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ÇEKOSLOVAK DEVLETİ TARİHE KARIŞTI 
Yurtta seçini dün başladı IAlman orduları dün bütün Çek 

lstanbulhalkıvakarvetehalükle arazisinin işgalini tamamladılar 
intihap hakkını kullanıyor Çek arazisini teşkil eden parçalardan Bohemya ile Moravya idari 

ve kültürel muhtariyetlere sahip iki Alman vilayeti haline getiriliyo~ 

Kaılık51' merkez nıhiyeainde ıanclıP re7 atılırken 
• 

SLOVAKYADA ALMAN HiMAYESi ALTINDA BİR HÜKÜMET 
KURULDU. MACAR KIT' ALARI RÜTENYAVI iŞGAL EDiYOR 

Berlin, 15 A.A.) - Resmi tebliğ: 
Çek Reisicümhuru Hacha yanın· 

da Çek Hariciye Nazırı Şvalkovs· 
ki olduğu halde, bu gece saat biri 
10 geçe, Führer ile görüşmelerde 

bulunmak üzere, yeni Alman dev· 
Jet riyaseti dairesine gelmiştir. 

Hacha, merasim avlusunda kendi· 
sini selamlıyan 3. S. muhafız kıt'a
sıru teftiş etmiş ve bu esnada mü· 
zika selam marşını çalmıştır. 

Führer, Hacha 'yı Ç3 lı şma oda -
•ında kabul etmiştir. Bu görüşme
-le, Führerln talebi üzerine akşam 
.aat 18 de İtalyadan Berlinc dön· 
müş olan Mareşal Göring ile Von 
Ribbentrop da hanr bulunmuştur. 

45 dakika süren ilk görüşmeden 
sonra Hacha ve Şvalkovski, mü • 
zakerede bulunmak ve Göring 

Mebua !zıtfhıbıtı dttn. ymdunı- 1 p R s s ve Von Ribbentrop ile ferdi görüş· 
~=r I.U:!:.:1:ı,e~~:S:;:1: 1 R A N V E L A H O 1, E N E ;;~er yapmak üzere çekilmişler· 

:~S: ::~:s::::~0~t: F EV Z I YE i LE O 0 N EVLEN O 1 ::!~la~~s~:;~~:r~E:;: 
rafı Türk ve Parti bayraklarlle do- .mzalannuştır: 
nanml§, dallarla süslenmiş, bulu- cFührer, yanında Almanya Ha-
ııuyordu .. Sabahın yedisinde Kay· riciye Nazın Von Ribbentrop ol • 
llıakamlar, Nahiye Müdürleri ve duğu halde, Çekoslovakya Reisi • 
teftiş heyeti azaları bütün sandık cümhuru doktor Hacha 'yı ve Çe • 
Yerlerini dolaşarak hepsini açıp koslovak Hariciye Nazırı doktor 
toplanmış olan halka gösterdikten Şvalkovski'yi, talepleri üzerine, 
sonra mühürlemişlerdir. Bundan bugün Berlin'de kabııl etmiştir. 
•onra teftiş heyeti muhtelif mm • Bu görüşme e!o'lıasında, son haf-
lakalara dağılarak seçimi kontrol talar hadiselerinin eski Çekoslo • 
etıneğe başlamıştır. vak Cümhuriyeti arazisinde vücu-

Rey atımına baslanırken de getirdiği ciddi vaziyet, tam bir 
T açıklıkla tetkik olunmuştur. Ge -

Saat daha 9 olmadan bütün ma- rek Çekler, gerek Almanlar, bü -
hallelerde kadın erkek binlerce tün gayretlerin hedefini, __ m:rkezi 

1 

Alınan kıt'aları geçen defa aldıkları Çek toprakların11 böyle girmişlerdi 
ilk seçici rey vermek için sokak · Avrupanın bu kısmında sukun, ni di hususi karakterine uygun etnik 
lara dökülmüş ve sandık başların- zam ve sulhün muhafazası teşkil hayatının inkişafını temin eyliye- -
da büyük kafileler halinde toplan etmesinin icap eylediği kanaatleri- ceği kararını bildirmiştir. 
llıağa başlamıştı. Saat dokuza ge- ni izhar eylemişlerdir. Berlin. 15 Mart 1939 

1 
lince her tarafta birden reylerin Çekosl~vak Reisicü~uru, bu imza: Adolf Hitler, Dr. M. Ha-
atılmasına başlanmıştır. En evvel esere hızmet ve katı bır sulh cha, V. Ribbentrop, Dr. M. Şval· 
rey atmak için bazı y~rlerde gös • ve süküna varmak için, Çek mil - kovski. 
terilen tehalük izdiham man-' I !etinin ve memleketinin mukadde- Prağ, 15 (A.A.) - Havas: 
Zarası arzetmiş, bundan sonra halk ratıru, itimatla, Alman devleti Alman kıt'aları öğleden evvel 
Yine intizamı temin etmiş ve bü • Prenses FEVZİYE MUHAMMED RIZA PEHLEVİ Führerinin eline teslim ettiğini saat 11 e doğru Prag'a girmişler. 

Kahire, 15 (İkdam) - Majeste Führer, bu beyanatı kabul et • çük gruplar girmiştir. 
(Arkaaı l üncü M&Jlfada)I--------------, beyan eylemiştir. dir. Şehre evvelii kamyonlarla. kü-

Kral Farukun hemşireleri Pren • miş, ve Çek milletini Alman Ray· Pra~ başlıca merkezi olan 
ses Fevziye ile İran Veliahdı Altes hının himayesi cProtectorat'sı• al· Saint-wenceslas meydanında tram 
Şapur Muhammedin nikahları bu hna alacağı ve Çek milletine ken- (Arka.n 3 üncü aayfııdtıl 

' 
Dij-er bir sandıkta reyler atılıyor 

gün kıyıldı. 
Bütün Mısır sabahın erken saa

tinden itibaren bu mes'ut günü 
tes'ide hazırlanıyordu. Her yer 
donanmış, halk bayram günlerin
de olduğu gibi yeni elbiselerini 
giymişlerdi. Dün gece Kral Ma -
jeste Farukun Abidın sarayında 

Veliahd Şepur ve Prenses Fevziyw 
'şerefine verdiği ziyafet münase -
betile sevinç tezahüründe bulu • 
nan halk bugün de büyük bir neş'e 
içinde mes'ut hadiseyi tes'it et • 
mişlerdir. 

Ayni iainanda kardeş İran Şe· 
hinşahı Rıza Pehlevi'nin doğum 

yıldönümü olan 15 Mart Mısır ve 
r Arkası 5 ınr sayfada) 

Parçalanan Çekoslovakya: İki Atman viliyett yapılan Bohemya 
"e l\foravya ile Alman himayesinde müstakil olan Slovakya ve 

. Tar ırların işgal etmekte oldukları Rutenyayı gösterlr harita 

ı 

iki karar ve iki mütalea 
Maarif Vekil etinin Jki yeni kararını okuyoruz. Bir mıuılli 

bir haftada 24 saatten fazla den vereeek o1nrsa bu fazla dersi 
için para alamıyacak. 

Her muallim, her dersinde Uılebeyi derse bldı:rıp kontr 
edecek. 

Birincisini ele alalım: Bu tedbirin nlki nedir? Acaba bir m 
allime 24 saatten fazla ders yilkletmemek mi? Vakıi haftada 24 
at ders veren muallim haftanın altı günü sabahtan akşama ka 
sınıfta demektir. Bundan fazlasını ondan istemek için onu fazla 
le tediye etmek Ibundır ve zaten bn fazla derslere o, üç beş kur 
fazla almak için müşkiililtla tahammül etmektedir. 2A saatten f 
la derslere para verilmiyecekse, bundan fazla ders verecek muall 
de bulunamıyacaktır. Böyle olunca da •Her muallim haftada anc 
24 saat ders verebilecek ... • kaydını koymak daha doğru ol 
mı idi? 

Talebenin her derste derse kaldırılmaMna gelince çok iyi. Y 
nız bize İstanbulda öyle sınıflardan babsolunnyar ki, bu sınıf! 
daki talebenin her biri senede birer ikişer defadan fazla derse k 
dırılacak olsa muallime ders vermek sırası gelmiyecektir. Bun 
çaresi düşünülüyor mu? 

KEMAL IS 
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Musanın Hayatı 
nı u c ize si karşısında 

ona inanmadılar 
Musanın 
bile Mısırlılar 
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Kalfa hanım odanın en uzak kö
şesine yapışmağa uğraşarak: 

- Çek elıni bitli müsibet .. şim
di seni pencereden so!::ı_ğa atarım. 

Hayretten hayrete dü~en Ali 
Bekir her hareketinden büyük bir 
kabahat çıkaran bu huysuz kadı
nın dikkatsizliklerınc artık daya
namıyarak: 

- Ne var ki? .. Keh!Psiz adam o
lur mu? Bizim köyde Koca Veli o
nu uğur sayar ... 
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Acele Ali Bekiri hamama soktu
lar. Nezafetle pek ülfeti olmıyaıı 
çocuk 3ıcalc su ve sabunlar ile o
ğu!a oğula çamaşır gibi yıkanmak
tan hoşlanmadı. Kir en ince mesa
matına kadar dolmuştu. Yıkamak 
ve su dökmekle meşgul iki hizmet· 
çiden biri: 

mez. Galiba doğdu doğalt hamam 
görmemiş, kir iliklerine işlemiş ... 

- Köylerinden, böyle çarığile 

gelen kel, uyuz çocuklar arlanır, 

paklanır, okur yazar büyür adam 
olur da sonra seni beni beğenmez ... 
Ömrümüz varsa görürsün. Bır gün 
gelir bu da öyle olur ... 

Ali Bekirin başını traş ettirdi -
lor. Orasında burasında başlamış 
yara mu.kaddemelerine ilaç sürdli-· 
!er. Hemen o yaşta bulunan küçük 
beyin, Ragıp Şem'i beyefendinin 
eski elbiselerinden giydirdiler. Oğ
lanın nuru piri geldi. Yüzü şirin
lendi. 

Şimdi paşanın ve hanımefendi
nin huzurlarına çıkarılmazdan ev
vel hödüklüğünü biraz yontmağa 
uğraşıyorlardı. Çünkü ismi çağn
lınca: 

-Ha .. 

iKDAM 111 - Mart 1939 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Etrüsk'ün kazan! 
ları da iyi değil 

Hak!!_ değil mi ? Hariçten zehir 
sokan şebeke 

Maslak faciası 
karara bağlandı 

TDlLSDMD HUseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

mıııuıııııuııııııııııııuıııııoııııııııınınııııunnııııııınnıuııııııııııııııııınıııııııııııııu 

daha suduruna nezafet, edep ve hafif bir el ~aretile mukabele et· kın muhasebei tehevvüründen mirde nekadar ebleh bulımmak ik 
terbiyenin cevaz vermiyeceği bir meğe alışmıştı. Erbabı vazife istih- geçiriliyordu. tıza eder. Rub'u asırdan ziyade sü 
çok şeyleri itiyat gafletile bir tar- kaklarını zamanile ve tamamile a- Çoğunun eski hiçlikleri, dünkü ren bir suiidarenin elebaşıları hal
zı masumanede yapıp duruyordu. lamazkcn onun, resmi evrakın ku- züğürtlükleri ve ogünkü milyonla· kı cldatmağa o kadar alışmışlardı 

Nihayet Ali Bekir bu büyük hu- !aklarına çizdiği iki kelimecikte bir rı malum olan bu istibdad koda- ki Kanavanın ters yüzü meydana 
zurlara kabul şerefine de nail C'l- sihir kuvveti vardı. Onun bir eve- çıktıktan sonra bile hfila bu cesa-

manları, avukatlar tutarak, gazete 
du. İltifat gördü. İhsan aldı. Onun rile• işaretile binlerle liralar elden .. . . retıe,-ınin kırılmamış olduğunu 

d 1 d sutunları kıralıyarak, kıtaplar çı- .. t kt k" · 
1 

dı. 
köylü adetleri, sa{vetleri, acemilik ele evro unur u. . gos erme en çe ınmıvor ar kartarak, zamanı ikballerinde en· • 
!eri bir hayli müddet konak halkı- Zamanın kutbu istibdadına özü- sesinde boza p~irdikleri milletin, Hallt, bu nevi eski devir kum~· 
nı güldürdü, durdu. nü, sıdkü hulı1sunu doğru tut - nazarında tebriyeye uğraştılar. Bu d~nlarının arabala,rı ardınd~~ tuk-

Adnan Şem'i paşa Sultan Hamit tuktan sonra her halde emrü fer- ne şaşkınlık, ne gaflet, daha doğ- rük fırlatırken Adnan Şcm ı paşa 
man hazreti veliyyülemrindi~. Ar- rusu n·e belahatti. Mülkü baştan han ve apartmanlarının hır kısmı
tık kuldan değil Allahtan bile kork başa boğan cehalet, türkün kanını nı zevcesine ve daha sair hısımla
mıya lüzum görülmezdi. uyuşturan sefalet, irtikap edilen rına ferağ ederek kapağı Avrupa,. 

devri ricalindendi. Mühim makam

larda bulunmuştu. Ferdayi Meşru 

tiyette hükumet, millet, serbest bir 

idarenin inkişafında saadet, hayat 

arayarak ruhlarını yenileştirmeğe 

Mesrutiyetin öyle kuduz bir za- bunca hainlikler, haksızlıklar, ve ya attı. 
memleketin her taşı topraITT tarih- Tabiatin her harek<>ti bir aksü-

manı oldu ki eski d<>vir müşirleri, -
!ere hakikati istiktap ederken kah- Jfrmele varır. Soğuktan sonra sıcak 

vezir !eri sokaklarda arabalarından 
uğraşırken Adnan paşanın istib • kahalarla gülecek kadar müevvel, 

indiriliyor, mahbeslere sürüklen - insanı nefretten kusturacak kadar 

Aşikar oldu. Evet halk bu devri sa· 
bık müstebitlerinin ölenlerine gani 
gani rahmet okumıya, dirilerini 
mumla aramıya başladı. Paşa Av· 
rupa<lan Kabataştaki konağına av• 
det etti. Vapurdan çıkınca epeyce 
bir halk tarafından oldukça hara• 
retle istikbal edildi, 

- Du oğlanı kırk gün kırk gece 
buğadaya koysak yine temizlen -

dat an'anesine ferti merbutiyet en 

dişesile kaşları çatılmıştı. Çünkü 
o sokakta kendine secde eder gibi 
yerlere kadar eğilerek selam veren 

c~vabını veriyor. Bumunu çel .·-' halkın bu ihtiramına karşı araba
yor. Oraya buraya tükürüyor. Y ~ 1 sının pıırlak camları arkasından 

diriliyor, istibdadın o abus, titre • 

tici, müteazzim çehrelerine tükü
rülüyor, yaptırmış oldukları ko-

müzevver neşriyatla hak kazan -
mak isteyişleri his ve vicdanlaruun 
adiliklerine en bariz bir miyardı. 

naklar, köşkler, yalılar, apartman- Halkın bu derece muhakemesiz
lar, iratlar bir bir müntekim hal- liğinden emin olmaiı. için evvele-

gerginlikten sonra gevşeklik, fırtı

nadan sonra durgunluk, faaliyet

ten sonra atalet gelir. Paşa bu ka
ideyi biliyordu. Bekledi. Yeni si
yasetçiler idarenin büsbütün altı
nı üstüne getirdiler ... Nihayet neb 
başı evveli. rahmet okumak sırrı 

Paşa şimdi vaktini ellilik bir ha· 

nımefendiile en yaşlısı otuz beşin· 

de birkaç genç odalığın ortasında 

geçiriyordu. Vaktile devletin en 

velveleli umurunu tedvir meşggle

sine alışmış, mercii sıgarü ki • 

bar olmuş bir adam için bu inziva, 

bu metrukiyet ağır geliyordu. Va• 

kıa konağı payitahtın en civcivli 

bir yerinde idi amma pek gelen gi
den yoktu. Kendi gibi zamanııt 
ını.nkı1biyetile yüreği dağdar bazı 

akr"nı gelirdi. Sarma:;.ırlar, halle
şirl r, dertleşirlet-, geçmış 

(Arkası veı) 
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Ali Naci KARACAN Bernar Şov bir eserini Tefrika Numaraaı. 14 

BİR İTİRAF 
Yazan: Muazzez Tahsin BERKAND 

Naşit Beyi ilk defa geçen kllj bir 1 anlattı ve birdenbire içimde vahşi 
arkadaşımın çayında g3rmüştüm. I bir intikam l:issi canlandı: Onu 
Evvela, uzun boyt.ı, kumral saçları mutlaka, mutlaka kendime bağlı· 
ve dudalüarındaki manalı tebessü- yacak ve sonra fırlatıp atacağım. 
mile pek hoşuma gitmiştL Arkada- Bunu yaptım. Bin bir kadın hile-

HAYAT FARKLAR/ sinemaya verdi 

fllll bizi biribirimize tanıttı: sile onu cezbettim: Herkes dans 
- Kimyager Naşit Bey. ederken, ben onunla bir köşede 
- Güzin Tevfik hanım. konuştum, ıilipaplarımın masasına 

Arjantinde asıl aradığımı, hayalimi bulamıyordum. 
Nerede mercan . renkli yılanlar, yanık ve çıplak 
vücutlü, baygın gözlü k.ızlar; kitarlar ve ~angolar? 

Fakat1 sinema kumpanyalarını ne 
kadar yorduktan sonra?. 

Bernar Şov, bir eserini sinem~ 
ya almak istiyen sinema kumpan
yalarına, birçok defalar: 

Hakikaten bu adam çok enlere- oturmam için yaptıkları davetleri, 
san bir gence benziyordu. O gün, artık bu gibi eğlencelerden bıkmış 
iki defa beni dansa kaldırdı ve be- görünerek. reddettim ve onunla İstanbuldan kışın yağmurları, 
nimle alikadar oluyor gibi görün başbaşa kaldım. Ta .. onun bana soğukları, fırtınaları içinde çık
dü. cidden bağlandığını gözlerindeki mıştım. Bir ay sonra, Cenubi Ame-

• 
- Ben, bir filmin vereceği şöh • 

rete ehemmiyet vermiyecek ka • 
ı dar meşhur ve paraya ihtiyaç gös-

<.ermiyecek kadar zenginim. O N aşit Beyi ondan sonra bir defa esrar perdesinin, dudaklarındaki rikanın en uzak noktasına, Arjan-
kadıköyde, bir defa da Maçk~da, muammalı tebessümün derinlikle- tin diyarına, ılık bir kanunuevvel 
müşterek ahbaplarımızın evle-cin- ~<nde okuduğum güne kadar bu o- sabahı yine oranın takvimile yaz 

de gördüm. Kadıköyd~ld davettı:, yun, böylece devam etti. Ond3n mevsiminde vardım. Şehir sıcak ' ·~~~!:•!:f~~=fii!! 
hemen hemen yalnız benimle dans sonra tekrar ben, salonlarda en ışıklar içinde yüzüyordu. Temiz 111fl~1!'i.,•.ıi 
etmek suretile herkesin nazarı dik. çok eğlenen, en çok gülen ve ko - binaların yüzleri neş'e ile gülü -
katini cclbctti. Fakat bu danslar nuşan, sabahlara kadar danseden yordu. Sokaklar iyi yıkanmış ve ;]~~ ,., __ .,,,,,., 

ı halde, eserlerimi sinemaya verir • 
sem can sıkıntısından ve baş ağrı
sından başka tir şey kazanmıya • 
cağım; çünkü, eserlerimdeki mev
zuların perişan edileceğinden eıni 

esnasında bana daima sualler sor- ve briç oynıyan Güzin oldum ve• tertemizdi. Ağaçlar yemyeşil, hep 
du ve kendisine ait fazla birşe_ Naşid'e, vakit vakit kendisine yak- çiçek açmışlardL Tabiat ve mede· 
söyıemcaen bir düziye beni söy- !aşan bir dilenciye sadaka veren niyetin sarmaş dolaş olduğu bir >- ·· 
!etti. O kadar ki, o gün akşam ay- azametli bir hanımefendi gunırile, dekor içinde bu uzak; meçhul, ya
rıldığımız vakit o benim kim oldu- uzaktan bakmıya başladım. tancı alemin insanlarına bakıyor
ğumu, nerede okuduğumu, kimler- Artık aramızda bir g3nlil harbi dum. Hepsi iyi giyinmiş, hepsi es-
le eörü'.;tüğiimü, nelerden hoşlan- başlamıştı. Bu mücadelede ya ben mer, hepsi güler yüzlü ve hepsi n.ı)antinin tarihi kıymeti olan köşelerinden, 
dığımı öğrendiği halde ben ona aiı mağlup olarak ona yaklaşacak, o- sıhhatli idiler . (Laplaza de la Victaria) 

=~e şu uCak mallımatı edinmiş· nun beni, senelerdenberi alıştığım Arjantin! İşte gelmiştim! Şimdi, ve temiz elbis1!ler giymiş, elleri !bur olduğunu hissediyor ve mem-
ve içinde yaşadığım bu hayattan artık Avrupada değildim. Avru - sopalı, iriyarı Amerika polisleri - leketinden uzakta geçireceği bu 
uzaklaştırmasına rıza göstere - padan uzak, orada iken erişilmez nin işaretlerine uyarak, dört mil- muvakkat saadeti hırs ile kucaklıAlmanya'da kimya tahsil etmiş .. 

salon hayatından pek hoşlanmı

yor .. pol:er ve brici ancak mecbur 
kalırsa oynuyor. 

cektim, yahut ta o, beni bütün ku- bir hayal beldesi gibi görünen Ar- yon nüfuslu bir muazzam metro
surları~ı .ve .zevk ve safaja mec - jantinde, kadını ve mllsikisi, bir polü dolaşıyorduk. Burada her şey 
lübıyetımı bılerek kabul edecek sıcak dalgası gibi tiı binlerce mil b" "k . . . .. . .. . • uyu ve zengın bır mıkyas uze-

yordu. Burada, bir müddet için, 

Arjantinliler gibi, sıkıntısız, dert-

İkinci görüşmemiz üze~inden on ve benım ayaklarıma duşecekti. uzaktan gelip sarhoş eden Bue -
beş gün geçmeden Maçkadaki ah- Bu ikinci ihtimali düşünmek b:ı- nos - Aires'te idim. rine kurulmuştu. 

.. 1 el · -'·t k d Arjantinin Avrupadan farkı bu 
!:ıaplarımda ona rastladım. Bu de· na oy e e:ın ve o v...-. e a ar ta- Fakat hangi hakikat o eşsiz, 
fa karşıkarşıya poker oynadık; ben tılmamış bır zevk veriyordu ki bü- çünkü hadsiz hayal ile kıyas olu • ölçü farkı idi. Caddeler daha ge -

siz, elemsiz, şikayetsiz ve bol ya -

şamak sanki tabii ve mukadder 

bir hayat şekli gibi gözüküyor • 

kaybettim, o kazandı. tün v~_rhğı~ is.imsiz bir lezzeti~ nabilir? Bu hayal şehri belki ha- niş, daha temizdi. Binalar daha du! 
O günden sonra, uzun bir zaman tıtredı!iını hıssedıyordum. kikatlerin en mükemmeli fakat güzel, daha büyüktü. Ağaçlar da-

[Arkası var] 

ona rasLlamadım. Yalnız bir gün Bazı dakik~lar, bu hulyalarımın hayalin yanında hiç şüphe ~ok ki ha iri, daha çok, daha canlı idiler. 
Büyiikadada, Hıristos tepesinden tah~kkuk etmekte olduğunu zan • yine geri idi. ~.;mdi, o kadar gün- Mağazalar zenginliğin ve ziynetin 
••aba il · k k d nedıyordum. Na•it bütün gurur ı · k d t k h . .. .. . . . ~ e ıner en onun ar asın a .. . . • • er ve geceıer ve o a ar opra - meş er!erı gıbı bırıbırlerının peş-
beyaz ipekli bir gömlekle ve ya. ve ..ıfkesı~ı unutarak bana yak.laşı· !ar ve denizler aştıktan sonra var- !erini takip etmekte idiler. Arasıra 
nında iri bir köpekle yokuşu tır- yor, benımle dansetmek, bcnı'.1'1e dığım bu noktada her şeyi mü - oir vitrinin önünde duruyor ve 
mandığını gördüm. Yanımızdan k'."'şı .karşıya pake~ oynamak ıçm kemmel buluyordum, fakat asıl hayran gözlerle bir kadın bluzu . 
geçerken bize baktı, fakat gördıi lbın bır manevra ıcat edıyordu. aradığımı, hayalimi bulamıyor - nun, bir şapkanın, bir kund'-!ranın, 
ve tanıdı mı bilmiyorum. Selam Ben bazan tu oyunları anlama • 
vermecli; dudaklarında 0 esrarlı te- mazlıktan gelerek saf bir kadın in
bessümile uzaklaştı. kıy~dile kendimi bırakıyor, hazan 

da, büyük bir gunırla bunlara 
meydan vermiyordum. 

Aramı~daki harp, en nazik bir 
devreye girmi~ti. Onwı her gün bi
raz daha mağlup olduğunu, benim
le mücadeleden bıktıgmı görüyor 
ve kat'i itiraf anının yaklaştığını 
hissediyordum. 

Arjantinin en büyük plaj ve parkı dünyanın en güzel 
yerlerinden biridir 

Bu uzun fasıladan sonra, dört ay 
evvel yine bir salonda karşılaştığı
mız vakit benimle pek alakad~r ol
muyormuş gibi görünmesi ve ben
den kaçıyormuş gibi uzaklaşması 
kadınlık gurw·uma dokunduğu i
çin, bu defa ben ona iltifat etmiye 
başladım. İlkin sözlerimi soğu!c 
gözlerle karşılarken yavaş yavaş 

tabiileşti ve yine beniin!e dans et
ti, fakat, nezaketin icabı.ttirdiği 
kelimeıerden başka ağzından bir 
söz çıkmadı, bakışlarile başımın ;. 
çini delJ?lek, gözlerimin derinlerin
de neler olduğunu keşfetmek isti
yormuş gibi, konuşmadan bir dü
züye yüzüme baktı. 

Niçin yalan söyliyeyim, bu iti . 
rafı beklediğimi ona belli etmek . 
ten de çekinmiyordum. Mademki 
o, ilk tanı:;tığ;mız zamanlarda ba. 
na salon hayatından ve oyundan 
ho~bnmadığını söylediği halde be
nim her gece sabahlara kadar eğ
lendiğimi bilerek beni sevmeğc dum. Hayalim ne idi? Hayalim, 1 tir boyunbağının, bir bileziğın, 
başlamıştı, artık ona hakiki benli- tamamen bilmediğim, görmedi - bir yuzugun, bir k0ku şişesi
ğini göstermek~e bir mahzur ola - ğim bir alemde yepyPrıi zevkler nin, bir ipek gece elbisesi -

O günden sonra, tam bir ay, her mazdı; hatta, bilahare gelebilxck hissetmekti. Halbuki burası en iyi nin, bir kürkün, bir otomobilin, 
gittiğim yerde ona rastladım. Kah, şike.yelleri ~nlemek için lüzumwı- mimarisini bulmuş bir Avrupadan bir koltuğun, bir abajurun, bir si
lik g~ıılerdcki gibi mübalagalı bir dan fazla eğlenceye düşkün oldu- farklı değildi. O kadar Avrupa ve gara ağozlığının, bir kadın mendi-
tehalukle benimle me•gul oluyor g" "il' ... k ı· · • • urnu " e ı:;osterme muvafık o. Şimali Amerika idi ki Arjantin ının, san'atkarın renk ve çizgi 
hazan da mevcudiyetimden haber- !urdu. diye düşündüğümüz şey mutlaka tertipleri sayesinde nasıl mikna • 

dar dcğilmi~ gibi ben~ıle aliıkadar • Bir geoe, sabırsızlıkla bekledi - bu olmamak gerekti. Nerede uç . tıs gibi insanı kaldırımların taşı -
olmuyor, gormıyen guzlerle bana 'j;'İm o saat geldi. Maçkadaki ah- suz buc ks kl na mıhlıyabileceklerini düşu" nu" • 
bakıyor, beni, etrafındaki eşyalar paplarımızın evine g·der 't a ız, mercan ren i yı -
kada b. 1 .. h. . ı gı mez, !anlar ve güneş sarısı kuşlar do- yordum. 

. r ı e mu ımsemıyordu. onu kar,ımda buldum: ı 

1 

1 

1 

1 
1 

i 

Ilkın enteresan gibi gördüğüm 
0 

un m t u ormanlar? Nerede yanık ve Burası öyle bir şehirdi ki, kadın 
b d 

- Y asasına o urmayınız, ı k .. 1.. 1 ve erk k d - ı \ ~ a amın bu kararsız halleri sini- size söyliyeceklerim var. çıp a v.uc~t u, yaprak arla ör . e yaşa ıgı ev e, ev so -
- rıme dokunmıya başladığı için ben B k t'" 'f d .. 

1 
. . tünmüş, sıyah ve baygın gözlü kakla, sokak etrafındaki mağaza • 

. . u a ı ı a e ve aoz erındekı k 1. • N . . 
de ıster ıstemez ona karşı bir cep- ·t b k •1 b d .h"' . . ız ar· erede ıçınde alabalıklar !arla ve mağaza, vitrinindeki eşya 

seı a ı~ ar en e na oş hır te::;ır 
. he alm;ya mecbur kaldım ve ken- yaptıe"ı halde içimd d . b' t't ·yüzden şellaleler? Neden pampa _ ile tam bir ahenk içinde yaşıyor _ 
d' · · t d'"' e erın ır ı - 1 1 . ımı, onun ıs e ıgı zaman dans et- reme ile herkesin masalara oturuu ar. Nerede geniş kadife şapkalı, !ardı. Parıl parıl bir vitrinin için-
m.ıye'. P .. oker oy_nam. ıya, beyimizin oyuna 'dalmasını bekledim. • kırmm boyun şallı Gaucholar? 

l ·ı d h N de teneke ve paçavra, muhteşem 
gon unu eg en ırmıy!! ma sus bir Evet itiraf dakikası gelmi t" f erede kitarlar? Tangolar? 
oyuncak, istemediği zaman da bir kat on~n sözleri ııylardanbş ı.' t~: Hayır. Geniş. uzun, iki tarafı Lir konağın içinde sefalet, geniş 
kenara bırakılmış lüzumsuz birşey tiz bir heyecanlı. bekledia:ı sö~- ağaçlıklı bir yolda idik. Bir Ame- bir caddede pislik gibi tenakuzlar 
olmaktan kurtarmak maksadile o- terden ne kadar uzaklı! "' rikan otomobilinde, ikide bir siyah asla yoktu. Arjantinlinin kıyafeti 
mın bana yaklaşmasına meydan Naşit, hatırladıkça titrediğim so- kendisini, kendisi otomobilini, 
vermeden etrafımdaki başka er- g"uk ve mag•rur b' 1 b t b'l' k -k ki 

1 
d . ır sese ana şu lik ıztırabının intikamı idL Bunu 0 omo ı ı so agı ve sokak şehri 

.~ .ere_ ans etmıye, onlarla gön- sözleri söyledi: tamam! k h · b' d d 
_!umu eglendirıniye başladım. s· . ilk .. d..... .. anladığım ve ona karşı olan kaba- ıyara epsı ır ara a ır 

Artık Naşit Bey b . . . b' - ızı · gor ugum gun sev - hatlerimi bildiğim için onu affet. ki bu µmumi refah ve saadet te • 
. enım ıçın, ır meğe başlamıştım Güzin Hanım tim. 'sirini hasıl etmekte idiler. Avru-

mcvsım esn2sında salonlarda rast b · · · t ct· · .. 
· lanmış ve kcndisile halli t rı· · ve u sevgı, sız ıs .esey ~ız, ömür O gitti ... İki aydır artık ondan palı bile, Transatlantiğile, Rio de 
- .. . . . e ıp yollarımızı bırleştırecektr fakat b h · · · . ı p 

flort edılmış bır gençten başka bir- siz !" . • 'b' .. ' .. d" •. .' a sedıldığını duymadım; fakat a lata şehrine girince Avrupaya 
şey değildi. Haftada bir iki defa nü e~v~d a samım~ gı ~ g~ruı° ur- bendeki oyun ve eğlence merakı ait düşünce ve ölçülerini kaldırıp 
yaptığımız gündüz veya gece top- ettzın· . a be sonrka an al~nım e a a~ her gün biraz daha sönüyor, her sulara atarak Argentine'in harareti 

ız, ana arşı z ımce hatta giin göz! · 
la!!tılnrında, onun varlığını bile • affedersiniz_ alç k h 'k t t A b .erım onu daha çok arıyor. derecesine fırlamağa ve buranın 

.. . k . . a ça are <' e • ca a bır daha gel k ., . .. . 
gormıyece kadar başka kımseler- tıniz. Bana, hissiz bir bebekten' ece mı. mıkyası uzerınde yaşamağa mec _ 

1 

PARA BORSASJ 
ANKARA 

ıs-s-ııJa 
ICAPA"IŞ 

1 STERJ..~ 5.93 
IOC DOLAR 126.43 
100 FRANK 3.3525 
100 LİRE'r 6.65 
100 İSVİÇi>E 28.7475 
100 FLORİN 67.1850 
100 RAYİ$MARK 50.7375 
llO BELG/l 21.2725 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 4..3275 
100 l'EZETA 5.93 
100 ZLOTİ 23.815 
lOQ PENC.0 24..9675 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8375 
100 YEN 34.62 
100 İSVF.Ç 30.53 
100 RUBLE 23.8525 

Esham va Tahvilat 

Türk borcu 
1 peşin 19.50 
Sives - Erzu· 

rum 1 19.30 19.225 

LLliIE FİAT LEAi 

kurt.1J S. 

Araka . . . 22 -
Bezelye . . . 28-
Lahana . . . . 3-
Pırasa • . . 2 50 
Ispanak . . 4-
Havuç . . . . 4-
Şalgam . • 2 50 
Yer elması . . 4. -
Enginar . 5-
Yeşil salata 100 det 25 -
Kereviz kök . 4. -
Kereviz yaprak 3-
Pancar . . 2 50 
Maydanoz . . - 50 
Dereotu . -50 
Kırmızı turp . 1-
Taze soğan . • 50 
Elma Amasya 10 -

• Ferik . 7-

• Gümüşhane 7-
• İnebolu 8-

• İngiliz (tarak 6-
Muz yeril . 30 -

le başka şeylerle meşgul oluyor ve başka bir şey olmadığınızı açıkça 
bunu ona anlatmak maksadile -Ni- göstermekten çekin d. · b 1-~•-:::--:~~:ı::-·-~~~~~~~~-~~;;~~;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::: 
Çin yal~n söyliyeyim- grupumuz- nimle oynadınız. me ınız, e - ~ BU AKŞAM F R A N S 1 z C A S O .. -" 1 
dokı dıger gençlerle, belki de lüzu Sizi sevmiyorum bugun" .. 1 1 p E K Z L U BÜYÜ K H EY E CAN 1 
zumundan f ı .. ı.. • ' sızın e [ ÜY'' 

az a gu up egleniyor- beraber bütün kadınlardan nefret uK ASK VE 8 Ü YÜK M 'CERALAR .F 1 L M 1 ı 
du;;. .. ediyorum. Artık beni karşınızda Sinemasında ' ,... 

ğiniu;:V"eı~~~le k~~;:tı:e~~e~~şı:· ggoe"rmlii~~~ksiniz. .~idll(y.~rum. Siz, s A H R A B E K ç 1. L E R 1 . _ . • . · nç gınızın ve guze ıgınızin sih-
Bır akşam, hıç beklemediğim bir rile etrafınızdaki erkekleri büyü-

8 8 
f r 

0 1 1 0 
r ~ 

8 
•• 

anda, onun dört defa Nimetle dans !emekte devam d' B iki b' .. u 
etm · b"t" 

1• 1 e ın. e ır gun, 

1 
1 
1 

1 

1 

nim. 
Diye cevap vermi~,ı. 

, Şöhretli muharrir, verdiği red 
cevaplarından yılmıyara.k ısrar 

eden Amerikan, İngiliz, Fransıı 
firmalarına: 

- Eserlerimin filme alınabil -
mesi için her biri için bir milyon 
!ngiliz lirası isterim. 

- Jön prömiye rolünü, Lild 
Jorj'un yapmasını §_art koyarım. 

rygmalion filminde Protesseııı' 
Higgins rolünde görecegiaıd 

LESLİE UOARD 
- Eserlerimin filme alınması • 

na bir şartla muvafakat ederim: Pariste •Çanakkale. isminde bW 
Sesli filmlerin dilsiz - sağırlara film çevirecek olan Harry ı.ac~ ' 
göre birer kopyası da olacak! şek man bu dramda Stan Laurel'e d• 
tinde cevaplar vererı>k onlarla eğ· bir rol vermeye karar verıııii1~ 
lenip durdu. Bir taraftan başka bir rivBY 

Bir gün, Holivuttaki büyük bir daha çıkmlljtır. •Meş'um .Afab•' 
müessesenin şiddetli ısrarile kar • filmini çevirecek olan Julien p~· 
şılaşınca, şu şartları ileri sürdü: vivier Amerikada ·Büyük Vall' 

- Peki.. iki şartla muvafakat e- filminde heraber çalıştığı Lu'.5'. 
diyorum: 1 - ·Muayyen bir para Rainer'e •Meş'um Araba• fiJ..rrlifl~ 

(değil, safi hasıla ton yüzde onunu de baş kadın rolür.ü vermeyi ço 
I alacağım. 2 - Muhaverelerde hiç istemektedir. :ı:'akat Luise Ran•~ 

bir tadilat yapılmıyacak. Columbia şirketine kuvvetle b• 
Müessese, ona, maktuan 10.000 [ lıdır. Eğer art!.iıt oradan müsaadl 

İngiliz lirası vermek istiyordu: 1 alabilirse •Meş'um Araba• fiJ~İP: 
Şov: de oynamayı kabul edeceğini sof 

- O halde muvafakat edemem. lemi;-tir. Şimdi Julien Duvivıet 
Benim adetim, eserlerimin satı • Columbia ile anlaşmaya uğraşıY0.~ 
şından meydana gelen paradan is- Bakalım muvaffak olabilecek ıtıl 
tifade etmektir. Eserlerimin sa -

tılması, bana, onların sevildiğini Abel Gance ın yeni f .frrıi: 
anlatır. 

Deyince, müessese mümessili _ Christophe Colomb 
nin: Al:;el Gance •Christophe Co; 

- İyi ama, yüzde onların 10000 lomb. un hayatını anlatan b 

İngiliz lirasını temin edememek 1 film hazırla -
ihtimali var. ı ma.ktadıx. Bu 
Şeklindeki iddiasına da: filmde Victor 
- Fena mı? O halde, namuskfı- Francen'in A 

rane para kazanmış olacağ•m. merikayı keş 
Dedi ve müessese mümessilinin fettiğini göre • 

tekliflerini reddetti . cegız. Çünkü 
ŞOŞ, NİHAYET NASIL Christophe Co• 

MUVAFAKAT ETTİ lomb rolünü 
Şov, bir gün, telefonunun çal _ Victor Francen VİKTOS 

<lığını gördü: deruhte etmiş - FRANCEN° 
- Kimi istiyorsunuz- tir. Filmin harici sahneleri ispııJl' 
Diye sordu. yada çevrilecektir. 
- Bernar Şov'un sekreterini... Filmin senaryosunu Charle

5 

- Sekreter yok. Onu kim isti • Spaak yazmış, muhavereleri steve 
yor. , Posseur hazırlanmıştır. BilhBss

9 

- Gabriyel Paskal... dekorlarına büyük ehemmiyet ve-
- Niçin? rilmektedir. 

- Bernar Şov'la bir mülakat 
temini için ... 

- Mülakat, neye dair? 
- Pigmalyon ismindeki piyesi-

nin filme çevrilmesi hakkını sa -
tın almaya ... 

- Paranız var mı? 
-Yok . 
- O halde, teklifinizi kabul edi-

yorum. 
Şov'la bu telefon muhaveresi

ni yapan, aslan Macar olan fakir 
ve meçhul bir film müstahsili idi. 
Şov'un, muvafakatini, bu adamın 
namuskar olduğuna ve sinemacı -
lığı iyi bildiğine kanaat etme • 
sinden ileri geldi. 

Oliver Hcırdy Pariste 
filim çevirecek 

Eskiden daima Amerika Avru
padan artist çekerdi. Evvelce de 

yazdığımız gi -
bi bu adet ta -
mamile değiş -
mişe benziyor. 
Bu sefer akın 

Avrupaya dcin • 
müştür. Ameri· 
kalı yıldızt.ır 
Fransada film 

STAN LAUREL çevirmeyi bü -
yük bir tehalükle kabul ederek 
Avrupaya geliyorlar. 

-------0 
Kür;ük !_inema havadis/eri 

* Franchot Tone söylendiğiıl8 
göre son filmini çevirdıkten sonra 
New-York'a gidec'k ve sahneye iıl' 
tisap edecel:tir. 

*Leopold Stokowski'nin GretB 
Garbo ile evlenmiyeceği anlaşılı• 
yor. Stckowski Walt Disney'le 18 

aylık bir konturat imzalamıştır. 
* l\lildur çevrilecek olan bi! 

filmde yeni ve mühim bir angal' 
man almıştır. Midur'ı bir ;nsall 
zannetmeyiniz, hayır, Holivııt'ull 
tek nadide kırmızı balığı!. l 

* On sene evvel Willıam powe · 
Evely11 Brenı'Ie birlikte ilk sesti 
fıımini çeviriyordu 

esı, u un p an arımın, üstüste her •eye ~g"me · · b'I k ~ ~ .a.-cı. n sızı seve ı ece 
yıqıfan ve en hafif bir rüzgarla adama rastlarsınız. Allahaısmarla
devrılen mukavva parçaları gibi dık. 
da/iılmıyıı mahkum olduğunu bana Bu küstah sözler, onun bir sene-

JEAN PIERR.: AUMONT-CHARLES VANEL-MARTA LABAR 
A~rıca FOKS DÜNYA HABERLER!, gazetesi, Harıciye Vekilimizin Atina seyahati 

DJl(KAT : Numrral. koltukların erkenden a'dırılmrsı r.ca olunuT. TELEFON : 44~89 

Son gelen haberlerden şişman 

arkadaşından ayrılan Stan Lau • 
relin de Fransaya gelip film çevi
receği anlaşılmaktadır. İlkbaharda 
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Tekirdağlı Sarı Hafız 
İkibuçuk saattir güreştikleri halde 
hala birbirlerini yenememişlerdi ! 
Hocanın bu hareketi, gerek peh· ! ~unlar anlaşılıyordu: Mümin Ho

livanları ve gerekse . seyre gelenle· ıcaya mağlup olmadan meydand~.n 
ti hayrete düşürmü~tü. kurtulmak ... r:e .. yapıp yapıp gu· 

Adalı, bana sordu: reşi berabere surüklcmek ... Bır ça-
- Ne konuştunuz Mustafa ile? lımına gelirse Hocayı yenmek ... 

... .. . k H ı· . Mümin hoca Mustafa • 

.n.onuştuklarımızı soyledım. . an· u asa, . . •. 
burun ümitsizliklerini anlattım. fayı yenmek ıçın çok ugraştı. Fa-
Adalı düşünceye dalmıştı. Hiç kat; güreş baş!İyalı iki ~u~uk saat 

mukabele etmedi. Hocanın bu gü· olduğu halde yenememıştı. 
resi, onu da korkutluau anlaşılı· \ Fakat; Mustafa'nın yorulduğu 
Yordu. " gün gibi aşikardı. Hoca, daha oldu-

Ratta; ağır ve tek tek şunları ğu yerde .. bir kekli~ gibi sıçrıyordu. 
fısıldadı bana: Sanln; gure§e yenı başlamışa ben-

• Murat, aç gözünü Hoca evvela ziyordu. .. 
sana düşecek Ben de· alay ederek Adalı; bana donerek: 
cevap ver~: ' - Usta; kalk, bu güre~i. ayır ... 

- Nasıl, hoca ile alay eder mi- Çok uzadı bu iş ... Yenişemıyecek
sin? .. Adamcağızın tenezzül edip !er bunlar •.. 
ensesini bile ölçmedin?.. 1 - İyi aıfıma; b.ı iki çift ortadan 

Dedim. 1 çıkarsa baş altı güreşin. tadı. kaç~-
Sarı Hafız; yine heyecanlanmış, cak ... Dramalı Mustafa ile kim gu

&abırsızlaşmıştı. Acaba Molla Mü· reşecek sonra? .• 
inin ne yaptı, diye kıvranıyordu. - Ne yD.palım, kısmet Dramalı
Deli Muradın boynuna sarılır gibi nın demektir?.. _ 
Sordu: ı _ Biraz pay vermesin mi bu il· 

- Ustam; ne yaptı Müınin hoca damlara?~ 
•onra? .. _ Burası Dramalının insafına 

- Ne yapacak oğul?.. Hepimizi 1 kalmıştır. 
~ayretlere düşürdü. Kambur Mu~· ı _ Haksızlık olmaz mı? .. Bu a-
afa gibi hepimizin çekindiği bır 1 d .. tt' b' ·b· ın· · bo-. . dam ar a uç saa ır ın ır ı 

Pehlivanla meydan yerınde bır ço- ğ 1 Halbuki· Dramalı hasmı-cu . . d ı uyor ar. , 
l< gıbı oynuyor u. nı yarım saatte mağlup ettL 
K.ambur Mustafa; ayakta zorba- ı . . .. 

·ın d Ç" k" ~ı h mın• Dedim. Adalı, baktım bıçare Mu-
ıyor u. un u ; I oca as -... 

b· min hocaya zırnık bile vermek is-
ır an olsun ooluk aldıracak vakit 

bırakmıyordu. Durmadan salıyor. teıniyor ... Zaten; Kambur Musta-
liele, çolak elile çektiği el ense- ra·ya da garaz olduğundan onu da 

ler herkesi hayretlere düşürüyor- on parasız meydan yerinden çı-
du. karımak istiyor ... 

Mustafa Pehlivan; elenseler! ye- Sarı Hafız; hemen sordu: 
dikçe; fırtınaya tutulmuş bir gemı - Usta; Adalı neden Kambur 
gibi sağa sola yalpa ediyordu. Mustafaya kızgın? .. . 

Bir aralık, Kambur Mustafa di- _ Neden olacak? .. Bazan; Adalı 
~ini sıktı. Olanca kuvvet ve meha-ı yalnız meydana· hakim olmak is· 
•etile Hocaya daldı . Tek paça kap terse meydan vermeyip karşısına 
tı. Mümin paçasını kurtaramadı, dikilir, ve güreş yapar da ondan ... 
rnecb ı d" t" ' uren a tına uş u. 1 - Demek; kamburun Adalı ile 

Mustafa, her nasılsa hasmını al~ 1 de güreşleri var? .. 
tına alabilmisti. Bu hal, pehlivan-1

1 
V H b. k k la . • . . - ar ya... em ır aç ere ... 

ruı ve seyırcılerın heyecanını ar- ı üe ise· Adalı'nın bu yolda hareke-
tırdı. Herkesin gözü iki hasım peh· ı tine k;zdım doğrusu ... Içimdcn bi-
lıva .. · ·1d · nın uzerıne çevrı ı. çare, kimsesiz Mümin hocayı himı.-
i Bu ~efe:" Mustafadan hemen ~e- ye etmek hırsının alevlendiğini 

P.nıız umıtvar bulunuyorduk. Çun- hissettim. Ve .. Adalı'ya hitaben: 
kü, Mustafa bir pehlivanı altına b k Ad 1 tıg" ın hak b - Bana a a ı, yap · 
,;ıstırırsa ne yapar yapar yenerdi. S f zıktır Garip-
ustçıilügü fazla idi. sızlıktır. o taya ya · 

1'1itekım; Mümin Hocayı bastı- tir, kimsesi yok... . 
Adamcağız sapına kadar pehlı

rır bastırmaz hemen sarmayı dol-
durdu ve kündeye geçti. van doğrusu ... Bırakalım, yenişin· 

F'akat; aradan çok geçmedi. Mü- ccye kadar güreşsinler ... 
<nin Hoca'nın tek paça hasmile be- _ Eh! .. öyle ise akşamı bekle ... 

raber yerden ayağa kalktığı görül- Neden akşamı bekliyeceğiz 
dü. be? .. 

Hocanın bu mahirane kalkışı ~a
heserdi. Başta Adalı ve Filibeli 
K.ara Ahmet olduğu halde hep bir· 
den alkış tuttuk .... 

Mustafa; hasmının yamanların 
Yamanı olduğunu anlamıştı. Bir i· 
ki çırpındıktan sonra; acı ile karı
§ık bir sada veren şu narayı attı: 

- Haydi, mollam be!. .. 
Mümin sessizdL Mustafa'nın na

rasına mukabele etmedikten baş· 
ka aldırış bile etmedi. Hasmına 
doğru yürüdü. Ensesinden yapıştı. 

K.anıbur Mustafa'nın halinden 

Öyle ya, görmüyor musun? 
'i3iribirlerini yenemiyorlar. 

_ iluhi Adalı, Mustafada hal 
haldı mı be? Böyle giderse yanın 
saat değil, on beş dakika sürmez 

bu iş ... 
K~maz Adalı, softanın Mustafa. 

ya galebe çalarak büsbütün ve bir· 
dcnbire nam almasından korku
yordu. Şaka değil; hoca, M~stafa · 
yı yenerse Adalı ayarında bır peh
livan olduğu ilan edilmiş olacaktı. 

[Arkası var] 

Emine Sultanın 

111 Sarayında Bir Hırsız 

PrensM FEVZİYE 

' • , -
-·· f-~ t v 
--

'İik&hları dün Mısırda büyük hır 
sevinçle tes'it edilen İran Veliabd 

~APUR MUHAMl\tED. Bu resim 
Prens Altes ŞAPUR MUBAl\1 -
11ED'in l\tısır'da alınan en son 
fotoğraflarından biridir. 

Dün yurdun her tarafında ikin- tehalükle alakalarını göstermek- Seçim şehrimizde dün akşama 
ci müntehip seçimi başladı. tedirler. Bazı mıntakalarda kışın kadar büyük bir intizam içinde 

. .. .. .. . devam etmiştir. 
En uzak köylerden, en büyük şıddetle bukum surmesme rağ - Resimler ıı•hri.rrJzdeki seçim 

şehirlere kadar her yerde vatan-, men müntehiplerin mlıhim bir I faaliyetinden iki intıbaı tesbit et· 

daşlar şuurlu bir hassasiyet ve kısmı reylerini kullanmışlardır. mektedir. 

Geçenlerde Almanya'da bdınlaı 

arasında güzel vücut ve sıhhat 
müsııbnk:ısı yapılmıştır. Resimde 
müsabakıının birincilijiini kazacan 
~ELA GİEDE ı:'irülmektedir 

' 

Paris şapkacıları yeni bir moda 
daha icat ettilM". 

Binbir türlü şekillere giren ka-

l
·Jın şapkalarının nihayet rc•imde 
görüldüğü gibi bir akıbete düşme-

1 si bize i~ i bir netice gibi gel mi -
yor. Böyle devam ederse daha bin 
bir kılığa girecek. -------

Harp silahlarının imali büyük 
bir yarış halinde devam ediyor. 
Hadiseler bu gayretin neticesini 
zaman zaman meydana koyuyor. 

Resim; yüzlerce tayyarenin ay
ni çatı altında inşa ,.dildiği büyük 
bir fa'Jrikadaki foali)'1'tl eösteri
yor. 

rnıyoruın. Bizi affedinız. İğne, de- O Per~mbe günü, öğle nama - dan dışarı çık'ı. Tramvay yoluna yalnız onun işitebileceği bir sesle: Karanlık taşlığın sonunda ve 
diğiniz ve tahmin ettiğiniz gibi zından pek az sonra bu kahveler • doğru yüıüdü. - İki yuzük, bir de iri taş var. sağda tavanı yüksek, harap bir 
bulundu. Meğer üstümdeki enta- den baştakine kalın !)3ltosuna sa- Geniş meydanın tr~mvaya ya - Bu pakette de yine bir mücevher mutfak farkediliyor; mutfakta ih· 
rinin içine iliştirmişim. Utancım - rılmış, kara bıyıklı uzunca bir a ·ıkın bir noktasında bir saray ara - mahfazası var; amma açamadım. tiyar bir kadın bulaşık yıkıyordu. 
dan yüzünüze nasıl bakacağımı dam girdi. Bu, üç gü" evvel ku - bası duruyordu. Arabanın üstün - içinde ne olduğunu bilmiyorum. Kapıdan eğilerek bakan kadın: 
düşünüyorum. Bize görünmeden yumcularda pırlanta iğnenin tak- de kuru bir ağa başını geriye çe - icap edeni yaparsın . L' zım olursa - Sen misin Nail? diye seslendi. 
ve Allaha ısmarladık demeden ;lidini yaptıran ve taklidi Emine virmiş, endişe ile: yarın sabah gene ikide, kapının Kahve garsonunun kendisine Asım 
kaybolmanızdan ne derece kırgın' Sultanın sarayına meçhul bir va - - Çok sürecekse b•şka bir ara- arkasındayım, ıslık... dediğl uzun boylu adam ona yak· 

Yazan : M. lh• an 
T efriha No. : 15 olduğunuz anlaşılıyor Bu mektup- sıla ile sokan adamdı. Yazın, üstü ba çağırayım Halil ağa!.. İki adam, biribirine bakmadaı. laşmıya ve bakmıya lüzum görme-

la sizden özür dilemek!e kalmıya- sarmaşıklarla kapattığı halde kı- Diye arka tekerleklerle meşgul ve arabayı bir iki defa sallıyaralt di: 

Müjgan, başını geriye çevire -
rek ateş püsküren gözlerini Sait 
ağaya dikti: 

- Benim bir tek aşkımı, yirmi 
iki senelik hülyamı sen sildin, şim 
di bunu temizlemekten çekine -
ceksen bir daha yüzüme bakma ... 

- Kalfacığım, rica ederim bi
•az sabırlı ol, temkinli ol da dü -
şünelim, taşınalım. Başka bir ça

nun oldu, diyerek beni avutacak
sın değil mi? Hayır, mektup ya
zacağım, götüreceksin ve ondan 
muhakkak l;ir cevap getireceksin. 
Hem bunun ne tehlikesi var? 

- Nihattan o derece eminsin 

cağım. İlk fırsatta ve pek yakında b ' k t hta a d .b ' olan arabacıya seslenivordu. bir i~ yapmış gibi görünerek ayni- Benun· anne kimse gelcU . . • .. şın ır aç a p rç•sın an ı a- İ . . · .. . - ... 
sızı muhakkak arıyac3ı'•m ve gon t k 1 k h . .. .. d k' 'mının Asım olduğunu oğren - d:lar. Arabacı yerme oturup hay- mı" dı'ye sordu. · re a an a venın onun e ı çar· · · 
lünüzü alacağım. Çünkü hayatta d • g"l 1 d 'g• . t diğ;miz adam omuzlarını yakası - •'anları sürmiye başlayınca kendi· agın o ge e ı ı camın am ya - . - Hayır ... 
bana sizden başka yar olan kim - t d nın içine gömerek tnmvay yolu - sıne yardım eden yolcuya· nına o ur u. · Cevabını alınca, sokak kapısının 
sem yoktur. Mektubuma bir keli- . . . na doğru yürürken arabacı harem- - Eyvallah hemşerit dedi ve a· b d y d d' 

'k . Yakasını ındırdı; çubuğunu yak- • . . . . · yanı aşın a ve ı ı a ım mer ıven-
mecı !er olsun cevap vererek benı kk 

1 
b" k h . . agasına: raba ıçındekı ıki saraylıyı Köprü- 1 ıkılan bir oda a gird' B od 

bo b"k"k b' . .b. b tı ve o a ı ıı a veyı keyifle, . . b. d , .. .. e ç Y ı. u a, 
ynu u u ır yetı!P gı ı ı - d' 

1 
d' 

1 
• d - Yok, yok ... Ehcmmıyetsız ır- ye ogru goturmiye devam ettL A· ortadaki küçük bir saç mangal n a 

d 
· im. k ın ene ın ene. agzını şapır ata S d ed' , ı • 

- Evet, o erece emın ra mazsınız sanırım. - M.. iş.. a ece muayene ıyorum. sım, elleri paltosunun cebı'nde kar· t ·ı s nm t B' t ft k" .. k şapırdata içti. Arkasından garso - · . , eşı e ı ı ış ı. ır ara a uçu 

öyle mi? 

_O halde diyecek lakırdım yok. dedi ve Asıma: · şıdaki sokag"a saptı. Cağalog·ıuna bir tahta m .... d 'k' · k ı 

U
v ~ . I I na bir nargile ısmarladı. Garson, asa, onun e ı ı ıs em e, 

Ne istersen yaz, götürüp verey~. QUrSUZıılr SÜ a B onun yüzüne bakarak: - Ark~daş, biraz şu dingile ası- doğru yürüdü; bozuk kaldırımlar· pençerelerin önünde geniş bir yer 
Müı·gan yükün kamsını cebın • 

2 
B .. k 'f . d l'b lır mısın· da arada bir duruv. or, dinlenir ııi- mınderi ve yırtık iki ""rde bu oda-

- B k • · edir' · • • - - - ugun eyı verın e ga ı a ..-aş a çaresı n . Ben bı- deki bir anahtarla açar~!< bir ku- A B .
1 

d d' · Diye seslendi. Asım, cNedir o? bi yaparak arkasını kolluyordu. nm bütün e~yasını teşkil ediyor· 
lentiyorum. S it h ti A f .. sım e~ . e ı. . 

resini bulalım. 

- İşte, vakit müsait olunca ben 
gıdip söylerim, dedim ya ... 

"1üjgan yüzünü ekşiterek: 
Evet, beni aldatmak istiyor

sun değil mi? Gittim, gideceğim, 
vahut gördüm, söyledim, mem -

tu aldı ve kutudan bir zarf, kağıt u ana me e yaso ya camıı a . .. .. Angarva mı? • dıyerek arabanın Cağaloglu hamamına geldikten du. Asım yahut Nail paltosunu :;ı· 
1 b . h k h 1 O cevap vermedı Gozlcrını . . . 1 . ve kalem çıkardı Sonra minderde rasında evve ce ır sıra a şap a · ı • . . . arkasına se/;ırttı. Bmada ikısi bir· sonra artık ihtiyata uzum görme- karıp iskemlelerden birinin üstüne 

· d B d dl. tramvay yolu ıstıkametınden ayır- d ·d. .1 •. ' • y k b ve dizinin üstünde şu mektub,u \•eler var ır . ura a, yanan a ıye . . . . . . ." en ıngı e doğru egılince onları di. Babıali o uşunun aşından koydu, boynunu saran atkıyı da 
yazdı: binasında işi olanlar ve i ş i olmı - mıyordu . B~llı kı bır ısmı beklıyor ne haremağası, ne arabadakiler gö- Şeref Efendi sok.ıgına saptı. Üç bc5 . . b. k" . . • 

1 
l . d . . mınderın ır oşesıne attı ve mın. 

cNihat Bey; size karşı ne derece yanlar kı~. yaz pinekkr, aksam ka-'du. Nargılerl en daha bir nefes remezdi. Birden arabacı lacivert adım l. <an sonra sag akı eskı 
1 ıd . k . 1 k. . ~ f 1 d k k. . b ' 1 rd b. . . k dere uz,mdı. haksızlık ettiğimizi, sizi nasıl gü- ranhğa kadar kahve! ri do urur-. çe memı.şt ·ı yerınuen ır a ı. kaputunun iç cebinden iki pa et argır ına a an ırının apısına J 

cendirdiğimizi düşünerek uvuva-Jıardı j Gar.ona parasını verdi ve kapı - çıkardı. Küçük paketi uzatırkPn anahtarını soktu içeriye girdi. (Arkası var] 
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güreşirler 
Bunları, önde baş UAhici olduğu 

halde dini musiki alayı takip edi- ==~!!~~iii;!iiiiiiii 
yordu. Genç, güzel sülün endamlı 
kızlardan mürekkep olan bu musi· 
ki alayı, bir peri sürüsüne benzi • 
yordu. Üstlerinde, ince tülden kol· 
suz, beyaz gömlekler... Bellerinde 
sırma kemerler, almlarında, pınl
dıyan sarı kordelalar.. ayA.klann • 
da, baldırlarına dolanan kordela • 
!arla tutturulmuş sandallar vardı. 
Çıplak kollarında, açık göğüslerin· 

de, kısa etekler altında bedii çizgi· 
!erle şekillenen baldırlarında ve 

nazlı ayal:larında taze renklerinin ,!~~~~~~~ 
bütün cazibesi ürperiyordu. ~ 

Sareııdeler, flütlerini üfürüyor• 

lar, ldtaralarını Ye sazlarını çalı - Eski Atina'da, BaklU tly•trosmıda, Şeref koltafa ve ıeyircilerin 
yorlar.. bunların arkasındakJ ilA • oturdukları taş sıralar 
hiciler, ilfıhi söylüyorlardı. Kızla-ı 
nn sesinden ve musikinin nağme- bakışları o kadar baygındı ki, on-p~ Gür saçlan, lı>ek bir örtü gi-
lerinde örülen filıenk trampetlerin !arı seyreden delikanlılar, hattA bı omuzlarını, sırtını kucaklamış
ve zillerin mevzun darbelerile per- yaşlı erkekler, sinirlerinin tatlı tı. Atinanın eski krallık asasına 
de perde inledikçe, halkın ruhu tlt- tatlı yandığını hissediyorlardı. dayanmış, göz kamaştrran bir va-
riyordu ve herkes, coşan hislerine Seyirciler, bu rahibelerin geçişi- pyett.e ayakta duruyordu. 
ııyarak, bu peri sürüsünü, büyük nj, içleri çılgın arzular içinde bur- Halk, bu cazip manzara karşı • 
bir heyecanla alkışlıyordu. sında yeniden coştu. Alkışlar, he-

kularak seyrettiler ve sonar onla-
İl.iihicilerden sonra, daha küçük yecanlı nidalar koptu. Eller, ağız-

.. . rın arkasından derin bir ihtirasla )ara gidiyor, ilahe timsaline işti -
kızlardan murel<kep masum bır k~ sürül:lenen gözlerini çevirdiler. yaklı buseler gönderiliyordu. 
file geliyordu. Bunlar da, evvelkt- ı Şimdi, önlerinden İyokoz ilahesi Fidyas, yanındaki kızlara hlsle

ler gib~ beyazlar giym~l'.'.1", sa~la- ı geçiyordu. Heykel, yeşil yapraklı :ini . ifşa .etmeden, ilahe timsalini 
tını dagıtmışlardı. Bu küçük, guzel k d 11 il .. tetkik edıyordu. İçinden· 

. 1 asma ve sarmaşı a arı e sus . .. · . 
kızlar, başlarındaki zeytın, buğday 1 . b" b d .d. Ar b - Bu kızda, numune olabilecek 

· . enmış ır ara a a ı ı. a anın bed .• h . 
dolu sepetlerini, ilaheye hediye· ıı ususıyetler var; fakat neye 

etrafında, ilahenin rahipler ve ra· ı Ati h ard ı h ııötürüyorlardı. yarar. na ov a arını, o u • 
hibeleri yürüyorlardı. susiyetlerin en mahrem çizgilerini 

Alayın dördüncü kademesini, 
Atinanın birçok mabedlerine men
ırup rahipler teşkil ediyordu. Bun 
\ar, vakarlı hususiyetleri ile dik -
kati celbediyorlardı. Ellerinde, gü
müşten, altından buhurdanlar .. şa 

rap dolu nakışlı kaplar taşıyorlar
dı. 

Halk, bundan sonra gelen, zırhlı bile biliyorlar. 
süvarileri, polemarkları ve nihayet Diye düşünürken, yanında du -
devletin başında bulunan arhont- ran bir delikanlının arkadaşına, 
!arı uzu uzun alkışladı. güzel kadının aşıklarını birer bi . 

Birdenbire, coşkun ve devamlı 

bir alkış koptu; çünkü Afrodit -

Pondemos rahibeleri geçiyordu. 

Bu Afrodit rahibeleri, süslü ara-

Merasim alayının nihayetinde, 

en muhteşem manzara vardı. Alın· 

lan altından boynuzlu, tırnakları 
gümüş kaplı beyaz atların çektiği, 
çok süslü ve çiçekli geniş bir ara
bada, Palas - Atene ilahesinin tim
sali vardı. 

balarda akta duruyorlardı Üst- Bu sene, şerefine merasim yapı-
ay • 1 il' L • S mİk J . .. . . .. .. an .... eyı, era yosma arın -

lennde, vucutlerının bu tün malı· dan kumral bir dilber temsil edi
remiyetini ifşa eden, pek ince tül-

den, gömlekler vardı. Kollan, gö
beklerinin üstüne kadar göğüsleri 
meydanda idi. Boyunlarından sar
kan altın zincirler, memelerinin 
altında halkalandıktan sonra, kol
tuk altlarından dolanıyorlardı. Bu 
genç ve dilber kadınların arabada
ki dunı§lan o ltadar rehavetkAr, 

yordu. Frijili Diyarı, o kadar gü -
zel, o kadar şuh ve işvebaz idi, ki 
Atinalılan teshir etmiş, bu füsun 
ile Olimpiyat yılının güzelleri i • 
çinde birinciliği temin etmiş ve bu 
muvaffakıyetile ilaheyi temsile 
bak kazanmıştı. 

Frijlli Diyan, arabada, haşhaş ve 
buğday başa.klan içinde çınl9 P -

Eski Atına Akropol'Unde Propile 

rer saydığını duydu. 
Heykeltraş, içini çekti; çünkü hu 

güzel kı21n, istediği model olarnı
yacağına kanaat getirmişti. 

[Arkası var] 

İKDAM 
Abone Sartları 

' 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 1 
1200 ]{r. 2.300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Rlrlnci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

T~K SÜTUN 
SANTİM! 

(00 lru....ş 

250 kuruş 
50 kuruş 

7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

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

DiKKAT 

Gazetemize illin vermek Is· 
tiyenler gerek doğrudan doğ· 
ruya gazetemiz idarc]ıanesi

ne veya Diııat şirkP!lcrine 
müracaat edebilirler. 
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iştirak eden Bu yıl Fuara 
devletlerin sayısı artıyor 

Sahkesirde yapı
lan enteresan bir 

güreş 
Balıkesir, (Ilususi) - Tekspııf 

sahasındaki deve güreşleri çok a • 
!akalı oldu. Senelerdcr.beri yapıl· 
mıyan bu güreşleri görmek üzere 

sahaya binlerce kişi toplanmıştı· 

pehlivan develer ikişer ikişer S3" 

haya çıkmağa başladılar. Davul 

ve zurna avazeleri a ~asında ağır 

ağlr ilerliyen ve mağrur bir eda il• 

başbıı:ını sağa sola <;evirip göZ 
İzmir'in yeni Bnlvarlarmdan: Atatürk ~addesi süzen hırslı develer, ağızlarından 

İzmir, (İkdam) - Fuar komi - Almanya için, 400 metre murab- köpükler saçıyor ve bir an evvel 
SOLDAN SACA: tesine gelen malfunata göre, bu se bamda bir pavyon ayrılmıştı. Bu boğuşmak için adeta sabırsızlanı· 

1 - Mılse~i kadın ismi, bir çizgi ne fuarın beynelmilel mahiyeti da mikdar beş yüze çıkarılmıştır. yorlardı. 

çek aşık olsun. a geniş olacaktır. İran konsolosu, Dığer taraftan Fransa pavyonu- İlk d f b" k "ft .. t"ktrn 2 y ı .. t .. .. 
1 

ak e a ır aç çı gureş ı 
- o gos eren. belediye reisini ziyaret ederek, nun da buyük o acağı anlaşılm - . l • 

3 - Hece, ay, kuzunun sesi . .. . . . tadır. sonra sıra r-hlivan develere ge 
bükfunetının bu sene de fuara ış - · ı· H.. ·· ·· f n 

4 - Duvardaki çıkıntı yapan do- . • . . . . . . Polonya hükümeti de Varşova mış ı. usnunun ve Musta anı 
trra kedeCEgını bıldırmış, yem va-

lap, el, alaturka bir musiki . t ti hakk d 
1
• t Türkofisi vasıtasile, fuar komitesi- Uevelerı sahaya çıktıkları zaman 

• . zıye ve şar ar ın a ma uma 
aletı. almı tır. ne müracaat ederek resmen işti - biribirlerine uzun uzun baktılar. 

5 - Olan anlar, mükafatın aksi ş b" h b rak arzusunu bildirmi{tir. Yeni Biribirlerine yakla•tıla· Bir ı!<ı 
k Gelen ır a ere nazaran ge - • • • · ve ısası. . ' ! fuar planında Polonya va da yer d f b ki · 1 b · ·b · h ın 

6 _ Meydan, geçici. çen sene fuara ıştirak edememiş ayrılmaktadır. · e a aca arıy e ırı ırlerıne _,a 
7 _ Adaletli, ışık. olan dost Romanya da bu sene Fu k .t . k k . + le yaptılar. Boğuşma uzun sur • . . . ar omı esı, sı ~ı ıç .. ,ma e- . 
8 - İtaate getirme Kralların fuara resmen ıştırak edecektır. derek işleri ve ihtiyaçları gözden medı. Berabere kaldılar. HrrkrS 

başlarına giydikleri, arka- Şimdiden, iştirakleri tahakkuk geçirmektedir. Bu sene, Yugoslav- yarım dünya ile rakibinin güresı· 
dan fenalığını söylemek. etmiş devletler olarak, yukarıda - ya ile İrak, Mısır ve r.!iğer ba'ı ni bekliyordu. Halk heyecanlan • 

9 - Hece, çocuk ayakkabısı, he- kilerden başka şu isimler geçiyor: devletlerin iştirakleri de beklen - mış, davul ve zurnalar coşmuştu. 
ce. Ing!ltıere, Yunanistan, Rusya, mektedir. Hatta, Mila;ıo sergisine Bağlı ağızlarından köpükler sa • 

10 - Yakalara takılan beyaz ke- Almanya, Fransa, Polonya, Filis - 1 i"tirakimiz dolayısile. Italyenın Ja ak h 1 f 1 1 d ler 
t
. ı: . k" h t 1 kt d. çar ırs ı ne es er a an ev< · 

ten. ın. ıştıra ı a ıra ge me e ır. 
ıhada karşılaştılar. Derhal biri· 

11 - Üzerınden yemek yediğimiz 
eşya, aratmaktan emir. birleriniln üzerine atıldılar. Kar• 

YUKARIDAN AŞAGI: Trakyada kenevir Trakyada pamukçului< lbir aralık boynunu yarım dünyav• 

ı - Dizi, musallat. ziraati artıyor Edirne (İkdam) _ Trakya böl- kaptırdı. Yarım dünya rak.brn n 
2 - Yoktan var eden. Edir (İkd ) T k . . gesinin birçok yerlerinde ekilmek boynunu altına aldıktan sonra üze· 

3 B
. k . . . ne am - r& ya ıçın . . 

- ır ren , sıncma şerıdı, hay- . . . . tc olan yerlı cıns pamuk mene - ne iyiden iyiye yükknmcğe ,-e 
t d t yenı bır zıraat olan keıen-kenevır k . 

re e a ı. . . . d.ıere bunların yerle~ıne randı - onu bütün kuvvetiyle ezmeğe baş· 
4 - Tersi şehir harici, kayıptan zıraatı de son yıllarda ehemmı - ,manı yüksek, elyafı ince ve dayn- !adı. Buraya eğlence için toplanan 

haber veren, m•den lekesi. yelle tutulmuştur. Trakya toprak- nıklı Amerikan cinsi akala toht halk bu vahşi manzaraya tnham • 
5 - 3 tabur, Lazların bir nevi larında incelemeler y•pan keten- mu ikame edilecek ve bir kaç sene mül edemedi. Herkes 2.rtık devele· 

kayığı. kenev~ mütehassısı Celalin ra - içinde pamukçuluk ta düzene kon- ri biribirinden ayırmak istiyordU· 
6 - İş, yanlış. d K 

1
. .,, t· muş bulunacaktır. Ke<;an ve Te · Fakat yarım dünya tam manasil• 

porun an sonra ocae ı vıwye ın- . • · . 
7 - Tersi derde aranan çare; . . . .. kırdagında bu tohumun denenme- kızmış, kudurmuştu, altına aldıgı 

Parlaklık veren. den tohum getırılmış ve mutehas- si için hazırlıklar yapılmış ve Zi kib" . . . l Nih el - ra ını ezıyor, ezıyon u. ay 
8 - Şehirlerin duvarları, sazın sısın gösterdiği Kaynarca köyünde raat müdürlüğü tarafından ma - otuz kırk kişi iple ve urganlarla 

arkadaşı, lmrmaktan emir. ekilmiştir. Bu sene ketencilik için hallerine geleken tahsisat ve to - yarım dünyayı bağladılar ve çe-

9 - Hece, geınilerir. yüzdüğü Trakyada bir kurs açılacaktır. humlar gönderilmiştir. ke çeke güç halle rakibinin üs • 
yer, hece. Çanakkalenin dağ köyler;Jıde Ayrıca Keşana gönderi - tünden alabildiler. 

10 - İnsandaki iyi huylar. . yetiştirilen ket.enlerin nfununele- len bir Çırçır makinesi faaliyete Tekzpor klühü menfaatine ter • 
11 - Ke~, başına bir (Ç) getıri- . geçirilmiştir. Bu makine köylünün . . .. . . 3 

1
. t k h 

1 
ri Çanakkale Zrraat müdürlüğün-

1
. d b 

1 
ki ·-· tıp edilen gureşler bıttikten sonr • 

ırse opra am'Jru o ur. e ın e u un an pamu arın çıgı - .. 
den gönderilmiştir. Orada da bu dini kolaylıkla ayırmakta oldu _ bütün pehlivan develer önlerinde 

Eir adam Adliyede öldü :ş sağlam tutulacak ve genişletile- ~undan köylü tarafından rağbet ldavul zurna olduğu halde cadde-
cektir. görmektedir. _ S. !erde dolaştırıldılar. 

Sarıyerde Mesarbumunda otu -
ran 60 yaşlarında mütekait Ahmet 
adında bir adam dün beşinci hu -

uk mahkemE:sinde yeğeninin bir 
davasında şahit olmak için adliye
ye gelmiş ve üç kat merdiveni çık
tıktan sonra birdenb;re üzerine 
fenalık gelerek düşüp ölmüştür. 

ehli T ekirdağında 
domuz yetiştiriliyor 

Ceset adliye doktoru Salih Ha -
~;m tarafından muayene edilmiş Tekridağ (Hususi) - Vilayetin Yavaşça çiftliğinde ve Al-
e ölümün kalb sekteisnden vuku pullu şeker fabrikalarına bağlı Sarmısaklı çifliğinde İstan-
~ulduğu tesbit olunarak defnine bul ve Avrupa piyasasında tutulan ehli domuz sürülerle yetiştiril-
zin verilmiştir. mekte ve bunları ihtiyaç ve piyasa isteğine göre çoğaltılmaktadır. 

------o-- ---

Trakyada 
• • anason z1raatı 

Edirne (İkdam) - Tek;rdağ 
İnhisarlar idaresinin hamlesiyle 
birkaç senedenberi Marmara sahil 
köylerinde anason ziraati tecrü • 
besi yapılmıştır. Yüksek mahSul 
alındığı için bu ziraat de bu sen< 
genişletilecektir. 

dandı: 1 ile içi burkuldu. Akif Cemale dik- mavi gözleri parl.yordu. Genç kı· I yüzüne baktığını görünce derin bir zln bulduğunuz çare de ayni yola 
- Benim konuşm2ma fırsat ver· katle bakarak sordu: zın hareketsiz durarak kendisini uykudan uyanır gibi silkelendi. çıkıyor. Gene ben kendisinden yüı 
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miyorsunuz ve her şeyi söyleme- _ Sizı vurduğumu hakimin soğuk bir tavırla ve gözler· '" ne Hafif bir fısıltı halinde bir sesle çevirdiği için haksız olarak, sevdi• 
me... huzurunda itiraf etmemi niçin bu emniyetsizlikle bulutlanarak din- mırıldandı: ği adamı öldürmiye kalkmış gu· 

Akif Cemalin dudağındaki te- kadar israrla istiyorsunuz? Yani lediğinin farkında değildi. Sesini - Bütün bu fedakarlığa benim rursuz, haysiyetsiz, bir biçare mev· 
bessüm silindi. Yalvarır gibi bir bu hareketimle büsbütün cezamı yükselterek devam etti: için katlanıyorsupuz öyle mi? cO- kiine iniyorum. Biraz evvel sizi~ 
sesle: ağırlaştırayım öyle mi? - Hatta asıl suçlu kendim oldu- 5U kıskandıracak hallerde bulun - de kabul ettiğiniz gibi her şeyi itı• 

s,övaleye baktı. Döndü, genç kızla) seni inadından vazgeçirip hakikati F d d d" b • h.d. 1 . 1 l g'umu söyliyeceg'im. cOna bu hare- dum• diyerek beni kurtarmak uğ- raf etmekle ·Belki vurmada di).·e - er a, e ı, u ugursuz a ı-
1 

Ressam göz eri ümıt e par ıya-
gö,göze geldiler. Dudaklarında acı itirafa sevketmeyi düşünüyordum. seye dair bana birşey anlatma, İS· rak hemen cevap verdi: ketlcre sevkedecek çok fenalıklar runa yalan söylemiye de katlanı - alemin kafıı~ında kıvrılmış olan ıs· 
bir tebessüm kıvrıldı: 1 Ferda, hiç sesini çıkarmadan o- t · yorsunuz tifhamı da silmiş olacağını Berreı emıyorum. Söyliyece~_ın şeyleri _Hayır, her halde böyle bir ne- yaphm• diyeceğim. Belki yaralan· etsem bile hu vakadan sc,ııra ııet 

- Sanatına da yazık olacak Fer- nu gayet sakin bir tavırla dinliyor- hakimin huzurunda anlat, be- tıce vereceğini bilsem sana bu tek- dığım zamanki ifademde niçin sen· Durdu. Dudağının ucunda müs· r 
da. Mahkum olmanın, manevi aza. du. Son sözlerini duyunca olduğu ni vurduğunu orada itiraf et. lifi yapamazdım. İtir;fının neticesi den şüphem olmadığını söylefüği· tehzi bir kıvrım belirmişti. Sesi zaman parmakla gösterc~eklC · 
hından ba~ka adi müerımlede ~ir yerde heyecanlı bir hareketle k'.· j Ferdanın gözleri büvüdü. Asabi- bilakis bunun aksi olacaktır. Şiın- mi soracakhr. Bunu da başka tur- yavaş yavaş kuvvetlenerek devam cKendi ağzile vurduğunu itiraf et• 

Yerde ceza görmenın senın gıbı mıldadı, yanakları pembeleştı. yelten dış· len· b" .b 1.. ah d · · K b h t· ben etti; ti, ne hayasız vahşi kızını<• di)": .. _ . ırı ırıne çarpıyoı·- d. B d d" h 1 u iz e ecegım. • a a a ın - • _ 
mag'rur bır in.anın üz~rınde yapa- Ressamın sozunu keserek: du.· 1 

• en vurma ım• ıyorsun, a - b"l d o b B f d k' 1 • kk"" cekler. Böyle maceralı, kıskandıgı bı.:ki her <ey senın vurduğunu . de olduğunu ı ıyor um. nu u - u e a ar ıgınıza teşe ur . • . k k•· 
cağı tesiri r_ok iyi biliyorum. İçin· - Beni hiç konuşturmuyorsu- ' ıs· k t • 11. d . F k d.. .. ·· adama silah sıkmış bır kıza ço 

1 d d" - Hakikat zanne'ttiğiniz bu mu- bat ediyor. Kendin bile cürmünü suretle ur aracagımı zanne ım• e erıın. a at şunu uşunmuyor- ıl .. .. ıarB 
deki arzular ölecek. muztarip, bit- nuz. e ı, halbuki... ed R d. .. B .. b' d d - .. .. . .. 1 h P ar kapanacak, butun bun D d G dur? d i. essam sesini çıkarma- inkar ederken ithamlardan kurtıı- ıyecegım. u soz ıraz a ogru 

1

sunuz kı o da bu hareketınız e er- k ıl k b . _ -· .. ]<afat 
kin bir ınsan obcaksın. Dün Kerim ur u. eniş bır nefes aldı: mıştı. Gene. kız kendini topladı. İs- .. .. . l"l .. değil mi? Ferda yalvarırım sana . arş ı enım gorecegım mu 

. . . . _ Belki size her şeyı· ı"tıraf ede- lacak en kuçuk bır de ı goster- ı · • • kese olmıyan bir şeyı aramızda giz- b 1 t k 1 k d - .1 mi? 
N k 1 O b k b 1 t t klif . · h · ·ı· f erae e me o aca egı 
amı ge mıştı. na ır mektup lb·ı· . kemlesinin yanlarını tutarak vü- mckten acizsin. Bu hareketinde gi· a u e e ıını, er şeyı ı ıra li bir münasebetin varlığını da . ·tı· 

.. d . . b h l ğ l ı ırım. • t O b . . b h k . Akıf Cemal ayağa kalkmı~ gon ermış'1n, ır eser azır adı ı- Ak"f C 1 • 1.. d" cudünün titremesine mani oldu. dersen mahkum olacaksın. Her şe- e. zaman enıın sem u are e- 1 haykırmış olacaksınız. Sit nihayet ornuz· 
nı. konkura kabul e<lilmesi için ı ema ~u um~ ı: . Gözlerindeki büyük hayret geçmiş- yi itiraf edersen böyle olmıyacak. te sevkettirici hareketlerde bulun-. erkeksiniz .• çapkın bir adam za. Genç kızın yanına_ yaklaş.tı. .· de: 

kendbindcn ta,·a.•sut etmesı·nı· ı·s- - Bana hıç bırşey ıtıraf etme. ı· t y 1 .... b b d O . b h k t dug'umu so··yıemem, bu"'tu··n suçu u··.. . k 1 larından tuttu. Gozlerı gozJeıın 
h F d H 

. b·ı· ı. a nız gene yuzu em eyaz ı. zaman ortaya senı u are e e vallı bır ıza ne er yapıruş• derler, dedi. 
t · ·n b gıı·· b 1 kt' za at verme er a. er şeyı ı ı· K d" k d. d .. ·· d · A 1 .. .. . b' k ak K · 1 ·· k · k t ı . Çok acı du .. su··nu··yorsun, ~mışsı , . u n uraya ge ece. ~ . . .. . . en ı en ıne uşun u: n aşma- sunıl:lıyen rr sebep çı ac ; ıs· zerıme a marn, gorece sın ·ur u · o kadar. Bana gelince, demin nedi- :-- . , . er pir 
Ben manı oldum ve onun yerıı~e yorum. Hakıkat demın soyledığın mıza imkan yok. Artık ona ne söy- kançlık.. Bu sebep seni kurtarabi- mana ne kadar yardım edecek, be· yordunuz? Benim, herkesin ,Bak Kımse bır şe.y deıruyec~k. Eg ;rn 
geldim. Doktor sokağa ı;ıkmama sözlerde idi. cEvet, ben vurdum• llesem inanmıyacak. Zaten bu mev. llir. Zaten 0 sırada ben de heyeti raet edeceksin Ferda.. Ressamı sevdi, Ressam ona yüz şey demelerı lazım gelırse, tıcnriP 
taraftar değildi. Kerim Namık, e· 

1
diyerek ilk defa açık ve samimi ko- zu üzerinde konuşmama, derdimi 

1
hakimeye sana karşı beni vurmaya Ferda iskemlesinde hareketsiz vermeyince öldürmiye kalktı. de- için söyliyecekler. Sana hak ve .ı, 

!inden geldiği kadar mani ol~ıya nuştun. . . . . /anlatmama bile .fırsa.~ vermiyo:. /sevkedecek hareketlerde bulundu- duruyordu. Ressamın geniş bir ne- mesinden korktuğum için sizi vur- b?na cNe kadar kalpsız a'!:ı~rnı, 
çalıştı. Dı~lemedı'.". Sana soyle-ı Genç kız, .. ı~kemlesınde dımdık .B'.:denbıre vu~udunden s~ğuk ğu~u .itiraf edeceğim. fes alarak sustuğunu ve ne diye- duğumu itiraf etmediğimi söyliyor- dıye kızacaklar. Ve nıhay r 
mek lstedığım şeı ler vardı. Artık olmuştu. Yuzu bembeyaz mırıl-lbır urperme geçtı. Fena bır şuphel Gıttikçe heyecanlanıyor, koyu ceğini anlamak ister gibi merakla dunuz, değil mi? Görüyorum ki si- [Arkası "" ] 



le - Mart 1939" 

Çocuklarımıza sıl hi terbiye vermeliyiz? 

Çocuklarımıza (sıhhi ter • 
biye) vermeliyiz. Mektepler
de, aile ocaklarında, kabi • 
nemde muayene ettiğim ço • 
tııkları tetkik ediyorum. Res
ııu geçitlerde sıra ile yürü • 
Yen Yavrularımızı dikkatle 
gözden geçiriyorum. 

İdman bayramlarında top· 
1~ bir halde geçip giden ev • 
~llarınuzı, gençlerimizi he 
kiın gözile süzüyorwn. 

ıoo de sekseninin sıhhat 
leri bozuk, yüzde doksan be -
tinin çehreleri soluk, yüzde 
doksan dokuz buçuğunun diş
ler; eksik, çürük ve oyuk. 

Bir çoğunun gözlerindeki 
fer sönük. Bazılarının kala • 
lar, da bozuk, kemikleri, a • 
daleleri, teşekkülleri çürük. 
NeşvUnemaları, boyları du • 
l'Uk. Elmacık kemikleri çı • 
kık, Yanakları çökük. 

• •• 
leemaJi dikkatle bakıyo 

l'lım. Araştırıyorum. Çehre • 
lcr· d ın e, ilerlem~.ı kansızlığı 

okuyorum. Vücutlerinde, yü
tüyüşlerinde, tavırlarında za. 
Yıflığı, sinirliliği görüyorum. 

(lO - 40) yıl önce gördü • 
~m güzellikleri, sağlamlık • 
ar-ı, Parlak simaları göreml • 
ror~ Neş'eli, şetaretli, gli • 
tr Y\izlüleri pek az buluyo -
~m. ffele kanlı (demevi) mi· 
taçta olanlara hiç te>adüf e· 
demiyorum. Boylarile mlito
llasip ağırlıkta olan glirbi;2· 
1•re rastgelemiyoruın. 

(Cinsi cazibe) yl bakkile, 
&ağlaınlıklarile tıbbi bir su • 
•ette kazanmağa layık kızla
•ıııuzı, gençlerimizi anrak 

12 
Sıtkı Tahir, birdenbire: 
-. Durunuz, dedL 
Sorar &ibl yüzüne baktım. 

binde bir gÖTüyorum. 
Dikkat !diyorum : Sun'i, 

yapma güzellik kazanmak fik
rile soluk, çelimsiz, zayıf çeh· 
relerine küçük yaştan itiba • 
ren sürdükleri boyalarla, düz· 

g'.hlcrle, kremlerle, pudra • 
!arla, rujlarla, makyajl•Tla 
stbhatlerini bütün bütün her .. 
bat ve perişan ediyorlar. Ta 
ze yüzlerinin çabuk kınşm•· 
sına, (genç ihtiyar) olmağa 

çalışıyorlar. 

Tabiatin nadir yarattığı İ· 
pek gibi yumu••k saçlarını, 
cenderelere, koyup sılu~tırı • 

yorlar. Şiddetli ateşlere ma • 
ruz bırakıyorlar. Birtakım ze
hirli, zararlı, yakıcı eczalara, 
her teli bir altın şeridi gibi 
parlak, nerınin saçlarını ezdi
riyorlar. Yakıp kavuruyorlar. 

Gfıya (Şamın, Mısırın, Ku • 
düsün, Haleblı;, Bcrutun ka· 
nı kaynak esmer güzellerine, 
pamuk gibi beyaz dünya me
leklerine) benzemek için on • 

düle adını verdikleri dnlg<>lı, 
dalgalı saçlar yapıyorlar ve 

nihayet hir müddet >Onra o 
ılrln sar•, rını düşüre düşü • 
re ba~foı uıı kellere benzeti • 
yorlar. 

Acaba, bu acıklı hallere so
bep nedir? 

Sıhhi terbiyenin eksikli • 
ki, saflık bilgilerinin noksan
lığı, sağlam, gürbüz, glizel 

huylu evlat yetiştirmek hu • 
susunda liızım gelen maluma 
tı bilen ailelerimizin azlığı 

ve çeşit çeşit suiistimallerin 

yapılması! 

HEKiM 

iKDAM SAYFA 1 

KARDA KAPLAN A VCILIGI ~~tf§~~~~B1~ 
Bu korkunç fakat kazançlı işin Uzak Şarkta da bir 
meraklı ''Südet meselesi,, mi? 

hususiyet
leri vard,r 

- Taş mektepten. Senin fazlası
na aklın ermez, beyciğim. 

Bana, apartmanıma gelen kadın
ların hangisinden sakınmak, han
gisinden sakınmamak lazımgeldi

ğini de söyledi. 
Ben, ona: 
- Kabahat, sende, dedim. 
- Neden? 

- ho'1i, Nazlıyı bulacaktın? 

Dudak bükerek g'.ildü; 
- Buldum. 

r Arkası var 1 

Japonların 
yol bunu 

tutmakta olduğu 
teyit etmektedir 

ğuna ne zamana kadar iştirak e -
deceği sorulabilir. 

Cenuba doğru olan gayelerimi
zi tahakkuk ettirmek icin bir sa -
niye bile vakit geçirmi~elim .• 

Bu plan bir hayal 
0

değil, dev 
adımlariyle hakiki olabilecek bır 

;ı liınc!ı. 

Ç in fakir bir memlekettir; yal
nız Çinin toprak altı servet

leri pek zengindir. Burada birçok 
masonlar V$"dır. Fakat senelere 

23 Nisan çocuk barrcmı 
ÇOCUK, layetenahl bir ha· 

zinedir. Onu sev; sevilmeğc 
ve bakılmağa muhtaç yavru· 
!ar için yılda bir lira ver. Ço· 
cuk Esirgeme Kurunıuna üye 
ol. 

nımıııınıııııııııııııııııııııııı llllllllllllllllllllllll nıııınııııııııımll'ı 11' 11111111111111!11!111 q, '"111 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızm~ 
Nevralji, 
!illliılffll-

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 11111111• 
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Yalnız bir tüp kullandık· j •• • • • 
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1 PHll.CO 'nvn .fl:_g_a rı lıoz. v/mal 
1 yenı T40PiK model! ge/mi.ştir RADYOLINı Sözü boş değildir 

I ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
• 
ın 

Mükemmeliyeti hakkında en son 

ve doğru sözü size o 
söyliyecektir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş 
)er, tatlı bir nefes, pembe, sıh · 
hatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız ... işte 

RADYOLİN 
in eseri! 

Bugünden itibaren sabah, öğle 

ve akşam her yemekten ıonra 

Günde 3 defa 

kullanmıya başlayınız 1 

Avrupada en 

çok kullanılan 

~POKER 
lrl.f bıçaklan memleketimiz.de 

dabi en çok uvilen 

Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
' 
Pirine unu 

' Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

Salep 
Tarcın 

ı 

Kimyon 
Xaranfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürlüz yeti~mesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

• PHILCO • RADVOLA~ININ TÜRKİYE UMUM 1'1UMESSİLLİ~j Poker Traş Bıçağıdır •HELiOS•MUESIESATI ··•'' 
İ$TAN8UL• GALATA.·VOVVOOA CAD- 12't-126-128•,.ıt. HEl10$•TELEF'OH~ Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır 

p;;·;;~mmmmmmmmmmmmmmm;;;;;;;m;;;;~illl Daha üstününün bulunması mükmün değildir. Tekmil mustahzaratımız muhayyerdır. Her yerde• 

• ~d~a~im~a ~ta~z~e~o~la~r~B k~bu~l~ac~·~k~sı~n~ız~. ~A~d~re~s~:~B~eş~ık~lt~a~ş,~K~ı~lı~ca~l~i ~-~Mlll.~N·U·R-l ·Ç·A·P·A-·T·e·l.·4·0·33·7-' !1 .. ----· ı· y ı· s·ı R HAZIM Emlôk ve Eytam Bankası llônları _ a 
·H·e-sa·p·N·o•.ım•G•a•yr·i·m·en·k·ul·iı·.n-m·ah·al-li-·N-ev··ı·· -İ·cr·a·d11o11s.ya-N·o·. s.ı. / ·Beyoğlu 1 incı Sulh Hukuk;.. , Rahat bir uyku temin eder 

kımlığınden: 

1168 Haydarpaşa eski Altunizade Bir köşk 37/6551 1 _ Fatma ve Abdullah varisle- Her yemekten sonra alınacak 2 · 3 tane 
1 ~:,::,::~::: :::::; r v u u ,,hl,,~:~:::,::·::,:,; Pertev Karbonat Komprimesı 

yeni94numaraı· BUyUk Piyangosu 
.dankam.ıza ipotekli olup Üsküdar 1cra memurluğunca yukarı

da numarası yazılı dosya ile 17/3/939 Cuma günü açık arttırma ile 

satılacak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse bankaca bu 

gayrimenkul üzerine mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. (843) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1-Mevcut ıartname, vroje ve keşfi mucibince Malatya Tütün 

Fabrikasında yaptırılacak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe 

toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvar

ları işleri ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

il-Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş_ olup teminat akçesi 2.759 
lira 77 kuruştur. 

III -Eksiltme 27 /3/939 Pazartesi günü saat 15 te Kaba taşta Le

vazım ve Mübayaat şubesindel<i Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilinde Le

vazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmucıürlük
lerinden alınabilir. 

V - Bu ışe girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüMek mü -
hendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak 

üzere bu evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak et

miş bulunmaları ve şimdiye kadar bu kabil •50.000• liralık 

bir işi muva!fakiyetle yapmış ve bitirmiş olmaları şarttır. 

VI-Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar bizzat 
Umum Müdürlük inşaat şubesine müracaat ederek fenni eh
liyet vesikası almaları lazımdır. 

ALTINCI KEŞiDE 

11 • Nisan - 19 3 9 <'adı r. 

Büyük [kramiye 200 .OOD Liratlır, 

B d 40,000 
un an 25,000Liralık 

Başka 20,000 ·l k . r I 
15,000 ramıye er e 
10,000 

200,000 oe 50.00 
L frahk (ki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 Nısan 939 günü akşamına kadar 
biletini değıştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal 
rtmeyınız. Siz do piyanionua mes'ut vo bahtiyarlar ı 
arasına fİrmiş olursunuz. 

Vll-İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede ı••••••••ı•••••••••••••••• .. 
gösetrilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika aL'llaları 1 1 
teminat akçesi veya banka mektup!arını ve mühürlü fiat stanbul Belediyesinden 
teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı zarfları eksiltme gü- •••••••••••••••••••••••• .. 
nünde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde mez-

kür komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. Postada vaki 
olacak taahhiirler kabul edilmez. •1489• 

* TASHiH il 
Gazetemizin 10 ve 13 tarihli nüshalarında İnhisarlıır Umum Mü

dürlüğü kalörifer tesisatı ihale günü 27 l\lart 1939 Pazartesi yerine 
sehven 23 Mart yazılmıştır. Tashihan ilim olunur. 

Nişantaşı Kız Orta Okulu satınalma komisyonundan: 
Mevcut resim ve şartnamesine göre beherıne 1450 kuruş tah

mın edılen 50 adet sıra 3/4/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü 

saat 14 te açık eksıltmcsi yapılacaktır. İlk teminat 55 liradır. Bu 

işe girebılecekler bu nevi iş yaptıklarına dair resmi daireden veril

mış veslkı ve 939 yılı ticaret odası vesikasile belli gün ve saatte 

İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada liseler muhasebe-
ciliğinde toplanan komisyona müracaatleri. (1720) 

Yeni halde kavun ve karpuz servisinde kullanılan 30 arabanın 

tekerlek lastiklerinin tebdili ve muhtacı tamir yerlerinin yapılması 

678 lira elli kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sa
yılı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 89 kuruşluk ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 31/3/939 Cuma günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. (1744) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebin ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo ku

zu eti açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Singer 

apartımanındaki Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 

23/3/939 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. İstekliJerin belli saatten 

evvel Liseler Muhasebeciliği;ne yatıracakları 49 lira 72 kuruşluk 

HK teminat makbuzu ve diger kamıııi vesıkalarla birlikte eksiltme 

saatinde komısyona müracaatları \'e şartnameyi her gün adı geçen 
muhasebecilikten görüp ii l!r, . meJerL (1620) 

1 

kıyme.tlı.· Gala tada Ala~~mescit ma
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini giderir. Pertev hallesının eski Çapa yeni Cila çık-

mazında eski ve yeni 3 No. lu ha-lfı••••Ka•r•bo•n•a•t•K•o•m•p•ri•m•e•s•i•n•ı· •ahe•r•e•c•z•a•n•ed•e-•a•ra•y•ı•n•ız•.•~ 
tamam şıuyuun izalesi için ı ı 

evvelce açık arttırmaya konulmuş I d I v d 
ve hissedarlardan Fatma üzerinde Bartın Ma mu Ur Ogün en : 

. tıl· kalmış ise . de müzayede bedeli Amasra limanında batık iken çıkarılan Rıze vapurunun sa 
mahkeme kasasına teslim etmeme- ması hakkındaki ihale gününün 10/3/939 olduğu 28/2/939 taritı1 

sine mebni ihale fesh edilmiş ve İkdam ve 2 - 9/~939 tarihli Bartın gazetelerinde ilan edilmişse dt 

icra ve ifliis kanununun 133 ünciı Maliye Vekaletinden vürut edecek emre intizaren ihale gür.uıııiP 
maddesi mucibince on beş gün ıo gün temdidile 20/3/939 tarihine müsadif Pazartesi günü sz't 
müddetle tekrar müznyedeye çı - 15 e bırakıldığı ılan olunur. (1737) 
karılmış olup bu baptaki arttırma-

nın günü 6141939 Perşembe saat bilhüküm kendilerinden tahsil e-l•""Mlllllll .. llM....tl 
15 ten 16 ya kadar icr:ı olunacak dilecektir. 1 1 M A K A s o A R 
n çok arttıran:ı lh:ıl1< edilecektiı · 5 _ 2004 No. lu icra ve ifl~s ka- ı , 
2 - İhale tarihine kadar birik - nununun 138 inci maddesine tev-; S E l. A M / 

miş ve birikecek maliye, Belediye, fikan gayrimenkul üzerindeki i -, 
vergileri, vakıf icaresi ve yirmi se- petek sahibi alacaklılara diğ~r a - il Büyük itina İle 
nelik taviz bedeli ve tellaliye müş- lakadarlar gayrimenkul. üzerınde - , Seçilen Kupon 
teriye aittir. ki haklarını bahusus faız ve mas • ı K J t 

· · d. 1 · t · umaş arını ı 3 - Arttırmaya iştirak edecek- rafa daır olan ıd ıa arını ıspa. ı: G .. . ' 
lerin muhammen kıymetin yüzde çin ilan tarihinden itibaren yırmı • ormede:ı s 
yedi buçuğu nisbetinde teminat gün zarfında evrakı müsbi.~elerile 1 Elbıse yapınaya s 

[akçesi veya milli bir bankanın te- birli~e. satış memuruna muracaat l , , S 
iminat mektubunu getirmeleri şart- etmelidır. . karar vermeyınız ı 
tır. 6 - Şartname. mah_keme. dıvan· B A H Ç E K A p 1 I 

4 _ Arttırma bedeli ihale tari- hanesinde herkesın goreceğı yere ----•M••" 
· · · · ·· 1 ştır Fazla tafsil5t almak is-hınden ıtıbaren yedı gun zarfında ası mı · . 

mahkemenin kasasına teslim edi- teyenler 937 /36 sayı. ile Başkatıp • .. ----------~ 
lecek aksi t~kdirde ihale fesih ve !iğe müracaatları ilan olunur. Dr. Hafız Cernal 
farkı fiat ile zarar ve ziyan, faiz (16012) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

2010 00 

2000 00 

1740 50 

Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Hisardibi na

mı diğer Mandıra sokağında eski ve yeni 22 sayılı 

kargir hanenin tamamı. 

Beşiktaşta Yeni mahallede lhlamur caddesinde eski 
16 yeni 14 sayılı yarım kargir ve Kahvecibaşı kona

ğı nanıile maruf hanenin tamamı. 

Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Hisar dibi na

mı diğer Mandıra sokağında eski ve yeni 24 sayılı 

hanenin tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeileri peşin para 

ile açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27 /3/939 günü saat 15 le 

komisyonda yapılacağından taliplerinin yüzde yedi buçuk pye para-
larile Akarat, Mahlülat kalemine müracaatlu- . (1616) 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSJSl 

Divanyolu 104 
Muayenehane ~aatleri. paıat 
harıç her gün 2.5 - 6, Salı, c;· 
martes\ 12 - 2.5 fıka~ayt . 

Dr. feyzi Ahmet On~r~"e 
Deniz Haatahane•i cıldi)' 

zühreviye mu(aha•ll~~. 
Pazardan maada herx ün 3 ·er 
sonra haotalann. k·b-1 cia· 
Adres: Babıali Caddesi,, a "(J 
oıaıu yokuıu köşebaıı ı•0 · 

Tel,.fon : 218q9 
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. . .. Ali Noel 
Sahıp e nasınctıa.rrın. . 'L:detı 

Jdare J.-

1 RACAN L nıı.;ml Neşrıyatı öZG~ 
Ycı; 1 ~ 1.!uduru: M. Rn,,,.ın ,·i· 

f 13asıırıt 
Basıldığı Yer· Son Telgrıt 
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