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CAl<ALOC.LU NUBUOSMANlYE No. 54 
TELEFON: 233ot - 1STANBU1ı 

r Ankara Mülakatının, T u·· r k 
!! Hayırlı N(ficeleri !! 
" r6 

Bulgar Dostluğu Sağlam·ıandı -
Almanyaya karşı! 

Amerika da Almanyaya karşı 
kat'i ve şiddetli vaziyet aldı 
Amerika Çekoslovakyanın 
kaldırılmasını tanımıyor ve 
gümrüklerini kapıgarak Al
manya ile ticaretini kesiyor 
Vaşington, 19 (A. A.) - Siyasi\ SOOO Ç k f k . 

nıahfellerinde söylendiğine göre A- e e nisyent 
1nerika hükumeti Almanyaya kar- Am_erikaya çağırılarak 
§ı harp hariç olmak üzere, Ruzvel-
tin 3 ka. Sani 1939 da söylediği nu- Çekoslovak endüsfrİSİ 
tukta tarıf edilen bütün tenkili "k · · 1 d· ·ı k 
ıedbirıeri tatbik etmek tasavvu - l Amerı aya ma e ı ece 
l'Undadır. j 

Ayni mahfellerde kaydedildi11i
ne göre Amerika hükumeti şimdi- il 
den eski Çeko - Slovakyada te • 
min edılen ticari ve iktisadi men- · 
faatleri ortadan kaldırma&! ve Al- ' 
lnanya hakkında mukabelei bil -
inisi! tarifelerini tatbik etmeye, 
karar vermiştir. Orta Avrupada 
teşekkül eden yeni devlet fiilen 
tanınmıyacak ve muvakkaten bo· i 

. ' Yun eğmiş addedilen Çekler, teşcı 
edilecektir. Almanyayı takbih e· 
den Welles'in beyanatı ile İngil • 
tere ve Fransada yapılan buna 
benzer beyanat ve İngiltere ile 
F'ransanın Berlin nezdindekı res
nıi protestoları hükCımet mahfeUe
linde memnuniyetle karşı'3nıruş
tır. Bu vaziyetin •Ruzvelt• in l 
lnevkilni sağlamlaştırdığı teba • ı 
rüz ettirilmektedir. Beynelmilel 
vaziyette esaslı değişiklik olduğu 1 
ve •Çemberlayn• tara(ından fÖy • 
!enen nutkun yatışma siyasetinin 
sonu geldiğine bir işaret olduğu ı 

siyası mahfellerde beyan edilmek-! 
tedir. Sulh taraftarı olan milletler i 
bugün Avrupanın diğer kısımları
nın Almanyanın eline geçmesine 

BUZVELT 

SECİM 
Şehrimizde iki n c i 
müntehip seçimi 

dün bitti 

Misafirimiz bu sabah geliyor, bu 
aksanı Bu garistana hareket ediyor 

363.332 lstanbullu 
reylerini kullandı 

Ankarada yapılan samimi temaslar müşterek 
\/menfaatlerin ve sulhun korunması hususunda 
·i tam bir anlaşma ile neticelendi İ1tanbul vilayeti dahilinde 

ikinci müntehip seçimi dün 
akşam nihayete ermiş, yapı -
lan tasnif ve elde edilen ra • 
kamlar neticesinde, şimdiye 

kadarki bütün seçimlerde is· 
tihsal edilen neticelerin hep· 
sinin fevkinde netice alındı • 
ğı görülmüştür. 

Dün sabahtan itibaren, 
muhtelif sebep ve mazeret • 
!erle düne kadar reylerini ve
rememiş olan hemşehriler ı 

intihap sandıklan başına koş
muşlar, büyük bir tehalük ve ' 
has•asiyetle, bn milli ve me • 
dent vazifelerini yerine acı • 
tiru 1 ler, haklarını kullan • 
mışlardır. 

Akşam saat on altıda, vilA· 
yetin bütıin kazalanndaki rey 
aandıkları kalifırılarak ele-
el.iye dairelerine götürülmüş. 

sandıklar açalarak reylerin 
tasnifine başlanmıştır. 

Tasnif işi üç dört saat ka • \ 
(Arkası 3 üncü sayfada) 1 

Uzak Şarkta 8 
bin Japon öldü 

Belsldlmhur İNONU Bnlrar BaJVekili KÖSEİVANOF'la rörll1Uyor 

Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar Baş 
vekili Ekselans Köseivanof ve Ba· 

yanı refakat ve maiyetlerindeki 
zevat ile birlikte emirlerine tah· 
ıis edilmiş bulunan hususi trenle 

Honkong, 19 (A.A.) - Formose- 20.10 da şehrimizden &ynlmışlar • 
len öğrenildiğine göre, Japonlar dır. 
on Kvang-tung harekatında 8 bin Muhterem misafirler istasyonda 
ilü ve 25 bin yaralı vermişlerdir. başta Başvekil Refik Saydam, Ha
' 938 tıkteşrininden 1939 Şubatına riciye Vekili Şükrü Saracoğlu ol
<adar 50 hastane gemisi Kvang • duğu haltle Riyaseticümhu~ Umu
ungdan hareket etmi5 ve Formo. mi Katibi Kemal ?ede;eç. ıle. Se~

;eye gitmiştir. Bunların her biri _ yaver Celal, Harıcıye ' ekaletı Ka

ıinde beş yüzer yaralı vardır, (Arkası 3 üncü sayfada) 

RESMi TEBllG ~ 
Ankara, 19 (A. A.) - Bulgar Başvekili ve Hariciy' ••· . .-ı 1 

B. Kö>eivanof ile Başvekil Doktor Refik Saydam V3 !laric.ye 
Vekili Şükrü Saracoğlu arasında yapılan müteaddit mi"'iı!;at • r 
!ar neticesinde aşalıdaki tel>liğ neşredilmiştir: > 

Bulgar Ba§Vekili ve Hariciye Nazırı B. G. Köseivanof Cüm * 
huriyet hükômetinin misafiri olarak Aalı.aradaki ikameti esna· ı 
sında Reisicümhur İsmet İnönü tarafından kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, B. Köseivanof ile Başvekil Doktor Refik 
Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saraccığlu arasında, mütead

( Arkası 3 ün<"Ü sayfada) ·- ~~ -· ınani olmak için yalnız kuvvetle- Bundan biTkaç ay evvel, şimdi • artık HİTLER'e itimadı kalmadığını 
rine güvenmeye mecburdur. söyliyen ÇEl\IBERLAYN Münih'te meşhur anlaşmayı imzadan D k 

• • • soma böyle mütebe'5im görünüyordu u•• n u•• maçlar 
Vaşington, 19 (A.A.) - Alman 

ithalatına vazedilecek olan ceza 

~~:U~i:~e:~a:~::~i:si;:~~;~ Sovyet Rusya hükumet' Fenerli oyuncular idare heyetinin 
senesi esnasında inhıtat gosterr.ıış 

~~~nat~c!:ı~~:ka::ı~:;;a:?t:d~~ Almanyayı tecavüz ve kararına rağmen Vefa ile maç yaptılar 
kaldıracaktu. Munzam resim, 23 j 

:~a~ı~!!~a~;~~inden itibaren tat-lzorbalıkla itham ediyor 

''Alman tacavüzU,, 
Vaşington, 19 (A.A.) - ::.ıohem· 

Ya ve Moravyanın işgaline dair 
Almanya tarafından yapılan teb
ligata Amerikanın cevabı önümüz 
deki hafta verilecektir 

Yarı resmi mehafilden alınan 

Jııalümata göre, bu cevapta •Al -
inan tecavüzü• kat'i b ir lisanla 
takbih olunacak ve Amerıkanın 
bunu meşru addetmediği bildiri -
lecektir. 

"Bir milletin istiklalini ilga selahiyeti 
hicbir devlet reisine verilmemiştir,, 

' Moskova, 19 (A.A.) - Tas ajan-, Çekoslovakyanın Alman hlına-
sı tebliğ ediyor: ye idaresi altına konularak Alman 
Almanyanın :vıoskova büyük el·ıimparatorluğuna bağlandığını 

çisi Schuelmburg, Jıükümetin_in Sovyet hükumetine bıldıren 16 ve 
emri ile, 16 Martta S0vyetler Bır- 17 Mart tarihli notalarınızı aldım. 
!iği hükiımetine Çek milletinin Al Mezkur notaları süküt ile geçiştir-

••• man devleti himayesin~ alınması imek ve bu suretle Çokoslovakya 
Vaşington, 19 (A. A.) _ Sala • hakkında 14 Mart tarihli anlaşma- hadislerine karşı güya alaka gös -

hiyettar mehafil Amerikanın Al- yı bildirmiş ve 17 Ma:t tarihli birltermediği suretinde yanlış bir in. 
inan mallarına 'yüzde yirmi beş notasında da Alman Başvekilinin ti~a. bıra~mak is~emiycn Sovyet 
nisbetinde munzam gümrük res _ Bohemya ve Morıtvya'da himaye hukumetı,_ mezkur notalara . ceva
nı; koymak hususundaki kararı • idaresi tesisi hakkındaki emirna - 'ben bu hadıseler hakkındakı ha • 
ııın Almanyanın iktisadi sistemine mesinin muhteviyatını bild irmiş- kiki vaziyetini izah etmeği lüzum-
karşı Amerikanın iktisadi taarru- tir. lu görmüştür: 
zunun ilk tezahürü olduğunu be - Sovyeller Bir,liği Hariciye Ko • 1 - Alman deklarasyonunun hiı 
Yan ve Alman sisteminin beyne!- miseri Litvinof. bu iki notaya aşa- diseleri muhik göstermek ıçın 

(Arkas• 3 ünrii sayfada) ğıdaki cevabı vrrmişEr: ( \rkocı 3 Ün"Ü saııfada) 

' 

ı>ün Sipahı Orağında yapılan konkur ipiklerden bir intıba 
[Dünkü spor hareket'l.erinin tafsilatı 5 inci savfamızdal 

Balkanlar Balkanlılarındır 
Eskiden Bulgaristan Balkanlarda Rus Çarlıgının bir ileri ka

rakolu idi. Asırlarca, bir ileri karakolun her an bir tarafa saldırıl
mağa hazır terbiyesi ve mütaarnza yakışan kavgacı haleti ruhiye
sile beslendi. Lafzi bir istiklale sahip, fakat hakikatte daha biiyük 
devletleria işaretlerini bekliyen bir emirber gibi, politikasını im
paratorluklar payitahtının telgraflarına göre ayar etmeğe mecbur 
vaziyette idi Bu yüzden. yalnız komşuluı değil. Bıılgaristanın 
kendisi d<" büyük ıztıraplar çekti. Bizim gibi, Bulgari ,tanın da 
Umıınıi Harbe iştiraki, bu siyasetin neticesi olan öyle bir felaket 
teşkil etti ki, bu küçük millet, yine bizim gibi, onun elemlerinı ödi
ye ödiye bitiremedi. 

Balkan paktının en asil manası, Balkanlıları Balkanlarla ata
kası olmıyan devletlerin tesir ve müdahalesinden kurtarmayı te
min etmiş olmasındadır. Balkan devletleri bu mi•ak ile •Balkanlar 

Balkanlılarmdır!. düsturunu artık birinci plana alnuş:ardır. Sağı, 

solu, her gün yeni hercümerç manzaralan içinde çalkanırken Bal
kanların kaya gibi şağlam durması bundandır. 

Bulgaristan pakta girse de, girmese de. bu kayanın bir parçası 

olmak mevki ve babtiyarhğındadır ve onun bu vaziyetini artık ta· 

mamen idrak etmiş olması komşuları için de bir bahtiyarlık ola

caktır. 

Balkan milletlerini biribirlerine karşı karakol gibi kullanmak 

devri eeçmiştir. Balkanlar, artık, Ballrnnlılarındır! 

KEMALiST 
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SAYFA ı 

Şehir meseleleri 

Gıda maddeleri işı 
kökünden hallediliyor 
Hazırlanmakta olan kodeks 
alimanter yakında bitecek 

Eczahanelerin 
pazar tatili 

Dün eczahc:.neler pa
zar tatiline başladılar 
Şimdiye kadar, eczaneler, f'a-

Ötedenberi, beliti çok haklı ota· Sıhhat Vek.ileti gıda maddeleri zar tatili kanunu hükmünce, Pa -
rak, bılhassa !stanbulda guıa mad- kodeksinin mühim bir kısmını zar tatilinden muaf tutulmakta 
delerinin mağşüş, bozuk ve hileli hazırlamış bulunmaktadır. Bunun idi. Eczacıların 3ıhhat Vekaletine 
olduğundan şikayet edilip durul- mümkün süratle ikm•l ve itma - yaptıkları mütemadi müracaatler 
maktadır. Gerçi, belediye, hıleli mı için de hummah bir faaliyetle neticesinde, İktısat Vekaletince 

ve bozuk yiyecek maddeleri satan çalışılmaktadır. bir talimatname hazırlanarak He-
esnafı şikayet vukuunda veya ya- Kodeksin pek yakında tamam - t' V kil k 1 H 

ıI _ . . ·ye ı e eye sev o unmuş ve e-
kalandıkça, belediye zabıtası t..- !anarak bastır acagı tahmın oh.m-

yeti Vekilece kabul ve tasdik olun 
limatnamesi hükümlerine göre maktadır. Ancak bundan sonradır 
cezalandırmakta ise de, talimat _ ki, mağşuş, hileli ve bozuk gıda muştu. Eczanelerin de Pazar ta -
namede birçok gıda maddelerinin maddeleri satışının önüne kat'i tilinden istifadelerini temin eden 
evsafı tayin ve tesbit edilmemiş surette geçilmi§ olacak, müteca - bu talimatname hükümlerinin tat
olduğu için, teftiş ve tecziye, bü - sirler, şiddetle cezalandırı!acail. - bikma dünden itibaren başlanmış 
yük bir şümulü haiz değildir. !ardır. . . . . . _ . ve dün eczaneler tatil yapmış, yal-

Sıhhat Vekaletinin, bütün gıda Belediye, şımdılik, ımkan nıs - .. b t . 1 1 nız, no e çı o an eczane er a -
maddelerinin haiz olması Ihımge- betinde, hileli gıda maddeleri ile çık bulnnmuştur. 
len evsaf ve şeraiti sıhhiyeyi tayin mücadele etmekte, bütün belediye 
ve tesbit eden bir kodeks aliman-
ter hazırlaması mukarrer olduğu 
için, geçenlerde şehir umumi mec
lisinde müzakere edilen yeni bele
diye zatıtası talimatnamesinde, 
birçok gıda maddelerinin evsafı -
na ait cihete temas edilmemiştir. 

şube ve memurlarına, yapıbcait 

şikayetlerin ehemmiyetle naza~ı 

Talimatname hükümlerine gö -

re, her mıntakadaki eczanelerden 

her biri bir Pazar nöbet tutacak 

ve açık bulunacaktır. Yalnız 
dikkate alınmasını ve mütemadi 

olarak teftiş ve tetlsiklerde bulu-
bir eczanesi bulunan nuntaka ve 

-ı nahiyelerdcki eczaneler her Pa - · nulmasını tamim etmiş bulun 

maktadır. zar açık olacaktır. 

Sıhhiye müfettişleri, eczanelerın 

Sirkeci meydanının açılması Pazar tatili işlerini yakından tet

kik ve takip etmektedirler. 

tKDAM 

!faklı değil mi ?-- / 

6 ayda veribr.iyen • 
nufüs cüzdanları ı 
Heybeliadada Orhan soka - ı 

ğında oturan Orhan Koken 1 
admda bir okuyucumuz yazı

Beylerbeyinde 
feci bir ölüm 

15 yaşında bir çocuk 
enkaz albnda kaldı 

Adliye 

20 - Mart 1939 

koridorlarında 
24SAAT 

. l' . ~ . 

antalon hırsızı 9 ay 
hapse mahkum oldu 

yor: 
Ben e ·m· b gu·· de 1 Dün, Beylerbeyinde on beş ya -• vııon eş n 

ında bir gencin ölümile neticele -

Sabıkalı hırsız dünde bir man
dradan yelek, pantalon çalmış bir defa gören bir denizci -

yiın. Bundan altı ay evvel · en feci bir hadise olmuş, Tahir 
sminde bir genç, yıkıntı altında 

dünyaya ı:clen evladımı· nü -
fusa kaydettirmek ve bu su- .alarak ölmüştür. 
retle devletimin bu lüzumlu Hadise, şöyle geçmiştir: 

Koca Mustafapaşada oturan sa- sıyrıldığını görmüş, arkasından 

bıkalılardan Salahattin, evvelki sokağa çıkmıştır. Diğer bazı ya -

enuini yerine getirmek aş -
kile merbut bulunduğum 

semtin nüfus memurluğuna 

müracaat ettim. AradPn altı 
aylık bir zaman geçmesine 
rağmen daha henüz nüfus 
cüzdanını almak n•sip olma
dı. Her gidişimde birçok ma
zeretler beyanile karşılaştım. 
Bir ferd tarafından her mua-
melenin formalitesini bilmek 
kabil değildir. Bununla bera
ber yapılan her işin kendine 
mah•us en kısa yoldan Lir hal 
şekli vırrdır. Bunun içindir ki 
bu basit muPmele Lu kadar 

Beylerbeyinde oturan enkazcı gün, etrafı yoklıyarak Yedikuleye naşmalar da Singio ile beraber git 
foman, Beylerbeyinin Bürhaniye kadaı' gitmiş, karşılaştığı ilk fır - mi§ler ve biraz ileride. Salahatt:ni, 
nahallesinde Gürgen sokağında 7 sattan istifade ederek. ~edikul~ - elindeki pa~talon ve yP.lek.le yaka
numaralı evin enkazını satın al _ ·de, Hacıevhad mahallesınde Alı - lıyarak polıse teslım E:tmışlerd:r. 
:nış ve binayı yıktırmağa başlamış 'ilin mandırasına gizlicP girmiştir: Saliihattin, dun adliyeye veril• 
ır. Numanın 15 yaşında, Tahir is- 'Mandıranın yanaşmalorından Sını miş, Sultanahmet üçüncü sulh ce

'llinde bir de oğlu vardır. Tahir, gonun ineklerle meşgul olduğunu za mahkemesinde muhakeme edil

boş zamanlarında, babasına yar - gören sabıkalı, yanaşmaların oda- miştir. 

dun olmak üzere, bina yıkan işçi - sına kadar sokulmuş, hemen ora- Salfıhattin suçunu inkar etmiş -
lere nezaret etmektedir. Dün de, cıkta bulduğu bir pııntalonla bir se de, dinlenen şa';ıit:erin ifad ı
ou bina yıkılırken, yine işçilerin yeleği koltuğunun alıma sıkıştır. rile suç sabit görülmüş, hakim Kiı-

1 

başında durmuş. onlara talimat . . li k k ,. mil, hırsızlıktan müteaddit sabı -
vermeğe başlamıştır. Bir aralık, mış. yıne gız ce apıdan 80 a,.a kalannı da gözönünde tutarak Sa-
tavandaki bı: kiriş kurtulmuş, bu sıyrılıvermiştir. lfıhattini dokuz ay hapse mahküm 
kirişin tuttuğu bölme de yıkılmış- İneklerin yemını veren Sinigo etmiş, mahküm derha! tevkif olu
tır. Bölmenin yıkılmakta olduğu - yanaşma odasına dönrı"ken, kapı - narak tevkifhaneye gönderilmiş • 

nu gören Tahir kaçmak istemişse dan, bir adamın, bir hayalet gibi tir. 
de, muvaffak <-'..., 'lamış ve ki.r;işle 
bölmenin arasında kalmıştır. 

Binayı yıkmak i§ind!' çalışan a
meleler, delikanlıyı kurtarmak ü
zere koşuşmuşlar, hatılı ve bölme

- yi kaldırmışlar, fakat. zavallı ço -

uzun zaman zprfında hallol -
mndı. Alakadarların nazarı 
dikkatini celbcderiın.• 

Haklı değil mi? 
o 

Sıcak sU'le yandı 

L ı 

Diri diri yanacaklardı 
Yolcuların beraberin- cuğun başı ezilmiş olarak cansız Şişlide Çiftecevizlerde 106 nu - Karagümrükte Der\'işali mahal-

Bu tetkikler neticesinde, bu u - yattığını görmüşlerdir. Bu sırada, mı<raıı evde oturan Mehmet kızı lesinin kasap sokağında 18 numa-
sulün mahzurları görülür ve tali- deki eşyanin resmi ameleden Mehmet, gö:·düğü man _ Şerifenin kaynattığı süt tenceresi ralı evde oturan Duruk isminde 

yapılacak • • 
ıçın istimlak 

Devam edilmekte olan antrepolar ve ambar 
inşaatı yakında bitecektir 

Sirkeci meydanının açılması işi-ı zino ve parktan önümüzdeki mev
ne kemali ehemmiyetle devam simde halkın istifadesi temin edi-
edilmektdir. lecektir. 

matnamenin tadiline lüzum hasıl 

olursa, icabeden tadilat yapıla -

caktır. 

Pratik f czacı'arın çayı 

Yolcuların beraberinde getirdik- zaradan ve korkudan bir fenalık devrilerek kolu yanmış, Şişli ço - htiyar bir kadının 10 yaşındaki 
!eri resme tabi e yanın resimleri- ge irerek yere düşmüs ve bayıl _ cuk hastanesine kaldırılmıştır. torunu Mari, evde eski sinema 

· d h ş . . 1 ç . H .. E: 1 1 d filır.lerile oynarken, ~erit parçala· 
nın a a çabuk tahakkuk ettıril -ımış. bıraz sonra, aydarpaşa Nu- lr ame 0 \'~ ra an I -

· b .. · 1 J rını mangala alıp yakmaga başla· 
mesı ve u suretle yolruların gum mune hastanesıne ka dırılarak te- Ü k .. d d T t d y ldı 
rüklerden beklemeksizin çıkmala-ıdavi altına alınmıştır. t 1~ du art a pop aş1.m a /t··~ mış, bir aralık mangaldan sıçrıyan 

. . . .. .. , . • . , . o e ın e o uran aşa ımanı u u yanar bir şerit parçası, mangalın 
Pratik-- Farmakoloğlar Birliği- rını temın ıçın Gumruı< ve İnhı - Hadıseden zabıta v_ adlıye ha - d 1 . d M hmet oğlu . . . 

Ankara caddesinin denize doğru 
lmtidadı üzerinde bulunan eski 
Antalya nakliyat ambarı binası, 

Macar Ziraat şirketi binası ve ca
mi yıkıldıktan sonra, tunların on 
beş metre gerisinden itibaren ya
pılması mukarrer olan ambar ve 
antrepoların inşasına başlanmış, 

bu inşaat ta bir hayli ilerlemi§tir. 

. . . . sarlar Vekaleti eni ti kb ıberdar ediım· tahkihta balan -1 eposu amc esın e~ • " .. yanındakı ot mınderı tutuşturmuş 
bırlık azası ve .aılelerıle dostları h kk Y P. ma uz ış, ş Mustafa, rıhtımdakı mavnadan tu- tur .. Marl ve Marinin feryadına 

Bu arada, garın, inşaatı tama - . ve ta a uk varakaları ıhdas et - mıştır. .. . - k 
men bitmiş olan yolcu giriş ve çı- içın bir danslı çay tertip etıniştir. mi§tir. Sarı, mavi ve beyaz renkte Cesedi muayene eden belediye tunk bdS.lye~.ı çıkarılrken ayaHgı daya- koşan büyük annesi Duruk, min • 

B d lı d" kş ra u•muş. yara anmıs ay ar - d · ·· d.. k ·sterke ellerin -kış perunu önündeki meydan da u ans çay, un a am saat on olacak olan bu makbuzlardan sarı tabibi, defnine ruhs<.: vermiştir. N~. h t :' kaldır 1 erı son urme ı n, 
tanzim edilecektir. Yalnız, bu mey ı yediden yirmi dörde kadar, Alay renklisi yolcuya veri'ecek mavi paşa umune as anesıne ı - den, hafifçe yanarak yaralanmış -

d t dd · t f k .. k.. de k · • b' h 1 ki' · V k· ı f ·· d ·ı ' k b k f · f mıştır. ladır. anın ramvay ca esı ara mı oş un ' ço samımı ır ava i- .en ısı e ·a e e gon rrı ece e- Çont s•rg me t:ru- tara -
kapıyan birkaç dükkanın, Vezir - çerıs· ın· de geçmı«tı·r. yaz renklisi de gümrük idarele -' l<aı· mır SU ile haı::landı /\teş, etraftan yeti§enler • 1 " 15 1' d ,. 4 8 9 ,. fından söndürülmüştür. 
bahçesine kadar yıkılması esas rinde saklanacaktır. Bu makbuzlar ffUOı.a g.;n 8 .: Tophanede Orman •okağında 9 
itibarile lazım ve mukarrerse de, yalnız gümrük resmi elli lirayal çcctga lakıldı numaralı evde oturan Nesimin 3 E'aca fu'uşfu 
henüz bu hususta kuvvei karibeye \'a~atf çek fiyatları kadar olan yolcu eşyası için tat _ 1 Mart 939 dan ı5 Mart akşa _ yaşındaki oğlu Şili, mang.al.da .~a~- Dün saat onda, Kadıköyünde, 

Burada, köşeye kelmek üzere ve 
muhaddeb şekilde mukavves bir 
gazino ve daha arkada da bir park 
yapılacaktır. Parkın münasip bir 
köşesinde de, modern bir hala in
§a edilecektir. 

gelmiş tir teşebbüs mevcut de - Gümrüklerimize gelmiş olan bik olunacak, resmi elli liradan mına kadar Çocuk Esirgeme . nam~~ta olan su tenceresının ustu- Baharıye caddesinde, İstanbul pul 

ğildir. malların orijinal faturalarında fazla olan eşya normal gu·· mru·· k 1 k . d 368 k ne duşerek kaynar suyla haşlan - varidat memuru Bekirin oturduğu rumu gene mer ezın e çocu 1 ld 1 · 
Bu dükkanların belediyece yık- yazılı ecnebi paralarının Türk pa-. muamelesine tabi tut•ılacaktır. muayer.e ve tedavi, 325 çocuğun nuş, hastaneye ka ırı mıştır. 11 numaralı sigortasız evin bacası 

1 rasına çevrilişinde nazarı dikka- Bu makbuz ve tahakkuk vara _ . . . . . [ ·ca fu'usfu tutuşmuş, itfaiye tarafından der -
tırı ması icap ettiğinden, Nafıa dışlerı muayene ve tedavı edilmış f. • • hal 

80 
.. ndur·· u··ımuş·· tur·· . 

te alınmak üzere vasa li çek fiat - k ı in ı ı 1 d idaresile Belediye arasında bir an a arı ya ız yo cu sa on arın a, ve 1231 çocuk ve anne sıcak ban - Galata.da Lülecihenc!~k caddesin 
!eri Maliye Vekaletince tesbit o - İ rf.Gtosiklet çarptı 

Gazinonun bir an evvel inşası 

ve parkın sÜratle tanzimi için liı
zımgelen gayret sarfolunacak, ga-

evvel müzakereye geçilmesi ve 

tez elden bir karar alınması pek 

muhtemel gfü·ülmekted:r. 

stanbulda ek"pres ve konvansi - yo almış, 1528 süt yavrusuna süt de Nesimin oturduğu 120 numa -
lunmuştur. Bu vasati çek fialleri 

v~nel trenlerinde, Is!ahiyede eks - damlasından 980 kilo süt verilmiş, ralı evin bacası tu~uşr;u.~, i~.fa'.~e Langada İnkılap sohğında otu-
1 Nisan 939 tarihinden 1 Mayıs rıres ve konvansiyonel trenlerin -

14 
• d 

7 
• tarafından derhal sonckrulmuştur. ran İzzetin 10 yaşındaki kızı Zer-

939 t 'h' k d b' t b çocuga para yar ımı, çocuga. 
' arı ıne a ar ır ay mu e er ae, Rodos ve İskenderuna uğrıyan lk" h k tt• rin Günal Laleli cadd~sinden ge • 
okcaktır. . . elbise yaptırılmış 3 süt çocuğu 8· sc:.r oş avg:\ e 1 . . ... 

Dcnızbank vapurlarında, Edırne - ku _ 
13 

k t k çerken, Eşref ısmınde bırısı tara-
Em:nönil meydanının 

tanzimi işi 
Elli yaşında b:r satıkalı 

l<urşıın çalmış 

Ban.ada kote olan döviz:er: .. .. . · na cagına ve çocu a reşe Hobyar mahallesı"nde Çıkmaz -de Çorekkoy pazarınd~ Nusayb:n- .. fından idare olunan 4.0 numaralı 
' alınarak on beş gunde 3489 yavru- k k - 12 alı d • · 

Sterlin 5. 92.50, dolar 126.41.375, 
Fransız frangı 3.34.75, liret 6.65, 
İsviçre frangı 28.68, f;orin 6774, 
rayşmark 5ü.71.50, Belg:ı 21.29.25, 

drahmi 1.08.125, leva 1.53.375, Çe-

de Nusaybin paza:ınd' ve İzmir • .. .. uyu so agında numar ev e motosıklet çarpmış, bnşından ve 
fuarı ile gümrükler Umum Mü - nun saglığına varılmıştır. Butun oturan Muhsin ile arkadaşı Sait muhtelif yerlerinden yaralanuş -

Eminönü meydanının süratle a- Yersiz yurtsuz sabıkalılardan 

çılması ve tanzimi iç:n ehemmi - 50 yaşlarında Emin, içinde 10 kilo 
yetle çalışılmaktadır. Eminönü kurşun boru bulunan bir çuvalla 
meydanmda yıkılacak ikinci pla - yolda giderken şüphe iherine çev

dürlüğünün bildireceği sergilerde bu sağlık dy:rdımb.ı, s1enin. 1yılda klu- sarhoşlukla biribirlerile kavga et- tır. 
kullanılacaktır. ruma ver ıgın '.r ıra ı e yapı - mişler, Sait Muhsini su ba:dağile Yaralı kız tedavj. altına alınmış, 

mıştır. Çocuk Esırgeme kurumu - .. .. d 1 k 1 Eşref yakalanarak hakkında taki -
. . yuzun en yara amış ve ya a r;ıı -

na daha çok yoksul yavruya elını bata başlannuştır. 
uzatab:lmcsi için y.•lda bir lira ve- mıştır. 
rip biz de üye olalım. Eir arrele yara'andı 

na dahil binaların yıkılması ışı rilmiş, yapılan tahkik"ta, bu bo - ko - Slovak kronu 4.33, pez2ta 
de ya.kında ta.mamlana~ak, tahsi- ruları, Tica:ethane sol".·ğında Bür- ~-92.50.zloti 23.85, pcn~•ı 24.96.75, 
sat kifayet etmiyeceği için, üçün- hanıcı yaptırmakta. olr!u"u aparlı -j ley 0.90.50, dinar 2.83, yen 34.58.75, 

cü plandaki Emlak ve Eytam Ban mandan çaldığı anlasılmış. Emin 1 İsv.çre kronu 30.51.50, ruble 23, 
kasının bulunduğu ada ile diğer yakalanarak adliyeye vcrilmlşlir 84 25 

eeş"nci kaz(zed~ eri 
kıırtarma 1 onp,resi 

23 Temmuz 1939 da Zürihte top
laı~acJ.k olan beeoıncı kazazedeleri 
kurtarma ve ilk müdavat kongre
sinde A!manyada Denızbank ge -

---oo---- -
O ağa rlüştü 

E 
.. y d d dd . d k' Dün, limanda şamandırada bağlı 

yupte ave u ca esın e ı İ İ · 
. . talyan bandıı alı spartıvento va-

bazı adalarda bulunan bina!orın - ~orsada kotc olmıyan döv;zler: 

Tahsi~at 1 cn'rrl ıreırur!arı 
Mü. ür kul an' b~ıec~kler 

Cıvata fabrıkasının somun kesım k'' .. kt 1 t h . . puruna omur verme e o an a -
makinesınde çalışan ve Ramıde 

yıkılması bir müddet sonraya bı - tun meydan lıakkındaki etü ile 
rak:ılacaktır. Yakında gelecek o - rinde bir kolaylık olmak üzerP 
lan şehircilik mütehassısı Prost meydanın açıldıktan sonraki bir 
meydanın tanzimine ait projey; maketinin hazırlanması da takar

Cuma mahallesinde oturan Kerim mil ve tahliye ameles!nden Ömer 
Maliye Vekaleti tahislat kontrol Danima~ka kronu 26.45, Norveç 

mileri inşaatım ko 1 rola memur 
kronu 29.76.75, Finlandiya markı B. Necmettin Erol'un hükumeti _ memurlarının da r , ·mi mühür kul 

hazı.rlamağa b~lıya.caktır. Pr..,s - rür etmiştir. 
2.61.25, Estonya markı 32. 46. 50, ı miz adına bulunması kararlaşmış- ı lanmalarını kararlaştırmış ve bu 

Rupi 44.22.50. tır. J kararını teşkiliitına bildirmiştir. 

oğlu Ramiz, ayağı kayarak ocağın oğlu Ömer, başına viııçten iri bir 

üstüne düşmüş, sol eli ile yüzünün kömür parçası düşerek ehemmi -

sağ tarafı yanmış, hastaneye kal- yetli surette yaralanırış, Beyoğlu 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. hastanesine kaldırılmıştır. 
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- Pervin, kız, ne yapıyo:sun o- - Evet... 'ardı. Sanki kalbin"n sonirleri bur- acısını yalnız bır şey tadil edıvor- nın istikbali için bir fali hayır sa-
rada? Nedir o fingirt;? - 3enin dolapta ne işin var ku- kuldu. İnce ince damarları koptu. du. Pcrvinin tatlı sadası.. Onun yıyordu. 

- Dolapla konuşuyorum... zum? Söylesene bana. İçinden sıcak sıcak b:r şeyler isUfsarına mukabil kız n: Dfo·. ·.ne uzandı. Uyku tutma -
- Özrü kabahatinden büyük... - Seliımlıktaki kanaryaların taştı. Bu kart Çerkes içm yüreği - Teşekkür ederim Ali Bey! .. dı. Rt;huııun derinliğinde hep Per-

Dolaba gitmiycceksin c!iye ben sa- yemleri bitmiş te... kinle doldu. Hayır tin kere hayır Sen nas•lsın? v;nin semavi sesi, o büyük tevcihi, 

na kaç defa tembi~ ettim? / - Fesübhanaliah ... S~lamlıktakı bu kalfa hanım olacak karı yalan Dey~.ndeki musiki bütün var- sonra ka.fanın acı tekdiri .. 
- Buradan geçıyordum. Dola- ·kanaryaların , . .,.,ır-i •. nden m söyluyordu. Dörmc dolaba dışarı· lığını nihayetsiz bir haz ve saa _ Okurr.ak için bir kitap aradı. So-

bın vurulduğunu duydum. Gittim. I sorulur? Dışarıdaki kuşlara Dil; dan her uşak gelir. İçeriden is.e- kak yaymacılarında ·Ali Bahadır• uetle dolduruyordu ... Ali Bey .. Ali 

naştırmıyordu. Ali Bahadır alemi 
manada devlerin ak sakallı piri 
fazılile görüştü. Kalenin tılısımını 
sordu. Karadenizin şarki münte -
hasında dipsiz bir kuyunun içinde 
cesim, korkunç, çirkin, müstekreh, 
azılı bir ejderha ve onun karnın -
da bir gümüş çekmeceye kilitli 
kırk altın anahtar vardır. Bu anah-Ne olmuş? Cinayet ıni işledik? ver bakar. 'i enı, ıçe. ıdrkıkrde du- diği hizmetçiyi, halayığı çağırarak ünvanlı bir hikuye görmüş, ken -

k b .1. d' K lf h b Be.v .. Bu vüksek payevi ona ko - tarla ld t k · · ı. k b k" - Bır söz söyle, bin cevap işit... rur. Buna da kilerci Şehnaz karı - onuşa ı ır ı. a a anım u ' ' dile naf'l müşabehetinden dolayı rı e e e me sızın .;ır a ı-
• · t• · • · d b' nakta ilk veren Pervin olmuştu. · ·· "il · f 1 Ne sayg kaldı, ne usul, ne erknn, ır ... Bu işin, kat'iyen seninle Per- memnuıye ı şımai bır en ıre çı - bunu almıştı. Ali Bahadır Hintli rın gonu erme za eryap 0 amaz -

k • K d' . p 1 O, bey olatilir miydi? Konag·ın c b ld s b ·· re küçük belli, ne büyi;k. .. Sen sen, vine aidiyeti yok .. anlıyor musun? armış.ı. en ısı, ervin e ne za- bir kahramandı. Dünyanın bir u - sın... eva ını a ı. onra u ru-
hen ben ... Vaktile kalfalarımız bi- Dolaba, Jiıla İshak ağa gelecek. man konuşsa bu karı ifrit kesili - küçük b~yleri Cazimle Ragıp ayar cunda, tepesi 1:,ulutlara karışmış yayı diyarı Horasanın ilmi cefirde 
ze söz soylerken göbeğ'mize kadar Dilaver gelecek, Ayvaz gelecek... yor, ne yapacağmı, nasıl memnu-· !arına kadar nasıl yükselirdi? yüksek bir dağın yalçın kayaları, mahir bir muabbirine tabir ettir
kızararak önümüze bakardık. Şim- İşitmedim deme .. İşte bir daha tem iyetler icad edeceğini bilemiyor - Yoksa Pervin kendile eğlenmi§ kartal yuvaları arasında perilerin- di. Şu hakikate erdi: 
di iş tersine döndü. Küçükler, bü- bih ediyorum ... D-Iap, pğlence, fin- du. Acaba niçin? Acaba niçin? ... miydi? Kızın bu ruhnevaz ünva- ·devlerin bina ettikleri bir kalede •Karadeniz acuzenin gönlü, ej· 
yükleri korkutup terbiyeye kalla- girti yeri değildir. Haydi bakayım Şüphesiz bu kakavan Çer kesin nı teli.ffuzunda samimiyetinden mahpus kırk bakirin kalplerin; derha da aşkıdır. Binaenaley~ ev
şıyorlar. işine Ali Bekir... yüreğinde bir kıskançlık zehri başka bir şey sezinlememişti. Ku- fcthetmeğe gidiyordu. Bu pek ha- I veli\ kııca karının vaslına. t.alıp ol-

Pervin çekildi, gitti. Kalfa ha - Delikanlı, mütaaffin sahilleri ya- kaynıyordu ... Kimi kimden kıska- laklarında kızın sesindeki musi - tırlı, şeametli bir işti. O ana kadaı- J madıkç~ kızların kalplerını fethe-
nun, tekdirını şımdi dolabın arka- lıyarak gelen ağır, ö~irtücü, hıt - nıyordu? Ne münasebet? kinin tatlılığı, gönlünde öyle gü - buna kimse muvaffak olamamış, demezsın.• 
sına tevcih ile : naltıcı bir lodos rüzgarına be" - Ali Bekir düşündü. Taşındı bu zel bir ağızdan tevcih olunan bey- bu püresrar kalede zafer aramağa Ali Bahadır muabbirin irşadı 

kırk bakir ile bermutat oldu. 

Ali Bekir, Ali Bahadırm bu kıs 
sasından kendine bir hisse çıkar • 
mak için düşünmeğe başladı. Per
vine vüsul için kalfa hanımın kağ· 
şemiş gönlünden geçmek!.. Bu na 
sıl olabilirdi? Ali Bahadırın masa· 
1ı kendi hayatı hakikiyesine ka • 
bili tatbik miydi? Her masalda bir 
nebzecik olsun hakikat bulunma -
mak mümkün değildi. Masallar, 
hikayeler birçok tecrübelerden 
doğmuş eserler sayılmazlar mıy

dı? 

Bu muhakemeleri esnasında di-
mağını tatlı bir uyku sardı. Kitap 
elinden kaydı. Gençliğin muzehlep 
rüyalarına daldı. Ali Bahadır ile 
birleşti. Acuze taşlı bir ejdere 
bindi. Kırk kızın bakir, masum si• 
nelerini aşk süngüsile delmeğe gi
cl ·or, fakat altındaki ejderha kal• - Kimdir oradaki? rn kalfa hanımın bu tekdiri kar- acayip muammayı vuzuhu Iazimile !iğin sevinci ile o gece odasına çe- gidenler hep ölüm bulmuşlardL veçlı!l~ hareket etti. Acuzenin si-

- Benim, kalfa hanını şısında biraz sersemledi Onu halledemedi. Bu haşin, cadalozca kildi. Pervin kendile eğlenmiş Kırk bal:iri sihirbaz bir acuze bek- yah gönlü ir'nde kıvranan ejder f hanıma ne kadar benziyordu ... 

.Azkası var] - Ali Bekir? iendileri bile böyle azarlamı.ı muameleden yaralanan gönlünün bile olsa bunu bahtının ve ~kı - liyor, oraya hiçbir kahraman ya - aşkını zülali şebabile p' -.lıyarak 
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20 - Mut 193' İKDAM 

Türk -Bulgar Dostluğu 

Amerika hava kuv
vetlerini arttırıyor 

Bir 12.000 sene içinde 
tayyare yapılacak 

Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork Vaşington, 19 (A.A.) - Sala -
'riınes gazetesi, Amerikanın yeni 1 hiyettar askeri mehafil, Birleşih 
8ilfilılanma programı ile ortaya Amerikanın tayyare imali ve pi · 

Çıkan vaziyeti tetkik ederek Ame- !otlar yetiştirilmesi hususundt 

?ika filosunun bütün dünyada bilkuvve harp halinde olacağın 
llıevcut herhangi bir filo kudre - haber vermektedirler. 

~İnde olacağını, kara ordusunun Talebe pilotlar miktarını ik 
ıse 40.000 asker ve sübayla takvi· misline çıkarmak için pilot teda -

Ye edileceğini yazmaktadır. riki mücadelesi v\ddetlendirile-

. ~yni gazete, Arnerika endüstri- cek ve tayyarelerin tecrübeleri 

Cenubi 
Afrika da 
hadiseler 

Yohanesburg, 19 (A. A.) -
Reuter: 

Cenubi Afrika hükfımeti 

dahilinde bütün umumi hiz
metlerde fevkalade ihtiyat 
ledhirleri alınmıştır. 3 Tay • 
yare {i]osu Robertslıeiglıts'e 

gönderilmiştir. Polh ve lıava 
kuvvetlerinin bi.itün ihtiynt -
!arı silah altına çağrılmıştır. 

Elektrik santralleri ile bütün 
petrol depoları sıkı bir neza
ret altına alınmıştır. sının senede 12.000 tayyare yapa • kütle halinde bombardıman tay 

Cak bir hale getirilmek üzere ol • yarelerini süratle vücude getir -
duğunu ve bir milyon askere ki • mek maksadile arttırılacaktır. 
fayet edecek silfilı, mühimmat ve Pilotların antrenman müddetle-

Bu tedbirlerin kat'i sebep • 
leri bilinmiyorsa da Avrupa • 
nın bugünkü vaziyetinden mi 
yoksa cenubu garbi Afrikası 
vaziyetinden mi ileri geldiği 

merakla arPşhrıhyor. Mahal
li karışıklıklara ihtimal ve • 
rilmektedir. Çünkü cenubu 
garbi Afrikasına Alman mu -
hacerctinin tahdidi üzerine 

Alman hükumeti cenubi Af • 
rika hiikfımctinc bir nota ve
rerek hu tedbir geri alınma • 

Muhterem misafirimiz Ankaradn yaptıkları bir ziyaret esnasında 

lechizatın stok edilereğini ilave ri ekSiltilecek, sınıfların Jniktal·ı 
eylemektedir. ise arttırılacaktır. 

Sovyet Rusya Alman
Ya yı itham ediyor 

(Bil§ tarafı 1 inic sayfada) !ar birkaç kişinin imzası ile teza· dı'!ı tal<dirde bundan ~ıka • 
llıukaddimesinde izah olunan si - hür edip 0 iradenin yerine kaim 0 • eak neticelerden mes'uliyet 
Yasi ve tarihi mütali!ıılar ve bil - lamaz. Mevzuu bahis meselede kaba! etmiyeceğini bildirmiş-
hassa Çekoslovakyanın devamlı Çek milleti iradesini izhar etmiş tir. 
bir karışıklık ve Avrupa sulbü i • değildir. Hatta bu mesela yukarı Diin esasen Pretoriada ha-
Çin tehlikeli olduğu, Çekoslovakya Silezyanın ve Sar'ın mukadderatı- zı karışıklıklar olmuş ve as -
devletinin yaşıyamıyacağı ve bun- nı tayin için yapılmış eılan Plebisit ker kuvvetleri miidalıalc mec-

- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tibi Umumisi Numan Menemenci· 
oğlu, Ankara Valisi, Ankara Mev
ki Kumandanı, Devlet Demiryolla
n Umum Müdürü, Merkez Ku • 
mandam ve Emniyet Müdürü ta • 
rafından uğurlanmışlardır. Başta 
bando bulunan bir askeri kıt'a Ek
se13ns Köseivanof'a rasimei selamı 
ifa eylemiş ve Ankara garını dol • 
duran halk sık sık tekrar ettikleri 
alkışlarla misafirlerimize karşı sev 
gilerini göstermişlerdir 

Madam Köseivanof ve kerimesi
ne müteaddit buketle: takdim edil 
miş ve Ankarada bulunan Bulgar 
kolonisi büyüklerine iyi yolculuk 
temennilerinde bulunmuşlardır. 

dan dolayı Alman imparatorluğu- şeklinde bile olmamışt;r. buriyetinde kalmıştır. 
nun bununla bilhassa ı;lakadar ol- 4 - Çek milletinin serbestçe i. Köseivanofun beyara'ı 
llıak mecburiyetinde kaldığı yo - radesini izhar etmemiş olmasına Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar Baş 
lundak· lm Ben~s muv~kkat b;r Çe-ı isnatlar doğı·u ve bütün binaen Çekoslovakyanın A an vekili ve ariciye Nazın Köseiva -
dünyaca malum olan hadiselere kıtaatı tarafından işgali ve Alman koslovak hükOme'.i kuruyor nof bugün Türk gazetecilerini ka-
11Ygun değildir. Filhakika Umumi hükumetinin muahha= icraatı in- bul ederek aşağıdaki bqanatta bu-

Resmi Tebliğ 
(Baş tarafı 1 inıc sayfada) 

dit mülakatlar vuku bulmuştur. Büyiik bir samimiyet havası 
içinde cereyan eden bu konuşmalar esnasında Türk ve Bulgar 
devlet adamları, doğrudan doğruya kendi memleketlerini ala
kadar eden meselelerle Balkan işlerine ve dünya vaziyetine ta
alluk eyliyen meseleleri miiştereken tetkik etmişlerdir. 

Avrupada teakup eden hadiseler karşısında, gerek Balkan 
milletleri arasındaki tesanüdün gerek bunların ayrı ayrı kendi 
siyasetlerile müşterek siyasetlerinin kat'i istiklali, yalnız bu 
milfotlerin bulundukları coğrafi mıntaka i~in değil, biitiin Av· 

rupa için de bir sulh garantisi teşkil ettiğini bir kere daha nıü

şalıede eylemişlerdir. 

Sulhun idamesi kaygmnın esaoh bir amil bulunduğu 

müşterek menfaat meselesinde eskiden olduğu gi\ıi istişare ka

rarında olan Köseivanof, Saydam ve Saracoğlu, Bulgar Başve-

kili ve Hariciye Nazırının Ankara ziyarctile temelleri sağlam • 

!aşmış olan Türk - Bulgar münasebetlerinin bariz dostluk ma-

hiyetindcn dolayı sevinç dıı~·ınuşlardır. 

liarp sonunda Slovakya Cümhuri- di, mütecaviz ve zorb1lık hareket Nevyork, 19 (A.A.) - İyi haber Junmuştur: selans Köseivanof ve Bayan Kö -ı 
Yeti dahili huzuru ve ha;ici siya - !erinden başka türlü telakki edile- alan Çekoslovak mahfillerine göre, Komşu ve dost Türkıyenin hü _ seivanof. _şerefine :ınarlolu klüblln- .---------~.----, 
seti kat'iyyen müslihane olan en. mez. Beneş, halen muvakkat bir Çekos- kı'.ımet merkezini deri-:ı bir mem _ de bır ogle ycmegı vcrılmıştır. s E ç ı M 
der Avrupa Devletlerinden biri ol- 5 - Yukarıdaki mülahazalar lovak.ya hükumeti 'teşkiline uğ • nuniyet ve şükran duygusu ile ' Ekselans Köseivanof ve Bayan 
llıuştur. Slovakyanın Alman imparatorlu- raşmaktadır. Beneş, b:.ı muvakkat terkediyorum. 'Köse. ivano.f yemekten son. r.a Baş -

2 Sovyet hu··k'·metı hu'·kumet ğuna ta·bı· olması yolunda bu mem hükumeti, Vaşingtona ve esaslı 
- u ' A d k d 

1 
ti . Gerek Türkiye Reisiciimhuru vekıl Refık Saydam, Harıcıye Ve-

teisine, milletin muvrfakati ol - lcket vaziyetinde yapılan tadilat vrupa . emo .. ra. tik ev e erme t ı - t Ekselans İsmet İnönü tarafından kili Saracoğlu ile birlikte stada 
llıaksızın bu milletin istiklfılini il- hakkında da tamamiyle variddir. anı. acagı~ı u.mı etm~ktedir. A -
ga edebilmek salahiyetini veren Slovakya mil ,inin de bu hususta md ek'.ıkba .. tS.ırleçşıkk devletleri dahilin gerek başta Ekselans Doktor Re- gelmişler ve stadı dolduran bin -
h· b· . . d' 

1 
e ı u un e oslovak konsolos - fik Saydam olmak üzere hükumet- ]erce Ankaralının içten sevgilerini 

ıç ır Avrupa devleti anayasasın- serbestçe ıradesı sa ır o mamıştır. 1 A .k d t • .. h kk d ·· t ·ı k d arı ve merı a a o uran butün çe a ım a gos erı eıı abul be- toplıyan alkışlarla kar ılanmışlar· 
an malumatı yoktur ve böyle bir 6 - Alman hükumetinin icraatı, .. h. k 1 .. . ni fevkalade mütehassi: etmiş ve 1 . . . . 

·'ey b'l · B. ·ıı t· k d. R.. mu ım Çe os ovaklar. boyle bır dır ' ·!(uhterem mısafırlerımız o ~ ı mıyor. ır mı e ın en ı Macar kıtaatının Karpat utenya- iki memleketimız arasındaki mü. · " -
~stiklalini istiye istiye imhasını sına zorla girmesine ve halkının hükumetin teessüsü için bütün nasebetlerin samimi ve kalbi bir yunun ilk devresinin s•muna kadar 

abuı etmesini ve başka bir devlete iptidai haklarının ihlalıne bir işa- kuvvetlerile ı,:e bütün vasıtalarla dostluğun sağlam terr.elleri üzeri-ıstad'da kalm!şlar ve gelişlerinde 
bağlanmıya razı olmasını kabul ret olmuştur. çalışacaklarını 'imdiden Beneş'e · t• t ettı'gı" · kanaat' · b b. ld g· g·b· · · t ah .. ı · , ne ıs ına . . ını ana ır 'o u u ı ı aynı sevgı ez ur erı-
etnıek pek güçtür. Hu•iyle ki ı 7 - Binaenaleyh Sovyet hüku - bildirmişlerdir. kere daha vermıştır. le uğurlanarak stadyomdan ayrıl-
a millet asırlarca istiklali için çar- meti Çekoslovakyanın Alman im- Almanyanın Londra elçisi Halkın, ta huduttanberi İstan • mışlardır. 
llışınış ve 20 senedenberi de istik- paratorluğuna ilhakını ve Slovak· I buldan geçerek güzel hükumet Ekselans Köseivanoı ve Bayan 
laline kavuşmuştur. Çekoslovak yanın da şu veya bu şekilde yine ngiltereden ayrıldı merkezinize kadar gösterdiği ha - • .. . .. . 
~eisicümhuru Hacha bu ayın 15 ,A.lman. imparatorluğuna ilhak e - Londra, 19 (A.A.) - Almanya. raretli tezahiirlerden de bilhassa ıCoseıvanof muteakıben radyo 
ıııae Berlin deklerasyr>nunu imza jdılmesını tanıyam~z ve bunları nın Londra büyük elçisi bugün mütehassis oldum. stüdyosuna gelmişlerrlir. Muhte • 

'<l~rken milletinin tam saliıhiyet-ıenternasyonal ~lak ve adalet ve saat 14 te Berline gitmek üzere Bir kere daha ehemmiyetle kay- rem misafirlerimiz stürlyoda Nafıa 
lerıne malik değildi milletlerın kendı mukadderatları- L dr d h k t ım· 1. k. .. V k'l· Aı· ç 1. k f d · . . . . on a an are e e ış ır. detmek isterim ı, munasebetleri-. e ı ı ı .e ın aya tara ın an 

Çekoslovak anayasasının 64 ün- na serbestçe kendilerıııın sahıp ol k , , . 
· · · ı· Fransız abınesının miz, bugünkü tebıiğd·, neşroıunan • karşııanmış ve şereflerine hususi 

eli Ve 65 inci maddelerı ve milleti· ması prensıpıne uyııuıı te akki e -
ilin arzusu hilafına hareket ediyor demez. .. . . .. fevkalAde toplantısı dek!arasyonlar mucibince, saraha- bir program tPrtip edilmiştir. 
llu B s t h kfı ı t ten dostanedir ve bu dostlug"un . inaenaleyh mezkfır vesika 8 - ovye u me ının mu a- p · 19 (A.A) A' , . . .. .. . arıs, . - yan mec- .. t d. · k' f b lm · · 
llıeşru değildir ve bir kanuni kıy· leası şudur kı, A~man ~uku~etı. !isinin içtimaının nihayete erme· mu ema ıyen ın ışa u ası ıçın 
-eı· k · · tı mı sulhu tehd t icap eden bütün şartlar mevcut -• ., ı yo tur nın ıcraa umu ı e- sı·n· ··t ak' k b' f lk l'd · . . . . . ı mu e ıp, a ıne e a a e 

3 - Alman hükümPtinin sık sık iden tehlıkelerden hıcbırını orta· olarak H b' N t· d t tur. 
il . - b'l;k. b . ar ıye ezare ın e op • Ik 1 lh" . 
erı sürdüğü milletlerin kendi mu dan kaldırmamış ı ~ ıs u tehlı- lanmıştır. Ba an ar su une aynı suretle 

ltadderatına kendilerb!n sahip ol-Jkeyi yaratmış ve agırlaştırmıştır. f 'I . ba~lı bulunan Türkiyı ve Bulga-
llıası prensipi her milletin kendi Bu hareketler merkezi Avrupada ngı teredekl müzakereler ristan, müşterek menfaat mesele-

Almanya ya 
karşı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

milel mübadeleler üzerindeki te • iradesini serbestçe izhar etmesini siyasi istikrarı bozmuş ve millet - Londra, 19 (A.A.) - Hava ve !erine ve bilhassa sulhün idamesi-
lazanıınun eyler. Bu irade, nekadar !erin emniyet hissine yeni bir dar· Hariciye Nazırlariyle Hariciye e müteallik bütün faaliyetlerini sirlerini izaleye matuf beynelmi

YÜksek mevkide olurlal'Sa olsun· be indirmiştir. Nezareti erkanı öğleyın Başveka - eskiden olduğu gibi müşterek men le! bir program vücude getirmek 
Jette Çemberlayn ile müzakerede 
bulunurken, Başvekilin baş miişa-

İstihsal mıntakal arını viri Horaco Wilson il• milli mü -n 1 
dafaa Nazırı Lord C.hatefield de 
Başvekalete gelerek görüşmekte o-

eksikleri tama m lan l yor . ı1aanrdıdri.ğer nazırlara mülaki olmuş· 

* Bir, çok istihsal mıntakalarında,I Bu arada; büyük m•yve istih - L d 19 i · 
1 

• t·h 1 f 1 on ra, (A.A.) - Başvekalet 
Slıhsal maddelerinden Hlyıkile is - sal mıntakalarında ıs ı sa az a - . .. 

\if . . . tekı toplantıdan sonra, Sovyet bu-
ade edilemediği, bunlardan bır lığından dolayı zıyan olan meyve· .. . . 

kı- · ld • b. k . . . . yuk elçısi Maısky saa~ 15 te Ha-
•u•ının zıyaı:ı o ugu, ır ısmı - !erden usare istihsalı ıçın tasrıha- . . . ' . ' 

nın da değer fiatini bulamadan sa- . .. .. "lmektedir rıcıye Nezaretıne gelmış ve der • 
tıldı - .. .. . neler ınşası da duşunu · hal Lord Halifaks tarafından ka • 

gı gorulmektedır. Bunun, bazı Hulasa köylünün emeğinden 
'·eri . ' ' bul olunmuştur. 
• erde vesaıt noksanından, bazı hakkı ve layıkıle istifadesi ı.çın 
Ve l Londra, 19 (A.A.) - Kabinenin 
· r erde de tesisat mevcut olma - öğrenmesi Jazımgelen şeylerin öğ- d" 
nıasından vukubulduğu anlaşıl - retilmesi ihtiyacı olan seylerin de und akşamki fevkalade toplantı • 
rıı· kt .. .. .. .. .. ' • • . . sın an sonra hafta tatiline rağmen 

a adır. Butun bunları gozonune temini ve azamı rand•man ıstıh • 
alan alakadar Vekaletler, önümüz· salile değer fiatle satılması, yani, Londrada kalmış olan Başvekil 
dekı istihsal mevsimleri için lazım müstahsil köylünün refah esbabı· Çemberlayn, b~ sabah Hava Nazı· 
gele t db' . 1 . rını kabul etmıştır. 

n e ırlerı alacak ardır. nın istikmali, prensıp olarak ta - . • . 
Bilhassa b ıı· b 1 ·hr dd k ·· t · t· Dıger taraftan Harıcıye Nazırı e ı aş ı ı aç ma e- arrur e mış ır. . .. 

faat meselelerine ve.bilhassa su! • 

hün idamesine hasreylemeğe ka • 
rar vermişlerdir. 

Aralarında tanınmıs gazeteciler 

bulunan ve bu derece yüksek bir 

içın diğer demokrasilerin mesai 

birliğinde bulunacakları temenni
sinde olduklarını ilave etmekte 
dir. 

Çlevland •Ühio. 19 (A.A.) -

•eviyeye yükselmesini bilmiş olan Cümhuriyetçi mebuslardan Bay 

Türk matbuatının Türk ve Bulgar 
milletleri arasında sıkılığı ve sa -

mimiyeti daima daha ziyade artan 

bir yakınlık yolunda iki hükumet 

tarafından sarfolunan gayretlere 

müzaheret etmekle devam eyliye

ceğine eminim. 

Türk milleti nezdinde, hakkı -

George Bender. Amerikanın Al· 

manya ile olan iktısadi ve siyasi 
münasebetlerini derhal kesmesini, 

sy ni zamanda bütün Amerika se-

faret erkanını geri ~ağırmasını ve 

\!manya ile her türlü ithalat ve 

hracata nihayet verilmesini tek -

of etmek tasavvurunda bulun -

ınızda gösterdiği ur1utamıyacağı. 1 maktadır. 

5 00 Çek teknis'yeni 
Amerika1 a gidecek 

mız hararetli kalıuldeı• dolayı ge· 
rek benim gerek zevcemin ve ba 
na refakat edenlerin derin şük • 
ranlarına tercüman olmanızı siz • Nev-York, 19 (A.A.) - Ameri-

(Baş tarafı 1 'nıc sayfada) 
dar riirn1üş, saat yirnıide, bü

tün kazalarda intihap neti • 

cesi alınmıştır. 

Tasnif neticesinde elde edi

len rakamlar şunlardır: 

Adalarda 2.012 kadın, 1.807 

erkek olmak iizere 3.819; Ba

kırköyde 5.299 kadın, 5.523 

erkek olmak iizere 10.822; Be

şiktaşta 10.900 kadın, 12.143 

erkek olmak üzere 23.043, 

Beykozda 4.787 kadın, 5.217 

erkek olmak iizere 10.004; Be
yoğlunda 41.3·19 kadın, 53.098 
erkek olmak üzere 94.447; E-
ıninöniinde 16.482 kadın, 

21.875 erkek olmak üzere 
38.357; Eyiipte 4.660 kadın, 

5.496 erkek olmak iizere 

10.156; Fatihte 27.901 kadın, 

31.909 erkek olmak üzere 

59.810; Kadıköyde 12.€19 ka· 

dm, 14.432 erkek olmak iize • 

re 27.281; SarıyPrde 4.634 ka

dın, 4.915 erkek olmak üzere 

9.549; Üskiidarda 13.122 ka • 

dm, 13.411 erkek olmak üze • 

re 26.533; Çatalcada 8. 771 ka

dın, 9.379 erkek olmak üze -

re 18.150; Kartalda 3.536 ka

dın, 4.077 erkek olmak üze -

re 7.613; Silivride 4.900 ka • 

dm, 5094 erkek olmak üzere 

9.994; Şilede 3.654 kadın, 

3.353 erkek olmak üzere 7.007; 

Yalovada 3.608 kadın, 3139 

erkek olmak üzere S.747 va • 

tandaş rey vermişlerdir, 

Şehir dabılinde (11) kazada 

143.995 kadın, 169.826 ukek 

olmak iizere 313.821 ınüllıak 5 

kazada da 24.469 karlın, 25.042 
erkek olmak üzere 49.511 va· 

tandaş rey vermiştir ki, umu
mi yekftn, 168.464 kadın, 194 
bin 868 erkl'k olın:ık üzere 
363.332 kişidir. 

den bir kere daha rica ederim. kan sanayi erbabı yapmış olduk • ı 
S, ükrü Saracogv.unun !arı bir toplantıda carr.cılık, ceva

hircilik, illı .. gibi başlıca Çek sa - •-------------· 

s 

!~~ 
DOKUlflADA 
Fener bahçeli 
ların dünkü 

oyuncu
hareketi 

münasebetile 
Fenerbahçe kliibünün tarihinde 

nadir hadiselerden biri olarak, bi
rinci futbol takımı, dün, idare he· 
yetine isyan etti. Bu heyetin ver- . 
diği kararı dinlemiyerek Milli Kil· 
me maçlarına girdi ve sanJıi hare
ketine hak verdirmek istiyormuş
casına karşılanna çıkan V elayı da 
1 - O yendi. İsyanını bir de galibi· 
yetle tetviç etti. 

Eski bir Fenerbahçeli oldogum 
ve Fenerbahçenin senelerdenbcri 
devam eden bugünkü ldar~ine 

hiıkiın zilıniyetle klüpteki hı>letı 

ruhiyeyi yakından bildiğim içm, 
bu hareket karşısında ne hayret, 
ne de teessür hissettim: •İnsan ne 
ekerse onu biçer!• derler, biz.m 
meşhur idare heyeti de nibnyı:t, 
çocukları bile isyan ettiren tarzı 

idaresilt!, ektiğinden fazlasını biç
miş değildir. 

~ Fenerbahçe klübü, yahut, dalıa 

doğru bir tabirle Fenerbahçenin 
idare heyeti • çiinkü her ikisi ta
mamen ayni şeyler değildir • ge· 
çen sene şampiyonluğu kaybet • 
tikten sonra, birtakım para sebep
leri ileri sürerek Milli Küme maç
lanna girmedi ve bu yüzden bii • 
tün bir mevsim, Fenerbahçe, hıt
bol ileminden çekildi. 

Şimdi, haber alıyoruz ki, hu se
ne de yine birtakım para seheple
rile, yine Milli Kiime maçlarına 
girmek istememiş ve işte dün, klüp 
idare heyetinin bu husu rta verdiği 
ademi iştirak kararmadır ki o -
yuncular itiraz ederek Milli Kü
me maçına girmiştir. 

Netice: Oyuncular bir taraftan 
Vefayı yenerlerken diğer taraftan 
idare heyeti de toplanmıç ve bu 
vaziyeti Feııerbahçenin idaresinı!c. 
yine nadir göriilmiiş bir aciz ifa . 
desi içinde ı:azetelcre bildirmeğe 
ve Müessisan Meclisini içtiınaa 

davet etmeğe karar vermiş... 

Oyuncular haklı mıdırlar, de • 
ğil midirler? Hvklı veya halr.Mz, 
bu hareketleri rloğru mudur, de -
ğil midir? Bu bahisler :ıyrıca mü
talcaya değer olınalda beraber, 
bunlardan daha evvel bir mal da
ha irat olunabilir ki o da şudur: 
Kliip idaresi ne hale gelmiş ki bu 
çocuklar Fenerbahçe tarihinde 
görülmiyen bu karara aykın bir 
harekete tevessül ediyorlar? 

İşte davanın bütün ruhu bura -
dodır. 

Bize öyle geliyor ki, hu mesel 
de asıl sebep, Feoıerbahçe klübiin
deki i:!are tarzının biraz fazla sü
re gelmiş ve binaenaleyh !azla sÜ· 
regelcn her idareye 3.rız olması ta
bii kusurları da fazlasilc edinmiş 
olmasında aramak yanlış sayıla • 
maz. Herhangi bir kliipte idare lıe
yeti azalığı eski ayan azalıklan gi
bi kaydıhayat şartile devam eder 
görünmek istidadını gösterirse 

1 
orada bu nevi gayritabiiliklerin 
ergeç zuhuruna biç te hayret edil
memelidir. Bu hadisenin bize öğ
rettiği ders şudur ki Miiessisan 
heyetinin senelerdenberi arkasın

dan boyuna şikayet etmesine rağ
men her nedense va2ifesine bir 

1 tiirlü nihayet vermediği, vereme
diği bir idare heyetini, bir nevi la
kaydi içinde klüp işlerine ciddi sn. 
rette vaz'ıyed etmekten ~endiği 
bir işi, idare heyetini değiştirme 

keyfiyetini, onun • üzumsu~uğunu 
ve bükiimsüzlüğünü göstermek 
.uretile, oyuncular, diin bilfül ıe· 

ra etmek istemişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında idare he· 
yetinin davetnamesinde ır;ördüğü· 
müz telaşa ise, asla mahal yoktur 
ve asıl şayanı teessüf olan, hu ida
re heyetinin •enelerdenberi haki· 
katte ihmal ettiği lıir J\liiC'iSıwın 

heyetinin mevcudiyetini böyle bir 
vaziyet vesilesile ve ancak sıkış
tığı zaman hatırlamakta oluşu

dur. 

Telıişa mahal yoktur, çünkü 
Fenerbahçe ne o oyuncularla, ne 
de bu ıne_ bur idare heyetile kaim 
bir müessese değildir. Müessisan 
heyeti toplanır, vaziyeti mütalea 
etler, ve ümit ederiz ki bir ta
raftan artık yerind~ fazla oturmuş 

!erimizin ıslahları, kolaylıkla ve Diğer taraftan müstahsilin ka - 1'.°rd .H~lıf.aks. ta f!atrıcıye Neza~e
ucuz şekilde nakilleri, hiçbir veç- zancını az çok, ekseriy• da mühim tı daımı sıyas.'. mu~ eşarı ıle go • 
hile, hiçbir şekilde heder olmama- mikyasta haleldar eden müstahsil· r_üşmüş ve muteakıben yanında 
ları ve tamamen istifade edilmesi le müstehlik arasındaki mütevas. siyasi müsteşarla Oliver Stanley 
için nakil vasıtası, teknik kurslar, sıtların da mümkün mertebe ara- tle olduğu halde Hava Nazırı ile 
büyük tesisat v ardımcı tesisat 'dan çıkarılması işile esaslı surette görüşmekte olan Başvekilin nez • 

ziyafeti nayıının Amerikaya maledilmcsl ==--
Ankara, 19 (A.A.) - Hariciye projesini tetkik etmişlerdir. ımerikaya getirilecek ve bu :eknisi 

Vekili Şükrü Sararnğlt• ve Bayan Bu projenin tatbiki şu suretle 0 _ lyenler, yetmiş bin Amerikalı a -

~-aracoğlu tarafından. bug~n. saati Jacaktır: ,. meleyc Çek imalatının esrarını öğ-

ve yağ bağlamış olan arkadaşlara 
yol verir ve oyuncuları da kliip 
nizamına aykırı harekete kalka • 
mıyacakları bir ıekildC" yola g6"o 
füir. - A. N. K. -1;.,,_ 0-ilmi~cIJ·,,._ ____ _ 'Q da muhterem mısafırımız Ek- 500 <!en fazla Çek teknisiyeni A reteceklerdir. 
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BUENOS-AiRES CftDDELERiNDE.a. nasıl dolaştı? 

A • • C b k k f Bu büyük yıldız diğer yıldızların 
r ıantın : ' a u ve o ay zen- içinde en sade ve mütevazi olanıdır 

gin olanların memleketi! 
Kaç defa Buenos - Aires'in A -ı le Arjantinlinin iklimden aldığı içindeydiler ve onlara bakınca, 

venida de Mayo'dan Jokeyklübe tesirlere tam bir surette sahip ol - Cenubi Amerikalının daha çok yu
giden bu güzel ve zengin caddesin ı dukl~rı gö~e ça_rpmaktı. idi. Fakat muşaklığı far kile, bu Avenida do 
de gezindim! Bu uzak memleketın hepsının gozlerınde dıştan zıyade Mayo caddesinde, fosanın keu
bu kalabalık ve gürültülü cadde- içe dalmış bir bakış, helki topra - disini Şimali Amerik&da, meselfi 
sinde kendimi kaybetmekten, as - ğın eseri olan bir hüzün görme - Nevyorkta sanması da pekala ka-
faltı v~ kaldırımları do_lduran A~ - mek _kabil ?eğildi. .. \bil olabilir. 
jantinlıler arasında adeta sılın- Arı an tınlı, hele kadınlan, bu - · Oradaki insanlar arasında nastl 
mekten, bu mahşerin içinde kim- tün servet ve zarafetlerine rağ - cDo:ar. kelimesi geçmeden bir 
senin ne kadar uzaktan geldiğimi, men, neş'esinde bile mahzun. ve muhavereye rastlamak ka!->il de-

' kim olduğumu bilmemelerinden bu hüznü kendisine bir nevı asa- ğilse burada da konu san iki Ar -
acaip bir yalnızlığın zevkini his - let ve belki daha ziy:ıde güzellik jantln!inin beş dakika- geçmeden 

Pezo kelimesi olmıyan bir cümle 
,söylememeleri müşkül bir şeydi. 
1 Pezo'nun bütün muhavereler üze 8 

1 rinde ki bu hakimiyeti bile buraya 
vaktile gelenlerin çoğunun hep 

l biıyi!k servetler rüynsı peşinde 
yürümü~ olduklarına güzel hlr m!-

1 sal değıl miydi? 

* Arjantinde yapılan konuşmala-
rın çoğu az zamanda tahakkuk et
tirilen büyük servetleri:ı t-ikaye
lerile doludur. Hakikaten de daha 

LUİSE CAİNER'iıı güzel b iT pozu 

Iluenos - Ait:rs'dc Profesör Dr ANGEL H. RO.FFO k!inif"I 

[Arkası vnr J 
,~~~~~~~~--~~ 

i Dar ii~şa fakalılar toplanıyor 
1 

Darüşşafaka mezunları cemiye
tinden: 

Cemiyetimizin senelik kongresi 

25/3/939 Cumartesi günü saat 14 

te Cağaloğlunda Halkevinde top -
!anacaktır. 

Arkadaşlarımızın o saatte bu -
lunmaları. 

Yemeein sonunda, dansetti. Yal
nız dansa başlarken; 

- Beş senedenberi dans etme

ile tekrar yeni bir 111ukavele imza
lamıştır. Meşhur san'atkar her çe
vireceği film için 250.000 dolar ah· 
caktır. miştim, diye, itiraf etti. 

O pistin üzerinde göıiin:'.lr ı;ö- 1 ===== ========,;:; 
rünmez orkestra derhal bir Viya- Müteka:dini askeriye 
ııa valsi çalmıy:ı başl&ınıştı. cemiyeti kongresi 

Viyana... Senelerce evvel ince, Mütekaidini askeriye cemiyeti 
narin bir genç kız, Viyana tiyatro- Başkanlığından: 
sunun meşhur profesörü Louis~ 
Dumon"nun kapısını çalıyordu. Bu 
genç kız, Louise Ralnerdi. 16 yaşın 
da idi ve kendisinde san· ate kar~ı 

mukavemet edilmiyecek bir heves 

ve arzu hissediyordu. 

Genç kadın, bunu şöyle anlatı-
yor : 

Cemiyetimizin senelik kongre -
sinın 2 Nisan Pazar günü saat 13 
de umumi merkezimiz binasında 
toplanması kararlaştırılmıştır. Ce
miyette mukayyet ve aylık aidatı
\11 ödemiş olan arkadaşların hüvi
yet kağıtlarile beraber kongreyi 
teşrifleri rica olunur. 
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DÜNKÜ MİLLi KÜME MAÇLARI 
Fener bahçeli oyuncular, idare heyet., 
lerinin kararına rağmen Vefa ile 
karşılaştılar ve maçı 1-0 kazandılar 

F. Bahçe idarecilerile oyuncuları arasında çıkan ihtilafın sebepleri 
1 kan haberlere rağmen İstanbul Bu seneki milli !tüme maçlarına 

dun uı; şehirde birden başlandı. 
Yaln., istanbuldakıler maalesef 
ycnı bir çıkmaza girer gorülü • 
yor. 
Okuyucularımıza b•ından bir 

kaç gün evvel verdiğimız haber
krde bu seneki mılli ktime maç -
ları talimatına şehrımızın dôrt 
llıılli küme takımı olar, Fenerbah- ' 
çr, Galatasaray, Beşıktaş ve Ve
Faııın müteaddit ıçtıl"'alarla tPS -
bıı l'\tıkleri esaslar da•restnde Ge
nı•t Dırektörlüğe ıtıraı etınış bu
luııduklarını bıldirm4tik. 

Bu ıtirazın PO ıııuh.m noktası 

~""'~l!Cl~ı:ıalCIE~~~r:;.:~trt~f4~;1ırD İ spor - Beyoğluspor, Hilal - Kurtu 
i luş maçından sonra bır gün evvc 
ve hatta dün sabah ıdare heyetınc 
mı ili küme maçlarına gi: mem 

l l<ararı verilmiş olma>ına rağme 

Fenerbahçeli futbolcıılarııı oyu 
j ; aatıııde sahada kluplerınin şeref 

l 
lı var lığını idame ettirmek içn 
yer aldıkları görülmüştür. 

Saat 16.30 da hakeı:ı Fer· unur 
idaresınde Vefa ve F ~nerbahçe t 
lamları su kadrolarile sahada ye, 
aldılar: 

Fenerbahçe: Hüsamettin - Le 
bip, Yaşar - Mehmet Reşat, Ang 
lıdis, Ali Rıza - Naci, Basri, Yaşaı 
~sat, Şaban. 

\ efa.nın itirazı 

hasılatın mütesaviyPn taksımi key 
fiyeti idi. Milli küme klüplerınm 
bir çok masraflarla v·1 zorluklarla 
idare edebıldıkleri bu ışte dığer 
klüplerle aynı hakka nıalık bu - B ik . Yalnız, (Futbolcu Fenerliler' 

l 
. 

1 
. b .l eş taş takımı G. Saraya se-remonı yapıyor sahaya çıktıgı· zaman Ycfa kaptan 

unmamak ıstemem~ Prı ve ı - j ' 
hassa para ışinde ha~•asıyet ı:ös - tasaraylılar takım çıkaramama ı !sun veya ıster kabtıl edilmemiş Fenerlı!erin _hsanslarının mevc~ 
trrmelerı Genel Dırektörlükçe yüzünden ıdare heyetlcrinın ver sun geçe!'.\ .ene de bir para kap- olmadıgını soylıyerek bakeme itı 
iyi karşılanmarlığında:ı ıttraz ve diği bır kararla nıılli ktime maç · . ısine kurban ı:ıderek $par ıevk - razda . bulundu." Bu•ıa mukab 
dilı•klerine bugtine karlar cevap !arına iştirakten sarfı ııazar <'tmiş '.erini tatmin edemi yer. hu çocuk- Fenerlıler . de lısanslarmı bazı c:; 

1 
· ı k d ]d ki d b k 1 ıı· bap hasebile ibraz edemiyecekle · 

Verı memış hu unma ta .ır. o u arın an u arşı aşma ta ı- !arın hareketleri ıclerir.deki ıdarel . . . . 
Yeni kanunun ıııeriyete girdiği alile yapılamadı. ·-· • rını bıldırdıler. Hakem bu tanın 

.. . . <ızlıgın ne kadar car.larına tak mış Fener takımının ma yapma · 
Rlınrlenberı sporculuk ışını wm Diğer taraftan Fenerbahçe idare dtıg-ini "österen ı:uzel bir misal- d h .. .5 d 
b ·· ı "ki d ı ğ ka . " sın a ma zur gormerlıgın en o · 

ı, amator u - e ı are <' me e • heyetinın verdiği M·IJi kumeden Jir Netice olarak Fenerbahçedeki 
rnr vermiş olan tcşkıliıta karşı mıl .. ·· · . • . . yuna başladı. 
1
• .. .. .

1 
çekilme kararı dun toplanan Fe- bu thtılafı ıdare heyetının bazı M ı. 1 d 

1 kıııneye gırmemekle nıutekabı ·1 k d . . aç ı..aş a 1 
b· · · • nerbahçe nıüessısler~ heyetince futbolcu er ha km a vcrecegı şe-

.r cephe almış gıbı gorunen ~ e - . . . . . . . _ Oyuna Fenerliler baş!adtlar. Na 
ncı bahçe Galatasaray B<!~ıktaş, de tasvıp edılmış olm,ısına ragmen dıt cezalar kararıle bu ı ezanın su . . .. d"" •.. t V f .:d f , · . . . . cının sur ugu opu e a mu a aas 
\reta klüplerinden Bc~ıktaş ve Ve- Fenerli futbolcüler ellerınde ıdare retı tatbtkını tesbıt t•decek olan u- k k k b"l h .. · · · ı 

1 
. 1 t e:;ere mu a ı urama geç! 

fa ılk imzaladıkları itıraıdakı (Mu heyetince ıbrazına müsaade Pdıl - mumı ınuessıs er ıeyetı top an ısı A 1 d. . d d d - b V f . nge ı ısın ur ur urı• u e 
sabakalardan ç~kılme) kararından mıyen lısanları da mevcut olma - halledecek dcmektır. h.. d · F 1.1 ucumun an sonra yıne ener ı e .. 
Voz~rçerek dün hasır.ıları karşı - dığı halde memleket sporunda şe- Btı mukaddemeden 'onra şimdi t k b 1 d 1 azyı a aş ;ı ı ar. 
6tnda yer aldılar. refli bir mazisi IJı.ılunan klupleri- maçın tafsılatma geçiyoruz: 

Fakat buna mukabil bir taraf -
'.an Beşiktaşın karşılaşacağı Gala-

Fenerbahçe - 1 
klübünün tebliği 
Fenerbabçe Sııor klübün -

den: 
Fenerbahçe Spor klübüniln 

31 sene gibi uzun bir spor ha
yatı devresinde tesadüf el -
mcdiği Lir vaziyet karşısın -
da kaliığını ~e idare heyeti 
kararma muh•Ji( olarak ba· 
zı oyuncuların isyankar ha -
rckctte bulunduklarını iecs
sürlc kaydclnıcklcyiz. 

Süleymaniye - ;:.ışli ınubteliti gol peşinde 

Fenerbahçelı Yaşarı'l ortadan i 
dar~ eıtıği hucum hJltı topu ayak 
larında ~nk bt kletmck.,·n mütevel 
lıt bir iş görcmıyordu. Bu ışe Ve 
f,ılılar da mukabelede geri kalmı -
yorlardı. 

Devre hu suretle ıkt tarafın mü· 
teva.dn ve temiz çalışmalarıle bit 

li. 

lk:nci dtvr~ 
lk.nci devreye çıKıldığı zamar 

FerıPrliler ufak bir tadlliit ilt 
.;ıktılar. Naci sağ ı · Basri sol -
açığa Esat ta sol'~"' gc~miş bulunu 
yordu-

Fenerin cıc!u 
• 

Devrenin 7 inci dak.1 asında E -

"adın sahsi akınını Veta mtidafa
ô>I kornerle kesti. B"- ı inin güzel 
ortaladı topa Yaşar ııır kafa vu-
ı uşile takımının yeg1ne sayısını 

nin milli kümede de yı;r alabilme-ı F b h 
si maksadile ve idar~ heyetlerinın ener a çe : 1 

kazandırdı. 

Bu bapla nıU~cvvik ve mu· 
harrikler bakkınıh muktud 
talıkikntın yapılmokta oldu • 
ğunu ve taayyün edecek vazi
yete göre en şiddetli d:siplin 
cezaları verilerek tatbikinin 
fevkalade olarak davet edi • 
lecek mücssisler umumi he -
y~tinc bildirilme;i takarrilr 
f'lmi~tir. 

1 Bu golü müteakip Fenerliler da
ha sık hücumlara ba,ladılar. Bu 

kararına muhalif olarak. :elanın vefa : o a~ada Yaşarın kuvveti. bir şütünü 
karşısına çıkmışlar ve mılli kume- .. . • .. çelen Vefa kalecisi ikinci mütea -

İKDAM: Yukarıdaki teb • 
lığ geç vakit telefonla '>ildi
rılmıştir. 

ye bu suretle bilfiil iştirak etmiş - Dun mıllı kume maçlarının Fe - kip şütü de güzel bir plonjonla 
!erdir. nerbahçe stadında oynanması ıcap l;urtardı. 

}o'enerli futbolcülerin bu kaza - eden Fener - Vefa maçının Genel Maç Vefanın azimli oyunu ve 

Köseivanofun Ankarayı 
ziyaretinden intıbalar 

Zıyafctte REFİIC SAYDA.1\1 nuluk söylUyor 

Bayan INÖNÜ ve Bayan KÖSEfVA.'IOF 

Ekselans 11.ÖSEIVANOF Başvekil REFİK SAlı'.OAM'ın ziyafetinde nutuk söylüynr 
nılmış ınuçı Fenerbahçe ıdare he . - Direktörlüğe yapılan itiraz dolayı-J Fenerin nisbi hakinüycti ile d~ -
yeti ıarafıııdan ister kabul edilmış,sıle oynanmıyacağı hakkında çı -.vam ederken 40 dakık1da kendısi

~ e yapılan müteaddit fa v llere ta - f ~llflıllllllıılllil ... lllJllllltııı'lllı-lllJlll~llllllı--llılll"ı-.flll-lllılllltııı'lllı-lllJllllltıııllllıllll ... lilllı .. lllJlllllflıllllllııllll_lllıll_fllı_lllJlll'9 

• 

• 

Konkur ipiklerde: Bir süvaı:imiz mani ge tiyor 

'lammül edemiycn N.ıci Vefalı! . .. .. . . 

1 
Lutfiye kuvvetli bir Şarj yaptı ve ma il~ u_?une.~ geldı. . ... 
hakem Naciyi sahadan dışarı çı _ Üçuncu musabaka: Bınıcılık a-
kardı. · kulunda kursta bulunan süvari sü-ı 

Oyan böylece Fener in hücum haylarına mahsustu. 

fazlalığı ile d:va".1 .edP.rkerı 1 -. O Asteğmen Necdet Aykut, Horozlaj 
•'ener futbolculerınuı galcbesık birinci, Tcnmen Nihat Erkan, Al-1 
'.::i~t i tay ile ikinci, L\s t eğm•~n İrfan, Ka- ı ** raca ile üçüncü oldulaı. ı 

----o----- Dördüncü müsabaka: Altı ya -

OünkU konkur ip"kler ,ından itibaren her cins atlara/ 

Manialı at müsabaları dün Sipa- binmiş bütü::ı süvarilere mahsus-

hi-Ocağında yapılmıştır 1 tu. 
Birinci musabuka: Üst teğmen Kudret, Bora ile bi -

Merhum Bayan Gülfüm namına rınci, üstteğmen Sallıhattin, Çap
izafe edilmiş olup her nevi atlara kın !le ikinci, Üsttei'men Bekir, t 
bin0mi~ sivil _binicilerr. ına.hsustu. Kibar ile üçüncü geldiler. ı 
)ı 1011 Azız uç hayvanin :ıy rı ayıı Sonuncu milsabaka: 
koşarak birinci, ikinci ve üçüncü 1939 . A be l .1 l l ld •ene.ı vrupa, yne m ; c 
0 

r·ku: . .. b k B " il"k k atlı mani müsabak~lanna • t' rak 
ıncı mus.:ı a a· ınıc ı o u-

'un•la Ku ta bulunaıı top;u sü _ edecek olan atlara mahsustu. l 
aylarına mahsustu. Yüzbaşı Eyüp, Dunalla birinci. 1 
Üste~en Meki Oral Şahın ile Yüıba ı Saim, Kanatla ikincı. j 

· ı ınci, Usteğmen İho. n, Aşna ile Üstteğmen Ahmet. Akınla üçün ! 
-::nci, Yiiıbası Cemıl Pamir. Hur- cü nldular. 

Fe .erli Futbolcular l 
ne di} orlar 1 

Dünkü maçtıı.n sonra ida • 
re heyetlerinin kararına mu .. 
halefet ederek llfilll Küme 
müsabakasını oynıynn Fc • 
nerbahçcli fütbolcülerden bi
rilc gürüşlük. Bize şunları 

söyledi: 
- l\fall sebeplerle h.ısıl o -

lan anlnşam•mazlık sporu 
sevenler için lıi~bir zaman 1 
engel teşkil edemez. Cunun 
içindir ki futbol fo<lerasyo -
nunun vermi~ olduğu bazı 

yanlış korar!Mm her z~man 
olduğu gibi düzcltilcbilcce • 
ğine kani hlılunt.lu,ç.1.1muzdan 
genel dircl·t<trliik n~.ıdiı1dcJd 

hn!çlı itirazunızıu halline ka • 
dar her şevden •·V\"d sporcu 
o1clu!!un1uzdnn 11ı 0 t:Inra mun. 
tP7.an1an dcva1na karar ver -
miş bulunuyoruz. 

1stantufsror. eeıoglus~or; 2 
Hi.al • Kurıu:uş:3 

Fenerbahçe stadında ilk cyunu 
hakem Ahmet Ademi'\ ldlreoinde 
İ~tanbulspor - Beyoğluspor ve Hi
.al - Kurtuluş takımlorı yaptılar. 

Oyun başlar başla..,az birinci 
muhtelit hemen hucum~ ı:cı:i. Fa
kat buna ikinci muhtelit lıemcn 

mukabele ederek Hakkımn ayaği
le çok yorgun bulunan Pera muh· 
telitine ilk sayıyı yaptı. Ümidin 
!ıilfıfı~a olarak Hilal muhtclitınin 

yaptığı bu sayıya Hakkı ikinciyi 
, e Salih te üçüncüyü ilave ederek 
birinci devre 3 - O hitti. 

İkinci devre Beyoğluspor - İs -
tanbulspor muhtelitini" hakimiye
ti ıle başladı ve devam etti. 

Bu devrede çok çalışan muhtelit 
Hilal - Kurtuluşa ilk gollerini 
o n&l\td~n Mesinezi vasıtasile i -
kincı golu de Çolaki bir kafa vu • 

ı ruşile yaparak maç H:lal - Kurtu· 
jtu;un tahminin hilafına 3 2 ı:a. 
lobcsile hitti 



SAYFA 6 

DİLBER ASPASYA 
TARiHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 20 

Yosma, Aristofan'a: Yine bizi mi çekiştiriyor' 
Bu çirkin ihtiyar, başında saç kalmayınca 

fazilet hocalığına başladı. Dedi. 

Eski Atioada, Bakiis tiyatrosunun sahne tezyinatı 

Sen, ne uslanmaz adamsın, ni göriince, ayakıarının ucuna ba-
Aristofan? sarak ilerlemiş, söylediklerini işit· 

Aristofan, arkadaşının sözünü i- mişti: 

şitmemiş gibi davrandı ve: - Yine bizi çekiştiriyor, değil 
- Sola doğru yüniyeliın. mi? dedi, bu çirkin ihtiyar, başın· 
Diye bağırdı. da saç kalmayınca, f3:l.ilet hocalı-
- Niçin? ğına b-"1§ 1 2. dı. Hakkı da var ya. l:cn-
- Sokrat denilen şu bunak ibti· disinde kadınlarda'n zevk alrmya 

yar geliyor da... lmec:ıl yc.k ki ... 
Gorciyas, Sokrat'a dikkatle bak- \ Aristofan, filozof Sokrat'ı çekiş-

tıktan sonra: ı tirmiye vesile bulduğundan mem· 
- Vay vay vay .. etrafını aldllar.1 nun bir tavırla: 

Oohhh.. konferans vermiye başla- - Hükmünde yanılıyor~un, gü
dı. Artık korkmamıza sebep yok ... zel bebeğim! Vaktile, Teodot aşif· 

Deyince, Aristofan, biraz düşün. tesine clıoşa gitem• dersleri veren 
dü. Sonra: adam, şimdi, gençlere, kadınları is-

- Evet, evet ... Fiilıişelerin reza· tihfaf etmek yollarını ö!!retiyor. 
Jetleri lıclı:kında bir konferans ver· Dedi. 
mesi kararlaşrmştı. Sokrat, kolunu, tüysüz, züıel bir 

Dediği zaman, arkasında, bir çocu;ıun omuzuna koymuş.. gözle-
rini, onun gözlerine dikmiş, hem genç kadın sesinin cıvıldadığını i-

şitince başını döndürdü ve bakış- söz. söylüyor, he".' de yürüyordu. 
larında binbir şirretlik yanan Arıstofan'. Seramik yosmasına ce
Gziklis-Amara ile gözgöze geldi. 1 vap verdiğı zaman, ona pek. ~~-

A 
. , .. .. 1 !aşmıştı. Onun söy lediklerını ışıt-

tın:ı nın uç mumtaz yosm:ısı, . . di' 
. F"d , mışm1y . dini mcrasımden sonra ı yas tan 

ayrılrn:şlar, sokaklardaki eğlence- Belki. 
]eri se;,Tede ede oraya gelmişlerdi. Fakat, hiç oralı olmadı. Etrafını 
Gziklis-Amara, komedi muharriri- almış olan güzel, sülün gibi çocuk· 

!ara, bütüıi soğukkanlılığını muha
faza ederek söz söylemiye devam 
etti: 

Evet .. genç talebelerim! ka
dın, yalnız düşman demektir. 

l 
Fiilıişeler, bu sözleri işitince, üçü 

birden coştular ve bomurdanmıya 
başladılar. Liknos, sinirli bir sesle: 

Milyoner GORCİYAS ai,'lr piyade 
kıtaatı kumanclanı kıynfetinde 

- Haydi or~dan, bunak! 

Diye bağırdı. 

Sokrat, işitmemiş gibi, 
şöyle devam etti: 

sözüne 

- Cemiyetin esasları, say ve fa. 
zilettir. 

Aristofan, bu sözleri işitince, o
muz silkerek: 

- Fakat, insanı can sıkıntısın-

ldan bunaltan şeyler ..• 
Diye mırıldandı. 
Atera da: 

' - Fazilet.. evet, dişi kcsemiyen
lerin tesellisi ... 

Dedi. 

Sokrat, birdenbire arkasına dön· 
dü ve genç kadınları, daha yeni gö
rüyormuş gibi d:ıvrandı. Öyle iken, 
onlara bakarken, gözleri ateşlendi. 

( A.-kası var) 
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Tekirdağlı Sarı Hafız 
f sfanbulun görmeğe değer yerleri nerelerdir? E.., H f C l hl" 

ger, a ızı ema pe ıvan 

Ayasofya - Sultanahmet - Eyüp gezintisinde 
bir ecnebinin aradıkları ve bulamadıkları 
[İkide bir şehrimize seyyahlar celbinden vo 

bunlara •şayanı temaşa• malınlleri göstermekten 
bahsederiz. İst•nbulun bu görülıneğe değer oldu
ğundan bahsedilen yerleri nerelerdir? Bu mevzu 

etrafında bir arkadaşımızın yaptığı meraklı bir 
röportaj serisini bugünden itibaren neşre başlı· 

yoruz. Bir Ayasofya - Sultanahm et - Eyüp ge -
zintisini anlatan ilk yazıyı aşağıya dercediyoruz. 

Beylerbeyi sarayının için 

Fatih tramvayından kondüktör- çok şükür, kaybetmemiş olan garp- yasofyaya nazire olsun diye bı. .. u 
den cSofya• için bilet istiyen bir lılaşma hareketi ortada ne derviş bir Osmanlı padişahı yaptırmış ... 
ses işitince başım1 döndürdüm. Ya- tuman bıraktı, ne zikir, ne ilahi ... ilh ..• 
hancıların Sen Sofi demekte de· Çınaraltı kahvelerinin sakin serin· * 
vam ettikleri Ayasofya camisine 

1 liğinde özentili ellerle yapılmış as- j T "·ğı b" · l.k 
· k · · B ı · t "t ht anımau. m ecne ının a a ası· 

gıtme ıçın u garıs an payı a ı· ri dekorlar buralarının hususiyeti- . . . . · 
nın ismini söyliyen bu yabancıya . . . .. .. nı hıssettıkçe ekını bellı etmek 

nı beynelmilel hakım olan goruş, . . b" sah"b" t ı• ·1, 
tramvayda herkes benim bakbğım . ıslemıyen ır ev ı ı e .. şı ~ 

_ • .. sezış ve anlayış cereyanlarına uy- S ·· 1 · _ 
gibi biraz alaycı, biraz alakalı gaz· . Sultanahmetten sonra u eymanı 

durdu. Sırık hamallarının bın beş , . F tihi klı ı b""t"" 
!erle bakıyordu. Sürati intikal sa- .. . . .. .. . .. . ye yı, a ' a ma ge en u un 

. . yuz okkayı iki kutugun orta yerıne . . · . 
hibi olduğunu her fırsattan bılıs- . . . l camılerı saydım. Işım yoktu. Aya-

. asıp onun eleslikıyetıne uydur- . 
tifade belli etmek istiyenlerden bı- . sofya meydanında tramvaydan ı· 

dukları ayaklarını seyrettikten son . . . 
· b · ıetçiye· . ner ınrnez ınsanı karşılayan yanıl{ 

rı ı · ra bunları bir fotoğraf adesesıle . . 
_ Yahu -dedi· adamcağız Su!- . . . . . . Adlıyenın kaldırılamamış ankaz.ı 

. k . l " . l k tesbıl etmek ıhtımalı yok ... Halicın hoş bir manzara teşkil etmiyordu. 
tanabmede gıtmc ıs ıyor ış e, es b" h "l" d . . ti K. - t 

ır sa ı ın en ı çıne a anıp agı .. B " b k ld • ki ·· ·· 
bir bilet, onun Sofya dediği yer A- ız ize a ıgımız va t gozt.mu-

yasofya olacak ... 
hane deresini, Sütlüce limanını sa· ze hiç çarpmıyan bu viranelikler, 
kin bir seyranla takip eden piyade 

Mister Lavson'la böyle tanıştık. memleketimizi ziyarete gelmiş mi· 
kayıklan, kimbilir hangi deniz ke

Perapalas oteline indikten sonra 

İstanbulu tercümansız, kılavuzsuz, 

yalnız başına dolaşmak sevdasına 

narı bir virane!ikte kaburgalarını 

çürütüyorlar. Haliç, Kalafat yeri-

nin, tersane fabrikalarının akıttığı 

demir p:ısları, Kasımpaşa deresi
nin ifracatile mülemma bir pislik, 
zifiri bir bulanıkLık içindedir. 

düşen bu seyyah, bu havada, sü -

rüsünden cüda düşmüş ve hicrete 
vakit bulamamış mevsim kuşları· 

nın şaşkınlığına benziyen bir halle 
dolaşıyordu. 

Tesadüf, ben de Sult:ınahmed'e 

Bu dakikada bu ecnebiye dün
yanın gi\zellik kraliçesi, tek incisi 

İstanbul'da bir tek şey gösterebil
gidiyordum. Tramvaydan inerkeıı mek için Eelediye Turist bürosu-

önüme dü;,müştü. Pasamaklara a- ınun yetiştirdiği maliimatlı tercü· 
cemi bir cambaz gibi ihtiyatla ba- manlardan biri olmayı ne kadar is

sarken: 

1 

temişlim. ihtimal ki, senelerden-
- Mösyö -dedi· Ayasofya"dan beri seyyah şehri olsun diye nefes

wnra 1stanbul'un görülecek ba'ı ler, .emek1er tüketilen, milyonlar 
küryozitclerin.~ bana tavsiye ede- 1

) sdrfedilen bu yük İstanbul'da ne~er 
bilır misiniz lutfen... vardır d~ ben bilmıyorum. Dedım 

Frenklerin küryozite dedikleri ki: 
sadece bir memlekete mahsus olup t - Küryozite mi? Fakat burada 
ecnebilerin merakını celbeden hu· san'at şaheserleri, tarihi kıtmetleri 
susiyetlerin mevcudu kalmamıştır. ! seyredeceksiniz. Mesela şu Sultan
Türkiyede, başlı yan ve ilk hızını ah met camisini gördünüz mü? A· 

safirler karşısında bizi utandır

makla tehdit eden somurtkan çeh· 
reler gibi. İnsanın ienasına gidi
yordu. 

Ayasofya Müzesinin kapısında 

birkaç çocuk yolumuzu kesti. 
- Amca, on para; başın, gözün 

sadakası amca! .. 

Her köşe başında dinlediğim bu 
merhamet dilenen terane bu ara
lık kula;lıma hoş gelmiyor. 

Müzeden sonra camii gezdik. Ca
miden sonra yine cami gezmek is

temediğimiz için Eyüb'e gidelim 
dedik... Burada meraklı seyyahJ. 
sözde İstanbul'un pitoresk bir kö
şesini gösterecektim. Adama kes
tirme söz: 

•-Yahu -diyemiyordum- bizim 
öyle tasavvur ettiğin gibi antika 
taraflarımız çoktan tarihe karıştı. 
Biz şimdi garplı zibniyetile düşü· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

yenemezse, saha onun için açıklı 
- Fena olmaz ... Hava da güzel... O devrin meşhur on ikilerinden 

Günlerden cuma ... Tatil günü, şöy- Kadırgalı Cemil Süleymaniyeli 
le bir kurdumuzu kırarız softa ile... Süleyman, Kadırgah Deli Hüseyin, 
dedi. Küçük Mustaiapaşah Topal TeV· 

Cemal pehlivan; kara kaşlı, kara fik (1), Ikngalı Uzun Tevfik, Ye
gözlü, iri, kara yavuz hıyıklı, uzun niköylü Deli Suphi, Sarra1 Niyazi, 
boylu, yetmiş tam okk~lık hallı bir Çeşmemeydanlı Kasap Ahmet iJh .. · 

pehlivandı. gibi bileği ve yüreği söyliyen, ha· 
Fakat; Cemal pehlivan, bir ka- tırı sayılan insanlar, Cemal peh!İ · 

lem efendisi gibi giyiniyordu. Ar- vana hürmet ederler ve onun mııı· 
~asında tertemi': ve i~i bir t_?rzi e· takası olan Deyazıt ve Kwn1<apı 
linden çıkm1ş guzel bır kostüm ta· · Nişancası hududuna el alamazıar
kımı. Gömleği, kravatı yerinde, d 
medeni yapılı bir adam idi. ı. 

Cemal pehlivan, Kadırgalı Ce· Elif Hafız'ın Maksadı, Sarı Ha-
iız'ı Cemal pehlivanla tutuştura

rak ne dereceye geldiğini anlamaıt· 
tı. 

mil, Sülcymaniyeli Süleyman, 

Çeşmeıneydanh Kasap Ahmet, Ka· 

dıreah Deli Hüseyin gibilerle ne 
Eğer, Hafızı Cemal pehlivan bo- konuşur ve ne de düşüp kalkardı. 

z'.""az ve ye?eınezse; saha onun. i- O, sarraf Niyazi, Yeniköylü peli 
çın açıktı. Bır kere, Cemal pehli - S h" K"" E . "h" f di ar• . . k 1• d up l, or mın gı ı e en , v vanla bu ışı deneme azım ı. 

Vakit erkendi. Daha. öğleye bir lığa sa1:.ip zevatla konuşurdu. 

Cemal pehlivann bodudunda kaç saat vardı. 
Cemal pehlivan, yanında bulu- bulunan delikanlılara kimse el sü· 

nan kömürcü Mahmud'a şu emri remez, haydutluk edemezdi: Her• 

verdi: kes Cemal pehlivanı ağabeyi tanır· 
- Mahmut, evden şu kispeti al- dı. 

dJr ... Hava güzel, hem gezmiş olu-
ruz, hem de güreş yaparız ... Şöyle 
Çobançavuşu boylıyalım .. . 

Sarı Hafıza da dönerek: 
- Pehlivan; kispetin var rm? 
- Var efendim ... 
- E... Haydi, sen de l!ispetin 

Cemal pehlivan, rak1 içmez, si· 
ğara içme~, kahve içmez, tavla, is· 
kambil bilmezdi. Ve yanında bU• 
lunanlar da bu fiillerden içtinap e-

derlerdi. 
O, daima etrafında bulunan semt 

neredeyse al da geL.. delikanlılarına ahlak dersi verir ve 
- Yakın, şuracıkta... bir ablak timsali gibi yaşardı . 

- Nerede?. Açık havayı sever, bol Ye güzel 
- Beyazıt medresesinde... yemek yem~ine bayılır... İdman 
- Sen orada rm oturuyorsun? ve güreş yapmıya 8.şı.ktır. Vaktin· 
- EYet. de yotar, vaktinde kalkar ... Vazife 
- Desene, çok yakınız biribiri- şinastır. Bir an vazifesini terkct· 

ınize ... Benim evim burada .. fakat; mez ..• 
Beyazıtta, sebilin karşısında, köşe- Bekf.rdır ... Çünkü; genç yaşta e· 
d_e Haoan Efendinin kahvesinin Ü"." 1 niştesi ölmüştür. Kız kardeşile üç 
tünde de odam var .... Kahve de bı· çocuğu onun başındadır. Onlar• 
zım demek ... Her vakıt arkadaşlar- yetimlik çektirmemek için evlen· 
la orada bulunurum .. dedi. mez .. . 
Sa:ı H_afı.~ ~ispetinı anmıya git- Cemal pehlivanı, bir gün dahi 

mı.ştı. Komurcu Mahmut da Cemal olsun alılü:sız, mübalatsız bir va· 
pehlivan'ın evine seyirtmişti. 1 ziyette görmüş ve işitmiş tek bir 

Cemal pehlivan bu, boşluktan is- kişi yoktur. 
tifade ederek, bıyıklarını iri elleri Dedim ya; bu adam, fıdeta bir 
içine alarak yürüdü ve Elif Hafı- evliya gibi idi. Ve yetmiş yaşın~ 
za dönerek: yaklaştığı halde yine de öyledir. 

- Ulan Hafız; kendinin becere- Ben, Kumkapılı ve Tavşanla Jı 
mediğin şeyl~ri bir. başkasına mı olduğum iç_n delikanlılığın büy tık 
yaptırıyorsun···. d~dı. .. .. .. yangına kadar bu semte geçti. E· 

El~f ~afız; ezildı, ~uzuldu v.~ sa- vimiz, barkımız kaybolup kül o
mırm hır tavırla dogrusunu soyle- luncıya kadar Cemal pehlivanın 

di: yanında büyüdüm. Yüksek tahsili· 
- Yok ağabey ... !Ii~ böyle şey mi bilirinciye kadar onunla bera· 

aklımdan geçer mi?.. Biz fukara her yaşadım. 
insanlarız .. kimsesiziz ... Sarıyı ez- Hatta; bir gün biç unutmam. 
mek ve ortadan yok etmek istiyor- yirmi yaşında bir delikaııh ve sp 
lar ... Ali Ahmet'ler falan ezecckler ~u oldugum halde haşarılık ve ra· 
bu delikanlıyı ... Bu sebeple; sizın consuzluk yaptığımdan dolayı da 
erkekliğinize, insanlığınıza inana- kendisind~n bir tokat yedim. 
rak ve güvenerek buraya geldik. Ses bile çı.karmadlffi ... Ahlakına, 
Acaba ne derecededir, diye bir an- namusuna, erkekliğine inandığım 

lamak istiyoruz ... Maksat bir gü- bu adama itaat ettim ve önüme 
reşlen ziyade kıvamını anlamaktır baktım. Hem tokadı nrkad•şları· 
bu işin ... dedi. mın yanında attı ve kısaca da şun· 

Hakikaten; Cemal pehlivan hiç !arı söyledi. 
kimseye benzemiyen ciddi, ahlakh, 
sözü dinlenir bir adamdı. O devrin 

(Arkan t•ar) 

on ikilerinden bileği, yüreği yerin
de bir zattı. 

( 1) Mahmut Şevket Peqayı t·tı· 
ran. 

iri Yüksele hitap ederek: ona baktı. Sonra reis~ döndü: nun hemen hastaneye kaldırılma- başucunda sessiz göz yaşları dökü"yanına gelmesini işaret etti. ş : m· 
- Evvela bize hüviyetinizi bil- -Bu defter en kıymetli delille sını söyledi. Bütün onu sevenler yordu. di ikisi de hastanın üzerine eğil • 

dirmelisiniz, dedi. Eonra da itham rimden biridir, dedi, içınde karı - yanında toplanmışlar. Hacerin ku- mışler dinliyorlar. Ferda, humma· 

! ettiğiniz kadının hakiki mücrim mın kendi itirafl~rile yazısı var. cağında gözleri kapalı, hareketsiz BEŞİNCİ KISIM - nın bir ateş gibi dağlayıp kızıl bir 
olduğuna dair mahkemeye ikna Defleri meydana çıkarınca geçir • yatışına teessürle bakıyordular. renge buladığı yer yer çatlamış 

edici deliller göstermeniz lazım - diği heyecanı gördünüz. Yalnız bu 'Bir Aralık Akif Cemalin Ferda - - Yine sayıklıycr, yine sayıldı- dudaklarını gayet az ~ynatarak fı· 

:ıS dır. defter değil, daha başka şeyler de nın başucunda belirdiğini gören yor. sıltı halinde kesik kesik söylcni· 
- Işle burada, burada. Arkama adamın hüviyeti, Handanın kocası Bu sözler üzerine Handan bir - anlatacağım size. Hüviyetime ge - İbrahim Liitfi hiddetini yenemiye Bunu •<iylüyen Hacerdi. Genç yor: 

.;aklanıyordu. Gnun g0•terdiği nok Nuri Yüksel olduğu da anlaşıl - denbire kendini kürsünün önüne lince.. rek ressama asabiyetle döndü: cSi- kadın harap bir halde bir koltuğa _ Ben vurmadım ben vurma • 

taya bal.an dinley . cil~rin heyecan mı~lı. .. . . atmıştı. İnce, sık sık kesilen bir Halkın arasında: cBayılıyor, zi_n y.üzünüzden _bu hale geldi, de· çökmüş. Kocası ka:.şısı.nda d~l~'.11 tlım. İstemem, hayı:. Orası karJn· 
dan kısılmı~, hsyrol ılolu bir sesle F crda, mucrım dıye or~ay~ Han sesle: bayılıyor• diye bağırısmalar oldu. dı. Şımdı seyredın de memnun o • duruyor: Odanın koşesınde kuçük lık... Ben vurmadım. onıı 
mırıldandıkları duyuldu: danın çıktığını görünce hıçbır h~ - _ Yalan söylüyor, dedi. Yalan ) · ,,.· Yük•el sustu. Reis, azalar te- !un.• Zaten büyük bir t~~SS.'.lı' i~in bey.az bır_ karyola var. Ka'?'olada Handan t>ldürmek isteri .. 

- Ne garip, b·~ da bir kadın! rekette bulunmamıştı. Oldugu söylüyor .. İsbat edemez. Ben kim· liişla başlarını çevirdiler. Ferda de bulunan ressam bu soz uzerıne derın derın soluklar alan bır has- Handan geliyor .. Ben vtmnaJırrı· 
Evet bu da bir kadıııdı. Sarışın, y~rde dimdik du:u.yordu. G~_zleri seyi vurmadım. İftira.. Kocamın İbrah im Liitfinin kollarında çırpı- avuyata kaşlaının arası buruşarak ta yatıyor: Bu Ferda'd!f.. Ona söyleyin, ben vurınadnn .. sıı· 

yeş; ı gözlü bir kadın. b~r ateş parçası gıbı kadınm uze - sözüne.. nıyordu. Bir anda gene kızın başı- baktı ve orada _da.ha ~azla durmı - Genç kızın yüzü ateşten pembe· çum yok benim. Ben seviyoruın 
K~minii•ı öni:nde ':!uran adam rınde ıdı. Birdenbire yüzü sapsarı olarak na büyük bir kalabalık toplandı. yarak ç_ekılıp gıttı. Bıraz sonra bir leşmiş. Kirpiklerinin gölgesi ya · onu. Evet, kürsüye çıkıp söylerıfl1· 

c:•« d ~ l•· r.n i ı;ıcı;dota' "k bakıyor- Handanın etrafındaki halka ya- sustu. Kocası dudaklarında acı Bu kalabalığın arasında Akif Ce· otomobıle koyup Ferdayı hastane- naklarına kurşuni gölj!eler dök - Vallahi söylerim. Reis diyeccğ°ı fl1· 
dı '.. Sc•i til ı emeler içinde yüksel - , vaş yavaş gerilemiş n genç kadı_n bir tebessüm ~elirerek cebinden mal de vardı. Gen~ kı~ _bir iki Ç-'"~ ye götürüyorlardı. . .. . n_ıüş. Dudakları kızıl _b;~_er ~aran- Amma kulai;_ı'la: Ben vır;madı"''. 
d ı. or tada yalnız kalmıştı. Ayakta VU· küçük, zarif bır defteı çıkarmıştı., pınmadan sonn busbııtun kendın Mahkeme salonu yıne muthış fılı andırıyor. Beyaz ortulerın al - ben onu scvıyorul!l. !!ayn·. ıste 

- · İşte od•ır. oduı- ı essamı vu · ı cudü asabiyetle titriyerek duruyor Genç kadın bu defterı görünce şid den geçti. Hareketsiz kaljı. Müba· kalabalıktı. Nuri Yükselin verece- tında incecik vücudü Dk sık titi - mem. Bana s•viycr:ım d"•ll in•· 
ran. Asıl miırrim, ben•m karım .. ' du. Yeşil gözleri şimşekler çaka - dctli bir titreme geçirdi ve onu ş; r doktora koşarken, reisin bir i- ği izahat bekleniyordu. remeler içinde kalarak gözleri hep nıyorum d.ye, ilime. gülme .. 

Adam susunca, bir çok ağızlar- rak kocasına bakıyordu kocasının elinden kap.aak ister gi- şareti üzerine hemen Handanın Sorgu akşama kadar sürdü ve öyle kapalı sayıklıyor. Fakat sesi- Genç kızın ki;pi .. er\ u..-,,· 0~· 
da ~ .; ..,., döküld~i· Salonda iki üç saniy~ süren de - bi bir hareket yaptı. Fakşt Nuri yanında iki j~ndarma _belirmişti. neticede mücrimin Hnr. ., oldu - ni duymak pek güç. Ne sayıkladı- Dudakları rğlar gibi bükülüyor .,, 

- Hanclon!. rin bir süklıt oldu ve halka bu sü- Yüksel hemen seri bir hareketle Rcıs, Nurı Yuksele: clzahatınızı, ğu anlaşılarak tevkif edilmesine ğını anlamak için yanına yaklaş • sesi biraz daha yükseliyor: 
On un • .,ı.ni böyle hayretle kiit bir iki saat sürmüş kadar u - defteri kürsünün üstüne, Reisin ö- sonra dinleyeceğiz, dedi. Buradan ve Ferdanın serbest bırakılmasına mak ve üzerine eğilrr.ek Jiiz1m. - Şeytan mı, \ıeni kanchrıv;r 

mırıldananlar arasında ressam A • zun geldi. Sonra reis yerinde kı • nüne bırakmıştı. Reis defteri aldı. ayrılmayınız.. karar verildi. O sırada genç kız bir Hacer yerinden kalktı. Genç ka- mu? Yalan, yalan. Çekil gülrnr 01 
kif Cemal, İbrahim Liitfi, Kerim mıldadı. Azalara dönerek bir Kadın boğuk bir feryatla ellerini Doktor geldi. İlk alınan tedbir- hastane odasında dalgın ateşler i- dının yine gözleri yaşlı. kaşları ça- le .. Kandırmıyor, vallah; artı!< 
Namık ve akademi talebeleri var- şeyler fısıldadı. Başını çevirdiği yüzüne kapadı. Kocası soluk ela !ere rağmen genç _kız ayılmıyor ·ı'çinde yatıyordu. Doktorlar endi - lılmış. Yavaş yavaş hastanın kar -[' ı dr · seni scviy:)rum. ded~ 
dı. Artık kürsünün önünde duran zaman kasları hafif c::.tılmıştı. Nu gözlerinde muzaffer bir manl ile du. Doktor endişeli bir tavırla o • şedeydiler. Hacer dayızadesinin ,. ' na y;" ve "1~ kocasına, ( Arkcm ,.~r 
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Çocuklarımızın sağlam iyi ve toplu 
yapmak ister misiniz? 

22 - Çocukların, hele kız -
ların bir çoğn kedi ile yatıp 
Uyumağı çok severler. Bu 
fena adete hiçbir valdt göz 
YunımamalL Çünkü kedinin 
kılları arasında her türlü ha>
talıklıırın mikropluı v ordır. 
'Yorganı, battaniyeyi baştan 
aşağıya örtünenler, kediyi 
koyunlarına alıp yattıkları ci
hetle, o pis kedinin zehirli 
soluğunu da alarak zayıf • 
lar!ar. U:edilerde uyuz • 
luktan başka türlü türlii h•s
lalıklarla kuduz da bulunabi
leceğiııi öğrenmek lazımdır. 

23 - Bazı çocuklar çok sev· 
dikleri küçük köpe!deri ya -

taklarına, battaniyelerin üs • 
tüne alırlar. Bundan daha fe. 
tıa bir adet bilıniyonıın. Kö
Pcklerde kuJuz başlıyabilir. 

ll:öpeğin s:ılyasında çeşit çe· 
fit mikrop bulunur. Dünya -
tıın en sadık, en hakikatli 
llıahliikn olan köpeğin ka -
llttatında yazık ki türIU tür
lü mikroplar ve kurtlar var -
dır. Bn zehirli maddeler ço -
C:UldMı sanırlarsa çok tehli -
kelidir. Bazı defa uzun müd -
det hastalanmalarına ve ni • 
bayet ölümlerine sebep ola -
LUir. Nekadar çocnklar, genç· 
ler, kadınlar ve orta yaşlılar 
tördüm ki, köpeklerle düşi.ip 
kalktıklanndan kuduzlukla -

tı zamanında ısırıldılar, ka
ta .ciğer !1.ostalığına uğradı

lar, Sapsarı oldular. Böb -
tek hastalığına yakalandılor. 
ll:an, irin çıkardılu ve ni -
hayet iyi olamadıklarından 
İııliye inliye öldüler. 

Bu cihetle köpekleri yatak
lara, kanepelere, 'mndalyele -
1'e, minderlere oturtmama -
iL Sadık olduklarından yal • 
1112 kapıcılık vazitesinde bu -
lUndurmalı. 

••• 
24 - Çocuklar yaşlarına 

töre bütün aile ile beraber 
Yeı:nek masasına oturmahdır. 

ll:üçük yaştan itibaren ye • 
inek yerken iiızıın gelen sıh -
hl duruşu, edep ve terbiyeyi, 
Öğrenmelidir. Çocuğa her ne 
Yedirilecek ise sofrada veril· 
in.elidir. Yemekten kalktık -
tan sonra hiçolınazsa 3 - 3,5 
8•at zarfında hiçbir şey ye • 
dirilmemeli, Jçirtilmemeli. Sa
bah kalıv~ltısile öğle yeme -
fi arasında çocuğun midesi 
djnleııdirilmeli. Yaz günlerin
de öğle ve akşam taamı aTa· 
8llıdn. ikindi vakti hafif bir 
kahvaltı verilmelidir. 

l>ek iyi bilmeliyiz ki, çocuk-

!ara tıkabasa yedirilen abur 
cubur yiyecekler, bol bol çiko
latalar, yıkanmamış yemiş .. 
!er, meyvalar, gezdirici satı
cılardan alınan tozlu, mik -
roplu tatlılar, şekerlemeler, 

şerbetler, dondurmalar, çok 
fenalık yaparlar. Çocuğn has
t.Iandırırlar. Zayıf, cılız, kan
sız, soluk benizli ederler. Diş· 
!erini çürütürler. 

••• 
25 - Birçok düşüncesiz, ca .. 

hil aileler vardır ki, çocukl.ı
rını susturmak, ağlatmamak 

için hekimleri ummacı gibi 
gösterirler. (Doktor ge -
Jccck sana acı ilaç verecek), 
(Hekimi ç~ğıracağım, gelip 
sana iğne yapacak), (boğazı
nı kesecek), (zehir verecek) 
gibi deli saçınalarile çocuk -
!arını korkuturlar. 

YaVTularını bu yolda kor -
kuta, korkuta büyütrn \.azı 

mahalle karıları (Sulukule 
azmalan) biç h .... sap eLoJ .......... t 

ki çocuklara saldıran birçok 
hastalıklara karşı doktorlua 
muhtaç olacaklar ve yPvrula
rınm canlarını kı. 1'f~İ'at - , iyi 
etmeğe gelecek do ·...-· da 
çocuklarını nasıl mlır""7~ J e• 
deceklcr. 

İşte küçük yaşlan itibucn 
bazı çocukları bu tarzda kor· 
kutar;,ı. büyütıükleri cihetle 
ha ,talandıkları zan1an çağrı -
lan doktorları gören çocuklar, 
ağlarlu, tepinirler, haykı • 
rırlar. Ciyak, ciyok bağırır -
!ar. Verilen ilaçları içmemek· 
tc inat ederler. 

Halbuki herkes ve bahu • 
sus çocuklar hekimlere alış -
tırılınalıdır ki çocukluk yaş 
farında mutlaka görülecek 
birçok h3stalıkların anlaşıl · 
ması ve tedavi edilmesi ko -
laylaşmış olsun. 

••• 
26 - İngilizlerin güzel bfr 

usulü vardır. Küçük yaşt?n 
itibaren su ile ağtz çall\::al~ · 
ma1ınt, yulmıyarak gargara 
yapmasını öğretirler. Günün 
biTinde ayni çocukta boğaz 

hastalığı, b•dcmciklerin ş'ş · 
mesi gil>i hallerde doktorun 
verdiği gargarayı ~ocuklar, a
hşkınlıklarınd~n ötürii ne ;ıü· 
zel yapnlar; Biz de çocukla
rıınızı bu yolda terbiye ede • 
r~k alıştıralım da •amanında 
hekimin verdiği g;ırgarayı 

kolayca yaptırarak yavrula
nınızı brlah ha•t.lıklardan 

kurtaralım. 

1 rkm.,, .. 
~ ~~~~~~~~~~~~~· 
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flcDAM 

.M.er~klı Ba1~lsler 

ftvrupadaki devlet reislerinin 
yansından faz lası bekardır 

DtlNK(} BTTLMACAMIZIN 

HALLt 

ı 2 8 " 5 ti 7 il 9 tı) 11 

.KAKOL.H'ANE 
Ş t R AZ-!ifP -A PAS 
A 1f A 'T•K TM"•o E
Y A s•r"Es A o -ry 
AZ:IHA_S ___ KAMİi 

Sulhu kurtarmağa çalışan dört 1 ~!1-~i.~ıY-~i~! SEKEREK.LIB 

kadının meraklı hikayesi ~~~-~~~~~~!~ 
Amerikalı kadınlardan bir dos- AT.ANI rrA:_z_ı:f N,. 

tum', geçen gün, bana şunları söy- BUGÜNKÜ BULMACA."llIZ 

ledi: 1 2 3 4 5 6 7 R 9 1 () 1l 
., Avrupa'da siyasi işlerin bu ka- 1111 

1 
11 

dar feııa gitmesine şaşıimamalıdır. -.-(-______ -- . 
Çünkü, kadınların her şeyde mu· __ ------ __ _ 

vaffakiyet gösterdikleri bu asır~a. 
1
-:-.... -·ı---•--

Avrupalı kadınların, siyaset işle- • 
rinde, hemen hemen hiç bir fayda- -------.--- ·---

!arı gr;rıllmüyor. Amerikada, Cum- .---- -- .-------. 

~~~:~~:..::z::;~~~~~i !!:.~::: =ı=ı===-·-==~~ 
:sile uzun uzun görüşür. Brezilya- ·~ --.----- •----
l;ia da aynidir. He's Vor~as"" ha· Jl_Ji.· ______ l'J __ _ 

1 

kiki iş ortakları, kızlarıdır. Meksi· ,,F ~ • ___________ _ 
ka'da, Arjantin'de, Pern'da vazıyet \!' {c {z · 
böyledir. Avrupa'daki devlet reıs- •9:: ...-.;A . 
!erinin yarısından fazlası bekard•r. ~ 
ıBundan başka nüfuz sahibi gibi g~ ·.:.:·,-. 
1 rünen İngiltere, It::tlya kralıçelerı-
1 nin tesirleri ise, hakikatte sıfıra · 
1 müsavidir.• 
i Bu dost kadının söyledikleri, bir 
cihetten, doğru gibidir ve hakika- -
ten merakla karsılanacak sözlerdir. 
Hitler, bekardır: İstalin, BelçikJ, 
İsveç, Norveç kralları, müstakil İr
landa devlet reisi, Holanda krali
çesi, duldurlar. Romanya ve Yuna
nistan kralları, karılarını boşamış· 
!ardır, 

Cör'ng·n ihf dası 

• 

1\fareşal GÖRİNG'ln karısı, EMMİ SONMAN 

Naziliğe düşman olan bu iki ka
dın sağ kaldıkça, almanlar:n, Ro
manya ile Macaristan'ı emellerine 
göre idare edebilecekleri birer mu
hit haline getirem:yecekleri mey
dandadır. Bu suretle, Hitler, kolay
lıkla Karadcniz'e inemiyecektir. 

SOLDAN SACA: 
1 - Çerkez bıçağı, alameti fari

ka. 
2 - Pendiğin civarında havasile 

meşhur bir köy. 
3 - Hece, ;ölde ulaşılamıyan 

şey, hece. 
4 - Onu demeden hmi anlıyor, 

dansedilen mahal, bir nevi 
toprak. 

5 - Ramazanda tutulan, sari bir 
hastalık. 

6 - R3şkası, sertleştir :ci bir mad 
de. 

7 - Ot biçen bıçak, bir zaman 
modası olan ve elde oyna • 
nılan bir oyuncak. 

Alman nazilerinin üç reisinci .. n lir kadın Rus-Ja~on h .. r-
iıiri olan Göring,, 1933 ten 1936 ya 1 'n) mani Oldu duracı aleti, emniyet. 
lcadar Alman mukadderatına ha- 9 - Alaturka bir nıusiki fileli, 

8 - Delmekten emir. tersi kun· 

kim olan üçlerin en tehlikelisi, en Bu kadın, ne kraliçedir, ne dev- bir fotoğraf makinesi mar-
mücadclecisi sayılıyordu. İki sene· let reisi karısıdır. Yalnız, Rusyada, kası, şu değil. 
Jenbcri ise, o, tamamile deği]m:~ Halk Komiseri Kaganoviç'in kı~ ı ~ _ 7ulümler. 
ıir haldedir. Hatta son eylCıl hatlı- 1 kardeşidir. Kendisi, yaman bir par- ıı _ Küme halinde tayyare veya 
selerinde, onun, bir harp vukubul ' ticidir. Fakat 1938 senesinde, Rus- harp vapuru, halk şairi. 
mamasına, bütün gayre'ini sarfet EDDA MUSOLINl !arla Japonlar.:n arası a~ıldığı za. YUKARIDAN AŞAGl: 
iği söyleniyor. Sebebi: Basit .. çün Konntes CİANO man, İstalin üzerindeki nüfuzu sa- ı _ lucJ gram, yakılan ağaç. 

'-ü, bu zamanda, aktr:s Emmi Sa. yesinde, Rusya'run Japonya'ya 2 _ Soğukluk. 
·1eman·ıa evlid~r. Bu kadıı:':'. yalnı .. z manya ile anlaşmaktan uzak hulu-ıkarşı h __ arp_ açmas.ına mani olm_u5. _ _ _ - 3 - Mah, imk5.nsız, nota. 
Jüyük snn'atkarlardan deg•l, bu- nacaktır. tur; çunku, İstalin'e muzaffernıe- İ 

-l - çmek, çakm~ktan emir. 
•lik liyakat sahibi, uysal ve daim• Amiral Horti'nin karısı da ırki , tin de, mağlubiyetin de İstalin'in 
endir. ı vaziyetinden dolayı naziliğe muha- şahsi n'ifuzuna zararı dokunacağı-

5 - Hemen sonra, Yunanlı meş 
Göring, ilk karısının vefatından liftir. Bu yüzden Macaristanda da nı anlatarak, onu, harbe girişm~k· hur bir kadın artist. 

·.onra, münzevi ve bedbin bir adam uazilik teeselis edememektedir, iten menetmi5tir. 
6 - Bir kaza merke<i, seslenme 

~~;::~tudeğ~;in~eevd~:a~:.ya~:::~ istanbulun görmegv e degv er 7 _ ~:~e~~cerikli, sabaha kadar 
'meselelerini, ölümü, harp ve sul- devam eden danslı ziyafet -

hu, evvelkinden pek başka türlü yerleri nereleridir? 8 - lTere.rsı· kuşun kanatlarının se-
~elakkiye ba§ladı. Bu değişiklikte, 

. k (Baş tarafı 6 ıncı sayfada) kan bir çamur ortasında metnık sı', acemı·, og·ıan deg·ı·1. 
karısının müdahalesi mı.. yo sa, 

nen, gören ve çalışan memlekette- mezarlıkların yıkık duvarlarınd:ıı1 9 _ İki har.f yanyar.a, çizme ile 
müstakbel bir harbin, kendi.sini de, · · ti labo ·· ·· yiz. Asrın en yenı ıca arını · - gorunen ta~brdaki yazıları okuya giyilen ııantalon, hece. 
'.;arısını ve çocuğunu da, zehir il d t ··be ed k l B ı • ı -nhıvarlarımız a ecru ere o nıya a ata gedik. Ve oradan 10 _ Sıhhatli olma. 
gazları, bombaları ve hastalık m.ı:· onlardan yepyeni tatLik . saı:aıarı vapu::a bir.dik. . 11 _ Danslı ziyafet, Müslümanla· 
opları gibi bin'oir tehiikesinden bu mıya çalıc:n gayrctırnız onun- j Eyul:e ke~ki g:tmeseydik. Istan- rın Ramazandaki tuttuğu 

Masun bulundurın:yacağıru anla- de es'.tilik geriledi ve karanlığa ka- bu_;un_ mevsimsiz oldu/;'llnu söyle· ! 
ması mt bunda müessirdir? Burada rıştı. dıgımız l;u havasında aklınız varsa şey. 
bir hül<üm vermek gü- olso bib, İmar p"nı ajiır bir sili.ndlr gibi siz de hiç gitmeyiniz ... Güvercin =======-===== 
Göring evli o'masaydı, her halde, ileriiyerek ~u gördüğün tahta ev· :· r· s m ·kia kePd; nafakasını çı- Şişli-~ üleymf niye : 4 
böyıe tehlikeleri ııek te ctüşunmi- ıer ort .• -,..da gen'> mevaanı-r. ns- ı,aran yc,ıı adamı gördükten sonrr. Arnavulköy-1 o~kapı : O 
ycceg"i aşikardı. I''.e de olsa, Emmı p ki te•Lihoi dnd d b. - lık J 

1 
, _. . ... . • fJlt caddeler açacak... ar· arımız, " · · - e en ır agız a ıp 

Sonanan ın bu degısJ<.,ı,{te tesırı . 1 .. 1 b 1 . rimiz modern me<- havuz kenarında bir tavaf edecek 

sız. 

ı:;oktur. .. Jeo OJl" :ı 1çeJe , k'I 
- j ropol,er:n en yen:sni yapmıya ur:- ve ı itli hpıların arabesk tezyi • 

İstanbul Türkiye Kros Ankararla Mi'li küme iki kadın Hitlerirı, kara- 'ra•tığımız bu şehirde bu çalısmaıa- ı'"" ar~sından gözüktüğü kadar 
m n çı arı rımızın ·~· .~ il!: merhaleleri. .. S:.ı. türbelerin i\crisini seyredeceksiniz 

Dün Taksim stadında oynana -
cak olan Beşikta~ - Galatasaray 
milli küme maçı Galatasaray ida -
re heyetinin verdiği yanlış bir ka
rar yüzünden milli kiimeden çe -
kilmesi dok"·ısile yapılamamış. 

Buna mukabil yalnız Şişli - Süley
maniye muhteliti ile Arnavutköy 

bir.HCİSİ Oldu id ı dt:niz }'Oluru k· l' o~lar d 1~, .. ö-<i, bur~d 1 bl' .... "e onc _" ~cnr· Def'crdara giden 
bilıı .. . Her iiç bölgede birden başlıyan n ,a ~u ,. 
~ Ankarada yapılan Turkıye .

11
• k'' 

1 h . .'d ı Hitler'in, Karadeniz'e doğrı.ı 0 _ val is:'s)on. V" ;~c metrono iten çamurlu yub dü;cccksiniz. 
ko 17 b .. 1 1 . mı ı ume maç arı, şe rımız eı f Sc' ·h h . 1· , , 1 k k 1 Qö. şusuna o geden ge mış D . 1 Ank ...... k lan yolunu, belki de b•lm'yerek h~tt·mr .. İn 1 fı• !Il ön '1 •r,- ;y" şe n s. ·n;.ıu' ·ır yı -

•der 1 . . . emırspor a aragLJcunu arşı- · · - • . lık ., . .. 
~" at et ıştırak ettı. Baştan so- 1 d Macariston'da kral naı'bı' Am·ra' do gelen ' es :l•r, bclcl ve ını n evwaın s ! r l\'e i!'>S-
'l\a k · aştırıyor u. • ı ' ~ . t il ı- · · . - Topkapı maçı oynanmıştır Baş 
ıq adar çok munt..ıam bı.r şe- M 1 • 19 M t d Horti'nin kar s M d M d _

1 
muhtelif te<ebbüslerıle meydana er ece - yerlerını aramakla ugra- - · -

b ı de cereyan eden ko·uda İstan- açın yapı aca_gı ayıs s a - ı ı a am ag a ı ~' eldi , 1 ~ırhn, neler çekti tir bilsen... tan sona kadar Şiıjli - Süleymaniye 
~l l . ı. . . yomun da, bu guzel karşılaşmayı 1 g · . . • . , • Bu i<'cencc, belki henim bu i teki takımının hakimiyeti ile oynanan 

~ '3, 5 = 9 sayı ile bırıncı. An- seyredebilmek için 20 bine yakını Şehrn ıete opera,ı.. ıs.e opP a 0 .,., • b' d Bş .. oyun Şodaş. Haraç, Danış ve 1s -
il:ta. 19 ·~· . t . • . ı,.. ]ıın-....,., ... 1. "'-c ·ırıı b m n ır cezas: ır. u ışı 

a, sayı ile ikinci. Kocaeli 28 muazzam bir seyirci kalabalığı komıgı .. ı< c s:r '. . ."' ırü'elıa~sıs tercümanlara sora.rm kentlerin yaptığı dört golle 4 - O 
Yı il .. .. .. 1 b 1 rdu iste miıc'addı }··tuuh n']ormı~. ,. . 1 h' b' . ,,, e uçuncu oldulaı·. top anmış u unuyo · > u~d m, ecnebilere İstanbulun "ne- Şişli-Süleymanıye e ıne ıtmı§ -
<e E mü7elcrıır'.z, rr L s.,ln~1 ım·ı . 

tcij neticeler şunlardır: Hakem Bay Muzaffa rtug'un _. l ı''·J _; d·"- re nı ,.~stererek al:ikalarını celbe- tir. 
l ~. Bur d~ a1~.r - "fı. ·~ 

1 ~ Maksut (İstattbul) derece idare ettiği Lı.ı oyun, haştan n_ iha- O!' orloı· dive... · 
a . b' 1 ı liyecekoer<~ u s ttc !' · "· j I 

. 46 2 . k 2 Al' (A vete kadar mütevazın ır seyır a· " T • b' b - d M"llı' küme macı • - yem re or. - ı n- • . . • ., turka şn s" tte c ıı:1'r. N ı ote:- nı '" m :r tercümanın ana zmır B 1 . 
1 •taı 3 A t (I. b !) 4 kıp etmış olmasına ragmen, zaman tt ld ] t • - r an SL3n u . - . ·L .. r miz.. ... .... or: .ı. 1 v ı..~ ,,,.;1 "-n <.ı ı - arı:ıı ikinci bir yazıya hı- Bu .. n yapılan milli küme kar-

•, ~'laf (Ank ) 5 H.. . zaman çok heyecanlı dak.kalar ya- J r-kıvorum gu 
(t,t a ·ara ' - useyın k 'd· ı· lk d A k .. ~ dansL, ll'll' lan ·lard,1 s. !·, u " • ı şılaşmalarından, heyecansız ve 
'aııbul). şatma ta ı ı. evre. n aragu-• "''''"••-'"' 

rin bütün münevverlerini görürsü- C. T. SAYMEN zevksiz bir oyundan sonra Ateş - , cüne karşı daha canlı bir oyun çı-
nu ... • .. Bu ın .... nzara u7un c. :ıhı::ml S'l~ rla Dog"anspor ekipleri 1 .. 1 . . karan Demirsporun 2 • 1 galibiye- spo 

" E ısıklet yar:sı tile bitmiş olmasına rağmen, ikin- "' atleriP n. yor:uı:ıu;-,unu g~dercn r~.a iye~e t?-rfi ve ta)·•n:er bPf'bere kaldılar. 
"Öl ' . . 1 ' 1 coskun bır ncs'edır. imar pbnı su \ ~ö ge seri bisiklet varışlarının ci devr~de, kendını top ayan ve · d' 

1 
•. h ı ,. d b- İpsala malmu .. dürü Kamran 

tıt ncusü dün sabah yapılmış - cidden seyyal ır oyun a ı ıne l· . Ş h' H b,. 1. Kurultay Maarı'f Veka'letı· muha _ !,,Kı ıtırırz ornsıyonu a ığına, li· 

SAVFA 7 

PARA BORSASI 
ANKARA 

18-3-UJ:I 
WılPltfl$ 

1 S'l'ERl.IN 5.93 
100 DOLAR 126.6525 
100 FRANK 3 3325 
100 LİRE'r 6.66 
100 İSVİÇ1'E 2s:;925 
100 FLORİN 67.2325 
100 RAYİ.$MARK 50.815 
llO BELGA 21.30!i0 
lilO l>RAHI\1İ 1.0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
11)(' ZLOTt 23.93 
100 PF.Nr.o 24.""-75 
100 LEY 0."""0 
100 DİNAR 2.0 375 
100 YEN 31'.r,2 
100 tsVF.ç 3° "325 
100 RUBLE 23 9025 

!:sham 'Ya Tahvlliıt 

Esham ve tahviJat üzerine 
muamele olmamıştır. 

tllıZ~ F IA T LE il 

Araka 
Bezelye 
r.ah~T"a 

Pırasa 

Ispanak 
Havuç 
Şalgam 

• 

Kereviz kök 
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Güzelliğinin 
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Sebebi var 

,.. RAOYOLIN 
Dişleri mikroplardan, çürük
lerden, iltihaplardan koruya
rak sağlamlaştıran, hem de 
minelerinin bozulmasını ve 
sararmasını menederek daimi 
bir güzellik muhafaza eden 
asrın en kuvvetli diş macu
nudnr. Her sabah, ö_ğle ve ak-
şam yemcklerdcP- sonra: 

GÜNDE (3) DEFA 

_RADYOLİN 
tdü .. .. b. t tb'k" ve şu ca ac crı ne a e gc~ır ı a- 1 k . zal 
. k .. .. .. 1 ın~z... u rı ~ım, am uı cr ım;:ı.- n1 d İs muvaffak olan An ·aragucunun · '- .. . . . • .. 1 • se rıezu arın an Emin Arıkça -
\> . Amiral HORTİ' · k nının kücük bir mod· • olmak üze- .... ,. mu, urıugu memur uguna, ATLANTID 

~ atışa iştirak eden koşucular, yaptığı beraberlik sayısı ile sona MAGDA BUnRınGLI.•rısr 
1 

re inşa ~clilmi•tir Tahmil V·" talı- İstanbul Feriköy ta!ısil şubesi şefi tan bul üniversitesi muhasebecili- •••• 
e~ict· kadar devam etmistit· İki takım · ' • · - · h b k' ı· l'ğ' ta · ·ı · · d f ti h lte 1Y•köy - Hacıosman Tepesi - . . ' · . '. !iye vasıtalarının en mütekamil o- .»c~rnettin Saybar Eskişehir talı- gı mu ase e a ıp ı ıne yın o - Fı ınmı e a a ve eye -

\c; (eliköy _ Tarabya _ Mecidiye _ d~ bu netıceyı bozma.~ ıçın ço~ Romanya'da, Kral Karol'un güzel !anlarını burada göreceksiniz.• silat şefliğine, Eskişehir tahsilat lunmuşlar ve hukuk müşavirliği canla seyrettiğiniz Pierre Be-
ei y arasındaki mesafeyi iki defa ugraşmışsa da muvaıfak ola~a dostu (ki ı.rtık karısı olduğu söy-ı Diyemiyordum. şefi İhsan Sami Duru İstanbul müşavir avukatlarından Arkun Ku noit'nin cihanşümul eseri 
ıı:'P gelme suretile 60 kilometre- mış_ ve ma_ç ~a 2 - 2 beraberlikle ]eniyor) Madam Lüpesko kesmek- Eskiye ait kıymetli bilgi sa - tahsil şube şefliğine, milli emlak dat, Galip Menteşe, İbrahim Teli- ATLANTİD Türkçeye tercü-
d bu Yarışı tam bir intizam için- netıcelenmıştır. tedirler. Lüpesko, Kral Karol'un ,hamdan birbiri arkasından kaçış- müdürlüğü mümeyyizi 3atahat - men muhasebat umwn müdürlü - me edilerek her hafta ınun -
e bıtirınişlerdir. · mesai arkadaşı olduğu için ırkı vaz ltıkları gibi etrafımda yeniye ait e- tin Tömük milli emlak müdürEc _ ğü ~emurlarından Remzi Gürsel, tazaınaıı forma farına neşre -

t ~eticede Süleymaniyeden Ha - Feneryılmazdan Anastas üçüncü iyeti dolayısile naziliğe daima serler de sanki bu koca şehirde hiç ğü şube müdürlüğüne, Seyhan milli emlak müdürlüğü mümey - dilecektir. İlk formayı yakın-
~~ l~~sili~b~in-nS~~~en~~~~-~llib~~~~u~.~~P-~=e;m~i~~:e~r:d;L~B~ü~·ı~~~n~b=un=-~d;e~f~~;r~dja~rl;~:·ı~n:d~a=n~:m:ü:'t:~:a:i~t~H=a~li:tiy~i:d:e~r~in:d:e~n~B:e:~:m~Z=ı=~~t:e:rf:i~~=il~-~~d~a~ı~n~ü~v~~~z~i~le~r~d~e~n~u·a~y•ı•n•n•.a _.....,.....,.._~~--------~ı ...... -~..;..,~---------L-~=--ı=-.ı~ı........:-.,_.,. ......... _t_.,....ı..,. 1 .r :ve.cirı · · · 
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SAYFA 1 İKDAM 

' . 

GRiP - NEZLE • KIRIKLIK ... SOGUK ALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJİ - BAŞ • DİŞ 
ve bUtUn ağralara derhal keFer. Aldanmaı ı 1ız. Rağbet gören herşeyin taklidl ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Sinema 
Dalı• UzunluQıı za Efendi - Şehnaz şarkı - Me-1 
Jt31 m. 183 Kes. 120 Jtw. ramı adelibin vaslı güldürür. 

Tiyatro 

T. A. Q. 19,H m. 15195 Kes. ıo Kw. 7 _ Dellalzade _ Şehnaz şarkı -
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. Et d' b' l •'- 'h h tır · 
Tü ki Rad oclif"- p tal • me ın ır .,,,za ı va a ı vı -

ry• y .... yon os an ı •. I 
'""-ki Rad Ank "-d ranımı. 8 - Dede Efendı - Şehnaz 
;ous ye yosu ara ..., ya..u 1 kı 0 .. fil' d .b. • • şar - on ıırmaz su gı ı çag-

Paz2 rtesı !ar. 9 - Tamburi Osman Beyin -

Saat 12,30 Program. Ferahfeza saz semaisi. 

Saat 12.35 Türk müziği - Pi. Saat 21.00 MemJek~t. saat Aya· 

Saat 13 Memleket Eaat ayan, a- n. 
jans, meteoroloji haberleri. Saat 21.00 Konuşma. 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Hafif Saat 21.15 Esham, rnhvilat, kam 
müzik - Pi.). biyo ·nukut borsası {fiat). 

Saat 18.30 Proıram. Saat 21.25 Neş'eli flôldar • R. 
Saat 18,35 Müzik (Cozbant - Pi.) Saat 21.30 Müzik ·oksafon solo 
Saat 19 Konuşm (Doktorun sa- - Nihat Esengin) 1 - Si Philips -

ati.) Amelia. 2 - J. Gurewich - İda. 
Saat 19.15 Türk müziği (Halk 3 - Maks Herberk - Aamentoı 

musikisi). (Cura ve sazla). D'Amour. 4 - Sid Philips - Twi -
Saat 19.35 Türk mÜ7ıği (Karışık light Whispers. 5 _ J. Gürewich -

program). Çalanlar: Hakkı Der • Habanera. 
man. Eşref Kadri, Ha5an Gür, Bas S 21 50 

M .. ik ( 1 ·ı · "n H d' T k O)< 1 aat . uz me odı er -
rı u er, am ı o ay. uyan ar: 
Tahsin Karakuş ve Celal Tokses. Pi.)· 

Saat 20 Ajans, metPOroloji ha - Saat 22.00 Müzik (lcüçük orkes-ı 
berleri, ziraat borsası (fiat). tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Ry -

Saat 20.15 Türk mi.i.ziği (klasik ming - Entermezo. 2 - Yvain - ' 
program). İdare eden. Mes'ut Ce - Dudaklarını! ... Operetinden Pot -
mil. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer- . 3 B k İlkbah • 

purı. - ec er - ar. ~ -
ııın, Reşat Erer, Ruşen Kam, Ke-
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Ko _ Niemann - Çarliston (dans). 5 -

zan, Cevdet Çağla, Ziihtü Bardak· Ganglberger - Küçük toplantı (re
oğlu, Basri Üfler. Okuyanlar: An- vü - Enterzo). 6 - Schıeder - Din 
kara radyosu küme okuyucularıJle .. Keman ne söylüyor (tango). 
(koro) 1 - Tamburi Zeki Mebmetl7 - Kutseh - Macar marşı. 8 -
Ağa - Ferahfe,za peşr~vi. 2 - Ha- J ohann Strauss - Şen Viyana 
mamizade İsmail Dede • Ferahfe- (vals). 9 - Mainzer - Viyana pol
za birinci beste. 3 - Hamamizade kası. 10 - Bucalossi - Pstalozza -
İsmail Dede - Ferahfeza ağır se • nın bir şarkısı Giribiribir. 
l!Jai. 4 - Reşat Erer. Keman tak- Saat 22.30 Müzik (cazband -
simi. 5 - Hamam! zade İsmail De Pi.) 
de - Şahnaz şarkı - Sana ey canı- Saat 23.45 - 24 Son ajans haber
mın canı efendim. 6 - Kemani Rı- !eri ve yarınki progrı:m. 

m ....... 
Vapurların haftalık hareket tarifesi 

20 Marttan 27 Marta kadar 
Kalkacak vapurların isimleri, kalkı' gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 
Karadeniz ha ına _ Salı 12 de (Cümhuriyct), Perşembe 

12 de (Aksu), Puzar 16 da (Güneysu). 
Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ül;;en). Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

izmlt hattına - Salı. Perşembe ve Pazar saat 9.30 da 
(Uğur). Topane rıhtımından. 

Mud•nya hattına - Her gün saat 9 da (Trak) sistemi va -
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Sus). Topane rıhtımından. 

U.ndırma hattına - Pazarte;i, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba saat 20 de 
(Antalya) ve Cumartesi 20 de (Ül -
gen). Topane rıhtımından. 

Karablga lıattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Top:uıL 

rthtımından. 

lmroz lıattına - Pazar 9 da (Tayyar). Topane rıhtı • 
ınından. 

Ayvalık ııu,.na - Çar~amba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci rıh!ıımndaıı. 

lzmlr SOrat hattına - Pazar 11 de (Ankara). G•latll rıhtı -
mından. 

Meraln hattına - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrü•k). Sirkeci rıhtıuunılan. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlii malfımat a~ağıda 
telefon nnınaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği - Galata, Köprübaşı 42362 
üalata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında 40133 
Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yol,cu Solonu 22740 

İKD M 
t tona Sartları 

1 -

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

1200 Kr. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Pirinci Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

T1"K SÜTUN 
SANTiMt 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
7 - 8 incı Sahifeler 30 kuruı 

Bütün bir sahif P vı>ya ya
rıı.ı sahife ıliın iç n İu.ne ile 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize illin vermek Is· 

tiyenler ıcrek doğrudan doğ· 

ruya gazetemiz idar~banesi

ne veya İlilnat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 
' 

. ..--TERZi--. 
İHSAN OSKAY 

Paris Biçki Akademisinden 

mezun. lst. Bahçckapı Sa
dıkiye Han 2 nci katta 13 

Numaraya taşındı 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ALTINCI KEŞİDE ..... 

11 - Nisan - 19 3 9 et ad 1 r. 

Büyük [kramiya 200 .uon Liratlır, 

B d 40,000 
un an 25,000Liralık 

Başka 20,000 (k . 1 1 15,000 ramıye er e 
10,000 

200,000 ve 50,000 
Liralık (ki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 Nisan 939 ırüoü akşamına kadar 

biletini de2'ıştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ibmıl 
tlmeymız. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtiyarl;1r ı 

arasına ıı:irmiş olursunuz. 

lstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan Vilayet Tavukçuluk mües 

sesine yaptınlacak 4 '<iımes ~c;ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
rakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görillebilir. tstekL 
2490 sayılı kanunda yazılı vesıkadan başka en az bin liralık bu 
benzer iş yaptığına dair ihaleden 8 gün evvel Vilayetten alacak! 
ehliyet ve 939 senesi Ticaıet Odası vesikasile 92 lira 15 kuruş! 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/3/939 Perşembe 
nü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1519) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muham. :B. 

Cinsi Mikdarı L. K. 

Baskül 5001) kg. 1 adet Sif 

% 7.5 teminat Eksilt. şekli 
Lira Kr. 

Haydarpaşa 750 - 56 25 Pazarlık 1 
Baskül 2000 kg. 2 adet 
Baskül 1000 kg. 1 adet Sif 

İstanbul 5000 - 375 - Açık eksiltme 1 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarları yazılı bask ·· 
!er hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme sa~ 
!eri hizala: ında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine raslıyan Sah günü Kabatos 
Levazım ve Mübaya~t Şubesindeki Alım Komisyonundh yapılaca 

IV - Şartnameler her gün siirn geçen ubeden parıısız olar 
alınabilir. 

V - 5000 Kg. Jık baskülün münakasasına ıştirak edecekler 7 g·· 
evveline kadar fiatsiz tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000, 20 
Kg. !ık baskül münakasasına iştirak edecekler de fiatsız teklifle' 
ni bir hafta evveline kadar Müskh at Fabrikalar Şubesine verme! 
ri ve tekliflerinin k1bulünü mutazammın vesika almaları lazımdı 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni ves 
ik ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri :ıan olunu 

. 1704. 

I - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tüti.' 

Fabrikasında yaptırılacak Tretuar, asansör tes',atı, be'ıç 

toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvl 

!arı işleri ve !:.unlara ait imalatı sınaiye kapalı zarfla eksil 
meye konmuştur. 

II-Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.7 
lira 77 kuruştur. 

III - Eksiltme 21/III/1939 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ka 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisy 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilinde 

vazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlü 
!erinden alınabilir. 

V - Bu işe girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüksek mıi 
hendis olmaları 'Veyahut mukaveleyi birlikte imzalama 

üzere bu evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak e 

miş bulunmaları ve şimdiye kadar bu kabil •50.000• liralı 

bir ışi' muvaffakiyetle yapmış ve bitırmiş olmaları şarttır. 
Vl - Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar b.zza 

Umum Müdürlük inşaat şubesine müraca.X ederek fenni eh 
liyet vesıkası almalar-ı liizımdır. 

VII - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki madded 

gösterılen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni , esika almala 
teminat akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fia 

tekl'f rr.ektuplarını ihtiva eden kapalı zarfları eksiltme gü 
nünde ıı 'hayet saat U de kadar makbuz mukabilinde mez 

kiir komisyon riyasetine vermeleri lizımdır. Postada va 

olacak taahhurler kabul edilmez. ·1489· 

Dr. Hafız Cemal 1•11KA .. Söin"ı 
(LOKMAN HEKİM) 
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1 Büyük itina ile l ı ... ------1111 
"' Seçilen Kupon ı Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
"' K l . 1 umaş annı Deni:. Haatahane.i cildiye 
.1 Görmeden ı 1

1 
zühreuiye n.utaha,.111 

1 
1 Tel,.frn : 23899 S 

1 ELBiSE YAPMAA ı ·sahip ve Başınuharrni Ali Naci ı.; 

L 
KARAR VERMEYiNiZ ı fü\CAN -.Um.~IT1i Neırıyaıı İd:u~ ~; 

1 
B A H Ç E K A p I Yazı İı;lerı Muduru: M. Resim ÖZ 
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