilthvacak gibi 

7 - Kaşıntı veren lıir hastalık, 

ayrılma merasimi. 
8 - Kabul etmemek, parlak de

ğil, bir ~L'.ı·in kon ulacak yeri. 
g - İki harf yanyana, bakırı par

la tan bir maden, hece. 
10 - Çuval yapılan bir ot. 
11 - Vılayetin amiri, içinde yaşa

dığımız şey. 

- Yukarıdan aşDğı -

Sonu yann 

Milli küme 
maçları fikstürü 

(Baş tarafı 4 üncü say fada) 
kalan klüpler Genel Direk törlük 

. tarafından (Beden Terbiyesi Ku -
pası ) adın ı taşıyacak bir kupa ile 

ı
ı mükıifatlandırılacaklardır. 

15 - Bu kümeye dahil klüple -
•r in yapacakları maçlar, Milli kü -
me maçlarının yapıldığı günlerde 
ve sahalarda icra edilecek ve o -

Ömer Faik apartımaru ismini taşıyan mezkılr gayrimenkulün 
zemin katı: Demir sokak kapısından binaya girildikte karesiman 
döşeli iki kısım antre 1 No. lı daire olup bir sofa, dört oda, zemini 
kırmızı çini mutfak ve bir heladır. 

Birinci kat: 2 No. lı daire: Bir sofa, beş oda bir mutfak 'le ala
franga heladır. İkinci ve üçüncü l"' ,ar birinci katın aynıdır. 

Dördüncü kat: Zemini kırmızı çini koridor üzerinde 5 No. Jı 

daire; bir koridor, üç oda ufak bir mutfaktır. Yine mezkur koridor 
' üzerinde bir hela, zemini çimento sabit kazan ve çimento tekneli 

ve buvatayı havi çamaşırlık ve zemini çimento taras vardır. 

Bod: um unda sokağa kapısı olan kapıcı odası, kırmızı çini dö· 
şeli koridor, beş kömü: lük ve bir hala mevcuttur. 

Zemin katta 55 No. lı demir kepenkli ve zemini çimento ve ay
ni evsafta 57 N"o. lı iki dükkan vardır. 

Umumi evsafı: Bina tam kagir, üçüncü kata kadar c;an merdi
venler kagir, bodrum ve üst kat merdivenleri ahşapt:r. Merdiven 
başları karesimandır. Zemin kat bir sokak cephesi ve pencereleri 
demir parmaklıklı olup birinci kattan itibaren iki tarafta şahniş 
vardır. Elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: 92 metre mura~aıdır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nısıf 
hissesi açık arttırmaya konmuştur. 

i - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 27 /3/939 tarihin
den itibaren 934/1464 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda 

yazılı olanlardan fazla malfunat almak isteyenler işbu şartnameye 
ve 934/1464 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7.5 nis
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan ide! •alarını işbu ilh tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmış ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 27 /4/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok aı ttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kiymetin % 75 şini bulmaz veya satış isteyen!n 
alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların 
bu gayrimenkul ile temin edilmi§ alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 12/5/939 tarihinde Cuma günü sa
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
arttırma bedeli satış isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacak
lıların bu gayrimenhul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ve muhammen kiymetin % 75 şini tutrr:ak sartile 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilrr>ezs; ihale 

yapılmaz. Ve satış 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırak•lır . 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 

kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kımse arzetm;ş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp <'n çok arttırana ıhale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içi.ı % 5 ten hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) . 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz !}edeliııi ve ihale karar pullarını 
vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve 
tellaliye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim va
kıf acaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü ic
ra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. (1637) 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
&as Yeri Kıymeti Nev'i D epozitosu 

T. Li T. L. 
680 Büyük.ada Yalı Malı. Al-

tınordu caddesi No. 17, 
19, 21, 25, taj 17, 17/1, 19, 
21,23 

8.000.- otel 1600.-

1-Girilecek yer, bir cenup vi
lAyetimiz. .yunlara ait maçların do Milli kü- Yukarıda yazılı gayrimenkul ilki peşin olmak üzere faı·zsı' z s~ 

1 me maçlarının devamı müddet ve ki ı ~
z senev ve müsavi taksitle ve açık arttırma usulile satılacaktır. 

~i~tt•>D: ' 
tıı Şid . 

A deti ı Baş ve Diş 
ğrıların ı D d. · 

ın ı rır. 

ağrı, s,zı ve 
sancıları keser. 

t,ı •~ıe 
ti~ ' grip ve roma

trıaya karşı çok 
trıUess irdir. 

2 - Zayıflık. 

3-Trabzonun bir kazası , düş -
mek, bir hece. 

4 - Karadenizli, l;ir hayvan, saç· 
sız. 

5 - Bir sinema ismi, set. 
6 - Kimyevi bir madde. bir ka

dın 'ismi. 

7 - Kemiğin özü, mutfakta bu _ 1 
lunur. 

8 -Bir kısmın başı, savmaktan 
emir, sene. 

9 - Köpek, taliimizi elinde san
dığımız muhayyel adam, no
ta. 

10 - Fikirleri ayni iki insan. 
ll - Kanun, külhanbeyi. 

İTİZAR - Mündericatımı
zın çokluğundan • Yaşamağa 
Mahkıi.m. tefrikamızı deree
demedik. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. 

devresi içinde bitirilmesi bölge - İhale 15/3/939 Çarşamba günü saat ondadır. İsteklilerin bildi-
lerce temin edilecektir. ·ı .. 

rı en gun ve saatt~ ~epozito akçesi nüfus te•keresi ve üç kıt'a vesi-
16 - Gerek Milli küme ve ge - kalık fotoğrafla bırlıkte şubemize ge!meL (76l) (1364) 

rekse bunlar haricindt yeniden ih- --------------------------

Marakeş'tc b üyük kapı 

das edilen diğer küm~ maçlarının 
bütün hasılatı her üç Bölgede de 
Bölge başkanlarının en ciddi ne
zaret ve mesuliyetleri altında ta
mamen te,bit edilece~ ve hakem 
ücret!erile nizami aidat çıkarıldık 

1 tan sonra bu para vadesiz olarak 
Federasyon emrine derhal İş Ban-

'' , ' 

. . ' ... ' . '~ ·' . . ' ,. - _..,, 
. •= .. - •• 

, RA.DYO Li N,) 
,. " .. " "' . . .. ' . . ·l 
-~.ıjf ( .< -~· .. -: . '. . . : ' "· 

Mulily Abdülaziz, sevgili vezin do!aşıyor, sullan'ın hayvanat bah- kasına yatırılacaktır. Her üç Böl
öldüğü zaman yirmi yaşında idi. 1 <:esine vah) hayvanlar >atın al- gede bu suretle tophnacak olan 

Sultan, idareyi, bizzat eline almak makla vakit geçiriyordu. Bir Fran- para Genel Direklörlükçe bu 'ıle s ABA H, ör.LE ve AK ş A M 
istedi. Bu hal, Eba Ahmed'den son- sız da. hükümdara gazoz yapıyor mac!ara iştirak eden klüpler ara _ U 
ra devleti şahsi hırslarına ram et- ve diğer zamanlard2 ona, kağıt '" sıııda mütesaviyen taksim edile _ Her yemekt•n sonra günde 3 defa muntaz.man dişlerinizi fırçalaymız 
mek istiycn muhteris vezirle"in yununda arkadaslık ediyordu. Bir cektır. Klüpler alacakları bu pa _ , 
hoşuna gitmedi. Bunlar, sultanı, İskoçyalı'nın vazifesi ise, gayda rayı nizami formalitell•r dahilinde 
devlet işlerine karıştırmamak ıçııı çlamak, kanguruları beslemekti. irat kaydedecek, tahsi.eıı klübün 
çareler düşündüler ve bu çarelerin Saray, böylece, bü;vük bir bitpa- spoı· malzemesini tamamlamak gi
en iyisi olarak ta onu zevk ve safa- zarına benzemişti. Kuyruklu piya- bi hakiki ,.e mübrem ihtiyaçları 
ya sürüklemeyi buldular. nolarla yemek ocaklarının. harem-

1 
için sorf ve bunu da keza nizami 

1 

-·nalitelerlc. Genel Direktörlük tekabil hürmet ve samimiyetten 
·dinde ispat ve tevsik ed~cek - ayrılarak herhangi bir lı.Sd;seye 
Jir. sebebiyet verecekler şiddetle ce • 

17 - Bu maçlar esnasında mü -
1 
zalandırılacaklordır. 
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IATJl'A 1 

GRİP, NEZLE, BAŞ ve DİŞ ağrılarına karşı 

KAŞELERi KULLANINIZ 

botun ağrı, sızı ve sancıları keser. GRİPİN 
GRİPİN 
GRİPİN 

en şiddetli baş ve diş asrılarını suratle d"ndirir. 

Nezle, grip ve romatizmaya karşı çek rn uessirdir 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILIR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve benzeri vardır. 

GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

m ........... -. .......... -. ...... ı .... m:mm::::m:ı;:ı:::::::ıı:s:z11ıcamm:amı~ 

l iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
~_ ....................... ıımıı ...................... --==-------mıı::.1 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
Mumavakkat Te. Şekli Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Muşamba 27 Ad. 378 - 28 35 Açık Eksilt. 14 
Selefon kağıdı 15000 Tabak. 806 25 60 47 • • 14,30 
Çuval ağzı dikmek makinesi 1 Ad. Sif İzmir 490 - 96 75 • c 15 

I - Cins ve mikdan tabmil bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 3kalem malzeme şartnameleri ve 
nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

IV - Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel berayı tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın iştirak vesikası almaları 18.zımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme paralariyle 
münakasa ic;in tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur-

• 112:1• 

• ' 
Mik. Muh. B. Beheri Tutarı % 15 Teminat Eksiltmenin 

Lira K Lira K Lira K. şekli ve saati 

Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma 16 

ı - Mart 939 tarıhinden Ağustos 939 gayesine kad.:r Cibali Fabrikasında birikecek 1500 ad~t boş 
bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli ve muvakkat teıninatı hizasında yazılmıştır. 
111 - Artırma 16/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizasında yazılı saatte Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma ıçin tayin edHen gün •:e ~aatte % 15 güvenme paralarile birlikte yuka-

:rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. cll58. 

* 

IKD.t.• 

(Gi ş e s ine) 
isabet ve yine birçok yurttaşları zeng:n etmiştir. 

Siz de biletinizi mutlaka 

KADE 
Giş es inden a lınız. 

Eminönü Arpacılar Caddesi No. 19 ._ 

Gayrimenkul Satış İlônı 
lstanl ul Emniyet SanC:ıgı DirEk! örlügi: nd ~ n 

Bay Cuma ile Bayan Ayşenin 10176 hesap No. sile sandığımız
dan aldıkları 1200 liraya karşı birinci derecede ipotek ederek vade
sinde borçlarım ödemediklerinden dolayı haklarında yapılan tak.p 
uzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı 
maddesine göre satılması icap eden Cumartesi pazarında Hocaüveys 
mahallesinde eski Cami yeni Babınaibi sokağında eski 10 yeni 
10/1, 10/1, 1 en yeni 25 No. lu kiırgir bir evin tamamı bir buçuk ay 

' müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış topu sicili kaydına gö

re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 140 lira pey akçesi 
verecektir. Milli bankalaı .mızdan birinin teminat mektubu da ka

bul olunur .. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, vaKıf ica
resi, taviz bedeli, telliıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 15/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık 
hukuk işleri snvisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 

sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takıp dosyasında vardır. Art
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka. ılan 

gayrimenkul hakkında her şe • öğrenmış ad ve itibar c:::.:rıur. Bi
r·nci arttırma 3/5/939 Çarşamba günü Caı;aloğlunda kiıin sandıgı

mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. 

Muvkkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci
han alınması icabcden gayrimenkul mükel'cCiyellcıi ile sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak şartile 22/5/939 Pazartesi günü ayni mahal
de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri 
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Baklacı tapu si
cill~ri sabit olmıyan a!akadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair iddialarını· ilan tarihin

den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da'remize 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildırmemiş olanlarla 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin p~y !aşma
sından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 938/ 

1187 dosya numarasile sandığımız hukuk i,JPri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu Hiın olunur. 

• •• 
Di KK AT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek et
mek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nıs

fını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek surelile kolaylık göstermektedir. (1646) 

CILDiNE KIYMA 't AN 

PO KER 
t Tras Bıcaoı n ı 

1 

KULLAN I R 
HER YERD PO~ER TRAŞ EIÇAKLARINI ARAYINIZ 

10 KADJN[)A 9 u 

F~ l\1A RENKTE BiR 
F U R KULLANIR. 

Fena renkte bir 

PARASIZ 
Bu sihranıiz yeııi 
•Pudra renklet' ' 
tecıiibe edilebilir· 

pudra yuzunuze 
korkunç bir mak- mıştır. Bu S~' 
yaj manzarasını ve- pudranın saa~ 

rir ve sızi olduğu - sabit ka 
nuzdan daha yaşlı temin cıtiği 
gösterir. Teninıze pudranın cildil1 e 
uygun re ı< e b:r pudra intihap lı tabii ürazatın massetrn~ 
etmen.n ,ilne ç ı:tcsi, yüzunüzün bu suretle cildin kunuıı~. 
bır t;.ı af , .a bir re k ve diğer ta- sertleşmesine ve biJ'nctıce rııi 

rafında başka renk pudra tecrübe şuklukların zuhuruna da ı 
etme kur. Bu tecrübeyi hemen bu-1 olur. Her vakit krema köpüğileo:" 
gün, sıze parasız olarak verilecek rıştırılmış meşhur Tokalan _Pu pr 
yeni ve cazip renklerdeki Toka -

1 sını kullanınız ve birkaç gı.ı~ ., 
!on pudrasile yapınız. Bu yeni lfında teninizde yapacailı cııı'~ 
cCild renkleri> (Kromoskop) ta- kemmülü görünuz, daima J<U p 
bir edilen en son ve modern bir rın üzerindeki Tokalon ;srıııııe ıJ. 
makine vasıtasile karıştırılmıştır. kat ediniz Teninize uvgun 
Sihramiz bir göz, tam ve kusursuz intihabınd~ tereddüt , ettiği. 
bır incelikle renkleri intihap eder. lutfen !stanbulda 622 NO· '.JI 

Tene gayet uygun bu yeni pud- kutusu adresine (Tokalon ~ · 
ra sayesinde artık makiyajlı bir sı servisi 28 No.) vaki oıac•~ ~ • 
yüz görünmiyecektir. Tokalan pud- lebde size memnuniyetle. r,,ııl' / 
rası, imtiyazlı bir usul dairesinde fil renklerde nümunelik aiti 
•Krema köpüğü• ile karıştın~ paket pudra göndereceği~ 

İstanbu l Va kıfla r Müd ürlüğünden 
Kıymeti 

Lira Kr. 

110 26 

338 43 

Pey parası 
Lira Kr. 

8 27 

25 :ı9 

ıı: 
Çarşı Kazazlar sokak 34 rl"' 
dükkanın tamamı. cıd' 

Y edikule Mirahor mahıtUe "; ı:• 
desinde eski 101 ve yenı 10_ ,r · 
Ju 111 metre murabbaındal<• 
sanın tamamı. ,,,. 

. '" iukarıda yazılı mahliıl emlakin talip zuhur etmediğınden 
arttırmaları JO gün temdit edilmiştir. ··n~"' 

İhalesi 20/3/939 Pazartesi günü saat 14 de icra edıJeceS'111~e 
taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat kaıe 
müracaatları. (1651) 

1 - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası şişe yıkama atöl- AD E Mi iK TiDAR 
ye ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi 

mucibince kapalı zarf usulile ekı;iltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 

m - Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi 

' işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün 

evveline kadar Umum Müdürlük İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

rıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde

de yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu ve

ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapali zarfların ihale 

günü en geç saat 14,30 a kadar ınEzku! Komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. cl278• 

* 
I - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tütün 

Fabrikasında yaptırılacak Tretuar asansör tesisatı, bahçe 

toprak tesvı. ·esi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvar

ları işleri ve bunlara ail imalfı:ı sınaiye kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

il-Keşif b•deu 36.796 !ıra 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 
lira 77 kur.:,tur. 

III-Eksıltm< 23/Jı939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Le· 
vaz,m ve Mılbayaat şubesındekı Alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilindP l ,e-

-~ ·•nA c,-

vazm;ı şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlük

lerinden alınal;ilir. 

V - Bu işe girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yükı;ek mü

hendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak 

üzere bu evsafta bir mühendis veya bir mimarla i~tirak et

miş bulunmaları ve şimdiye kadar bu kabil • 50.000• liralık 

bir ışin muvaffakiyetle yapmış ve bitirmiş olmaları şarttır. 

Vl-Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kaôar bizzat 

Umum Müdürlük lnşaat Şubesine müracaat ederek fenni 

ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VII - isteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede 

gösterilen ehlıyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları 

teminat akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat 

teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme 

gününde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabılinde 

mezkur komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Postada va-

kı olacak teahhurlar kabul edilmez. cl489· 
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Kok Kömürünü 
Tercih ediniz. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA~SISI 
Muayenehane &aatleri. PD2ar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaray?. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Kumaşı ·darece verilmek diğer levazımı miiteahbide ait olmak 

üzere kasketile birlikte 89 takım müstahdemin elbisesinin dikimi 
işi evvelki müteahhit tarafından temin edilemediğinden nam ve 

}ıesabına olmak üze:e pazarlığın yeniden açılması icap etın.iştır. 

Pazarlık 15/3/939 Çarşamba günü saat 14.30 da B. Postahane bina-

sında müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda 

yapılacaktır. Muhammen bedel 311 Iha 50 kuruş muvakkat temi
nat 23 lira 40 kuruştur. İsteklilerin mühürlü nümune ve şartnamesi
ni görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere müdürlük 
idari kalem levazım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de muvak-
kat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. (1600) 
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