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HALK GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Altıncı B. M. Meclisi ' Meb'us seçimi bu 
Bu yeni meclistedir ki ilk defa olarak 
genç nesle geniş mikyasta yer veril
mektedir. Yeni listenin eski listelerden 
birinci fark ve mümtaziyeti buradadır. 

sabah yapılıyor 
Şehrimiz den dokuz kişi meb'usluklara 
m Üst akile n namzetliklerini koydular. 
Tasni f işi akşam a kadar bitirilecek 

Yazan: A. N. Mebus intihabatına yurdun her\ da bulunan müntehibisaniler sa • 

di. Bu ameliyenin nihayet icra tarafında olduğu gibi şehrimizde bah saat sekizden itibaren konfe
edHmesi, yani iş adamlarının mec- de bu sabah saat 9 da başlanacak- rans salonunda toplanacaktır. İs
lis kadrosundan silinmesi Millet tır. İntihap sandığı Jniversite kon· tanbul İntihabı Mebuııan Teftiş 
Meclisine ait şeref_ ve itibarın her ferans salonuna konmuştur. İstan· heyeti tarafından hüviyet vara • I 
şeyin fevkiınde tutulduğu kanaati- bul belediye hudutları içindeki kası şeklinde hazırlanmış olan 
ni takviye eden ve bugün bilfiil Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Bey • mazbatalar burada müntehibisa -ı 

(Arkası 3 ii.ncii. sayfada) koz, Sanyer, Beşiktaş, Eyüp, Emi- nilere dağıtılacaktır. Kartal, Ça • 

Karacan 

------------- nönü, Fatih, l3akırköy ve Adalar- (Arkası 3 üncü sayfada) 1 
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CAl;Aı.oöLU NUBUOSHANİYE No. 54 
TELE PO N: !J30t - ISTANBU11 

Milli Şef İsmet İnönü, altıncı 
Büyük Millet Meclisini teşkil ede -
cek mebus namzetlerinin listesini, 
bir beyanname ile, millete bildirdi. 
l!ugün memleketin her tarafında, 
ikinci müntehipler toplanarak parti 
disiplinine tevfikan bu namzetlere 
reylerini verecekler ve altıncı Bü -
;vülı: Millet Meclisinin .teşekkülü 

ameliyesinin merasını ve icaplarını 
ikmal edeceklerdir. Binaenaleyh, 
l>arti yüksek d1vanından geçtik -
ten sonra Parti Genel Başkanı tara
fınadn ilan edilen listeyi kat'i ad
dederek o listeden doğacak yeni 
ıneclisin efkan umumiye tabakala
ruıda hasıl ettiği tesir ve intıbaa 

Yıkılan apartmanın enkıu:ı ve kısmen ezdifl aJııa'p evlerden biri 

mdiden tercüman olabiliriz. 
Altıncı Büyük Millet Meclisi, 

"~rlıal söy liyelim ki, umumi gö -
rünüş itibarile ve •prensiplerle 
l sanlar arasında ahenk• bakımın· 
dan şimdiye kadar gelen geçen 
ınecJislerm şüphe ynk ki en iyisi
dir. Cnıburiyet Halk Partisi gibi 
Yiiksek milli ve insani idealler ü
zerine kurulmuş bir partinin uın
delerini tahakkuk ettirmek salit
hiyet ve mes'uliyetini her şeyden 
evveı bu umdelerle hemahenk ola
bilecek ruh ve zihniyette insan
lara teslim etmek gerektir. Hall.ıu
lti şİilldiye kadar gördüğümüz 
ltıeclisier ahval ve şeraitin ve po
litılt icap ve zaruretlerıin neticesi 
olarak tam bir surette böyle de -
ğildi. Bu yeni meclis onlara naza
ran ve bu esas bakımdan kıyas e
di!miyecek derece faiktir. 

Bu ahengi, binaenaleyh faiki -
Yeti doğuran sebepler şunlardır: 

1 - Yeni mecliste gençlere 
• Yani daha bundan on sene evve, 
tiiııet Meclisine getirHmeleri icaı 
edenlere • nihayet yer verilmiş ve 
bu suretle meclis gençleştirHmiş
t,r. Millet Meclisi azalığının bi.ı 
kere elde edilince artık kaydı ha
Yat şartile devam eden ve san.ki 
ha tapu tasarrui edilen iahsi bir 
8eçim mevkii değil, fakat devir le 
liı:ı.i ikmal edenlerin yerlerini dı: 
ha Yenilere bırakmaları sııretil< 
tekamül seyrini takip etmesi icaı 
eden bir millet hizmeti olduğu ye 
iti meclisin kuruluşunda kabul e 
diJmiş esaslardan blri gibi görün 
lrte.ktedir. Yalnız bu nokta, baş! 

haşın.ı altıncı Büyük Millet Mec 
lisine milli rumadı artıraca-k mü 
hUrı bir temeldir. Unutmıyalıın k 
/\tatürkün vatanı kurtarmak ~ir 
Samsuna ıryak bastıgı taTihten bu 
güne kadar yirmi sene geçmişti 
Ve Yirmi sene bir çeyrek asra ya 
kın zaman demektir. O zamanın 
~İiçük çocukları bugünün münte
h ıbı. ı;vvelleri, müntehibi sanilerıi, 

atta mebusları olabilmek yaşına 
eelmişlerdir. Bu yeni meclistedir 
lı.i ilk defa 0 nesle geniş mikyasta 
:v~~ verilmektedir. Yeni listenin es-
11.i liste~erden birinci fark ve müm
taziyeti buradadır. 

2 - Yeni mecliste, kontrolısüz 
gevşek idarelerin neticesi olarak 
lneydana çıkabilmiş zaflara niha
:Vet verilmek istendiği yine liste; 
nı,, tanziminde kabul edilmiş ikin
" lj esas olarak göze çarpıyor. Mec-
k sın daıını altında millet vekilliği, 
li :ııısı dışında büyük işler rehber-
gı etmek istidadı gösterenlere ye

n: mecliste yer verilmemiştir. Bi
t1bir1 .ne tamamen zıd olan bu iki 
§tkhı h' . d bu ~ ırın e tam muvaffak ola-
lı. nıeleri için tefri,kin esasen ala
" •da:rtar tarafından hatta bizzat 

e daJıa evvel yapılması gım•kir· 

MOTHİŞ FACİA 
Beş katlı bir apartıman cöktü , 
ve altında iki ahşap evi ezdi 
21: olU, 15 yaTalı, 4 de kayıp var 

Milli Şef İSMET İNÖNÜ evvelki gün meb'us namzetleri listesine kat'r teklini vermek üzere 
top !anan Parti Divanından çıkarlarken 

Dün, Beyoğlunda, Yenişehirde 

feci bir inhidam olml·~. bL.yük ı:-;r 

apartıman yıkılarak dört kişı öl
müş, iki kadınla iki çocı.k enkaz 
altında kaybolmuş, on be~ kişi ka· 
dar da yaralanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Slovakyada vaziyet karıştı 
Y enişehirde Mangasar sokağının 

köşesinde, makarna fabrikatörü 
Yani Vekaya ait beş katlı kagir 
bir apartıman vardır: Atlas apar· 
tımanı. Bu apartım3'1'.1ın her ka -
tında birer aile oturmaktadır. A -
partunanın cephesi Mangasar so -M usso ı ini, H it ı erden Slovakyanın Macarlar 

tarafından işgaline müsaade 6dilmesini istemiş 
Slovak ve Macar kuvvetleri muharebe ediyorlar, 
tayyareler mukabil bombardımanlar yaptılar 

- ı Prag, 25 (A.A.) - Slovakya'da 

F b h A k •• vaziyet d'.indenberi karışıktır. Al-e ne r a çe n aragu- man - Slovak itilafının imzasını 
müteakip Budapeşte'de, Macar • • • • 4 1 v ı A t t • kıt'alarının Slovak topraklarından cunu - m a g u p e 1 çekileceğine dair neşredilen be -
yannamelere rağmen Macarlar ye

Fener bahçeliler 
devrede 

gollerini 
yaptılar 

niden taarruza geçmişlerdir. 

ikinci Diplomatik mahfellerde söylen. 
diiğne göre cSlovakya)ll himayesi 
altına. alını< 01 an Almanyanın nor 
mal bir ş<.tH< e mildahalesi lazım 
gelmektedir. Slovak hükumeti, 
Slovak arazisinde çarpışmalar ol- il'~~ 
duğunu ve Alman kıt'alarının yar- m......':.. 
d.ımını talep etmek zarureti hasıl 
olabileceğini Ber !ine bildirmiştir. KurtarılanlBT faciayı anlabyorl81 

Slovak makamları, gönüllü top kağınad.ır. Arka tarfı da kesme bir 
lamaktadırlar. Askerlik şubeleri uçurumdur. 
gönüllü kaydedilmek isteyen genç D" t .. .. · · ge•e un saa on uçu y ırını , , 
lerle doludur. Bunların arasında bu civarda oturanlar müthiş bir 
henüz 18 y~şını doldurmamış bir gürültü işitmişler, bunu, çığlıklar, 
çok mekteplıler de bulunmaktadır. feryatlar takip etmiştır. 

Askeri makamlar, süratle miida Etraftan koşuşanlar, pek feci bir 
faaya hazırlanmaktadır. Bu ma - manzarayla karşılaşmışlardır: Yu-
Jı:amlar, her taraftan, Çek ordusu k d b h tt'" · · t arı a a se ıgımız apar ıman 
tarafından ter kedilen harp malze- . • ' 

· · 
1 

kt d 
1 

Eld arka taraftakı uçuruma dogru yı-
mesını top ama a ır ar. e mev 

tı ™ k .
1 
•

1 
" kılmış, arkasındaki iki küçük ah • 

_ . Bahçe - A. Gücü mli~m.İ~: A G'1di kalesi önünde bir got tehlikesi 
fYazısı 5 inci sayfamızda] 

cu7 .r ço sı a.ı ''l' ce-pt>~ var • 
r. ~- _ _J şap evi de altına alarak ezmiştir. 

( Arkıısı 3 iiı•cii sayfada) · (Arkası 3 üncii.. sayfada) 

Enku altından çıkarılan bir fel&ketzede 

Yaralı kadınlarda iluoi hastanede 

İtfaiye, hummalı bir faaliyetle anıjtırmalara devam ediyor 
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Musanın Hayatı 
Ey halk. Sizin, bizim, hepimizin 

tanrısı işte budur 

den alınmış nekadar altın, gümüş 
ve kıymetli eşya varsa hepsini top
ladılar. Büyücek bir kuyu kazarak 
bunları içine koydular. 

- Musa gelinciye kadar burada 
dursun ... 

Dediler. Aradan yine 
geçti. 

Musa hala dönmemişti. 
Samri bunun üzerine tekrar Ha-

runun yanına geldi. 
- Ya HaTun, dedi, biz bu ha

ram olan altın ve gümüşleri top-
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Yaka __ cıkta bir IKötü ve çürük Bir motör battı 
heyelan başladı . I . 3 kişi boğuldu 
Profesörler hadiseyi ınşa ma Z8ffi881 

tetkik edecekler 

Adliye 
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koridorlarında 
24SAAT 
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Tevkifhaneden yolla
nan tehdit mektupları 
Mevkuf ~şı~, sevgilisile sinemada tanışmış 
ve ann.esı go~meden kıza mektuplar vermiş, 
fakat ış tevkıfhaneden tehdide dökülünce ... 

TDlbSOMD HUseyin Rahmi G Ü R P 1 N A R 

llllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllUIUllllllllllllllDlllllllUllllUllllllllllllllllllllllllllllll 

Dünkü tefrikamızda müessif bir habbet.. Muhabbet .. 
yanlışlık olmtı§ ve tefrikanın ba- Muhabbet. 

Muhabbet .. teveccüh takip eder.Ali Bekir biraz kimsesiz yerlerden giderler. Arada rin yurd veya in tutmuş olması- burası tılsım kuınkumasıydı. Bel- Oğlan bağırsın mı? Yoksa Okya

şına girmesi lazım gelen bir parça Hazret, muh~_bbet h~imesindeki 
konulmamıştır. Aşağıya evvela bu şeddeyi tecvid uzere muessır hır a
parçayı koyuyor, sonra bugünkü henl<ie çatlatrr ve her çatlatışta 

·k d d" ö ·· çocuğun sağ ve sol yanaklarından 
tefrı aya evam e ıyo1"Uz. z•ır 1 fak t ğ 
d'l.e . birer puse almağa atı ır, a o -

1 rız. lan şiddetle red ve mukabele eder. 
• • • Ali İlyas ağadan dinlediğine gö-

[Sultanı aşk kendi sualinin ceva- re tılsımrn hediyesi üç puse olması 
lazım geleceğini ve bu muayyen 

bını yine kendi vererek: 
. . adedin d · r üshasının tesliminden 

- Muhabbet tılsımı ıstiyorsun .. sonra tedi edil - · · d'" ·· ·· s·· 1 d . .. !"" del< ye ecegını uşunur. 
oy eme en ınsarun gon un ı- Binaenaley ı gayet iriyarı, pek tüy-

ni keşfeden hazretin bu razbinalığı 1ü ve salyalı] 

••• 

bekler ... Üç yüz kuruş ne.zri getir- bir temeli kaymış, saçağı kopmuş, na çocuğun hayreti artıyordu. ki aşkın, muhabbetin velveleler- nusun gırtlağına mı atılsın? Koca 
miş olduğunu imaen elini cebine camsız pencerelerine kaba •kağıtlar Dünyanın dört köşesinden sey- den, entrikalardan, hiyanetlerden, Sultanı aşk bu hareketlerin hiçbi
sokar .. Fakat hazreti Okyanus tes yapıştırılmış, hırka eskileri tıkan- yahların ziyarete geldikleri bu ezalardan girizan perileri tarihin rine meydan bırakmaz. Okur okur 
ilmi tesellüm, yani alış veriş yeri nuş, zemini kül rengini almış, ora- tarihi izbelerin bu derece ıkorkunç bu mütehacdr hatırasına sokul - şikarırun üzerine üfler. Onu bütün 
orası olmadığını işaretle anlatır .. da burada seyrek, nadir, bodur a- olduklarını ogüne kadar tecrübe muşlar, buradan yine tılsım şeklin- efsunile teshire uğraşarak: 
Çocuk zuhurata intizaren susar ğaçlarının yapraklarına varıncıya etmemişti.. Bazan yarı göçmüş bir de gönüllere girmeğe yol arıyor- - Korkma ya veled .. Aklından 
Bekler... kadar bütün yeşilliği kemirilmiş tonozun açık duran siyah ağzı ken !ardı. şeytanı kov ... Pir ininde fenalık 

Hazret alaca gündüz ufuklar i- yanık, üryan, renksiz, sefil mahal- dini yutuverecekmiş gibi geliyor, Mevlevihane ile Silivrikapısı a- olmaz. Havfedersen tılsımı ürkü -
le işaretleşerek gönül alır, gönül lelerden geçiyorlardı. titriyordu... rasında topraklara gömülmüş, ha- türsün. İtikadını tam, kalbini. fe
verir ... Nihayet şehrin garbına, Bir tarafı sur duvarları, bir ta- Burası yüksek bürclerile, deh- kikaten bir in ağzına benziyen bir rah tut.. Tılsımlanmadan tılsım 

sur harabelerine doğru yürür. Ali rafı çürümüş sebze kckan bostan- lizlerile, yeraltından karanlık yol- mağaranın karanlık menfezi önün- alınmaz ... 
Bekiri de elile çağırır ... Okyanus !ar, uzun bir yoldan gittiler. Okya- lari!e, tonozlarla örtülü boşlukla- de dururlar. Burası neresi? Hangi Çamaşır yıkanır, bakır kalayla
önde, dalgası arkada beraber bir nusta derin bir rükildet vardı. Hep rile, tarihi simasındaki vekarile be- pirin ini? Yoksa hazretin kendi e- mr. Fakat insan nasıl tılsımlanır?. 
semti me9hule doğru aheste ahes- sükut ve teveccühe yürüyordu. Ni raber zamanın şeametlerile karış- vi mi? Zavallı delikanlı o merakta ... Zih 
te adım atarak yürürler. Arala - hayet kale bedenlerinin dökülmüş mış püresrar bir memleket ... Sa- Okyanus eğilir delikten geçer. ninde bu muammayı evire çevire 
rında hep sukut... Hep teveccüh bir yarasından yürüdü. Devrilmiş kinleri gündüz gizlenen, gece uya- Ali Bekiri de elinden karanlığa Okyanusun gittikçe derinleşen ma-

karşısında Ali Bekir mahcup, tas
dikkar başını önüne eğer.. Derviş 

birdenbire gürler: Sultanı Aşk oğlanı görünce ka - devam eder... yekpare duvar parçaları arasın- nan nim maverai, başka nevi bir çeker .. Oğlanın sinirleri gevşer, ba- ğarası içinde kazaya Tizadan baş-
- Muradın bu değil mi? Söyle ... lın gövdesinden en ince dallarına Birçok yerleri :.nmiş, yığıntı ha- dan, yığılmış toprak tümsekleri ü- hayatın maıkarrı müthiş bir şehir-jşı döner .. Yürüdükçe siyah bir ku- ka çare bulamıyarak yürür. Niha-
- Evet.·· kadar silldnen bir dut ağacı gibi !ine gelmiş alçak iki kuru duvar zerinden inişli, çıkışlı sıçan yolla- d.i. Sabahın şebnemlerile ratıb bu yuya doğru dalarlar. Mezbahaya yet bir yere gelirler. Tonozların 
Sultanı aşk yine birdenbire se- titrer. Biribirinden yüksek sekiz ortasından uzanan iğri büğrü yol- rından gidiyor, Ali Bekir mürşidi- çığnedikleri ·•tların, kümbetle - götürüldüğünü anlıyan bir hayvan çatlıyan, d~linen bir iki tarafından 

sinin perdesini al/;aıtıp tatlılaştı- on hu çeker. Kuvveti bazusuna gü lardan, bostan aralarından, bahçe ni şimdi biraz daha artan bir hale- rin bunca esrara mezar olan bu gibi çocuk bir iki defa bütün kuv- akseden hafif bir ziya yardımHe 
rarak tekrar eder: venmekle beraber delikanlıyı çar sokağa, sokak bahçeye karışmış sı- canla takip ediyordu. Cinayetlere, duvarların, toprakların aÜında vetile irkilir, Okyanusun kolları- Ali Bekir görür. Yerde liyme liyıne 

- Muhabbet için tılsım istiyor- pıntı alır. Lakin Dervişin bu ga - nırsız, hudutsuz, şehir mi? Baya- rezaletlere, gizli fiillere melce o- kimbilir nekadar hazineler, mu- na asılarak gerilir .. Ali Bekir genç bir hasır parçası, tüyleri dökülmüş 
sun .. Muhabbet.. Muhabbet .. Mu- leyanını yine derin bir si.tkıit ve ban mı, belirsiz, adsız şekilsiz, lan bu delik ve kovuklarda bir pi- talsam defineler yatıyordu. Evet faıkat derviş de izbandut gibi ... deri kalmış bir post .. (Arkası varJ 
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iŞARETLER 

Sahnemiz 

SAYFA 3 

MÜTHİ~ FACİA 
Şehir tiyatrosunu beğenıniyen (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 'ı:•c sayfada) 

Altıncı 
Millet 

Büyük 
Meclisi 

ve ondan bahsetmeyi lüzumsuz, H'dıs· enı· n vukuu sırasında o el- b . k 1 1 
" tatbik edilen ir va ıa ha .ne ge -manasll!, abes bul~n. muharrir le - vardaki evinde bıilunan midyeci ıniştir. 

Al 1 k• •• { rinıiz ve agzetelerıınız vardır. On- Ki nl 
1 

t aktadır· ı ı man arın es 1 mus• !arın nazarında Muhsin bir aktör J rkoEr.-1u arı akn ad'"'.' ı"stlrah.at 3 - Yeni meclısin kü türe se-

F k 
1 ti vue yeme ye lo!Il viyesi iltihak eden yeni irfan doz-ra n 1 S e r değil, kabiliyetsiz ve istidatsız bir -:-- . '-. b'. güru·· 1- b 

k d ı edıyordum. Bırdenuıre ır larile daha ziyade ka arm ışt ır. 

ı • tiyatro hevesklirıdır. Ar • aşa . .. B t f b kt m Toz ~ 'ecliste, mı· lli ' aaliyelterin bütün t 1 k ı • h" b" · d , tt eser tu duydum. u ara a a ı . • m ı em e e eri mese esı M a d r 1• d ey r::ur vı: ş:~i;e ~::.: :: oyna- duman. biribirine karışmış. Ç'.ı, - Jlanları üzerinde fikir söylerneğe 
1 .. 1 · .. 1 . bul lıklar go .. klere yu .. kseliyor. Hemen ve doğru yolu göstermeğ<? sa, iıhi -dı ar'ia yuz erıne goz erıne Ac:~ ' 

..., · ah ·· !""kiti n · eıtar insanlar çoktur. Kalanların tırmışlardır. Bu arkadaşlar Şehir koştum. EvveHI, sıy on. U • ~. 

l • • ı d b kı go• tecrübesi gelenlerin taze enerji ve Al k• •• l k 1 ı 1 Tiyatrosunu Avrupa sahnelerile altı. on yedi yaş arın a ır z manya eS ) IDUStem e e erJnJ g 1 r 1 y o r ar mukayese ediyorlar ve başka hiç düm. Yıkıntının altında idi. Om :r~yelteri ile takviye olunmuş-
• 1 b"J" .., • dı"r? bir san'at bizde A~rupadaki em· çekip ~ldım. Onda~ .sonra, kadınlı 1 İşte yeni l'?W!Cliste bu karakte _ geri a a 1 irse Yapacagı JŞ ne • Burgos'. 25 (A.~·>.-. Politik mah salile mukayese edılmez. erkeklı, beş altı kışı daha yıkıntı 

. ıstikleri gördüğümüz içindir ki o-b Arkadaşlarınıızm Şehir lİl ,.t - altından çıkardım. Çok geçmedı Lo ·ı H f lar · desi milletier cemiyeti - fellerdekı umurru ıntı a, nasyona u Milli Şefin muvafiak olmuş bü-
ndra, 25 (A.A.) - Daı Y e - ının ıa • . . list kıt'al&rın hemen yarın Madrı·- rosuna karşı tuttukları bu tanı - İtfaiye geldi. Yıkıntıyı kaldırma 

tald gazetesinin bildirdiğine göre nin mandasına ıstınaden bu adala- . . k . d d. y mnmak ve bilmemek yolundan g· a, oraları kazıp adamlar çıkarın&-. ük bir eseri sayıyor ve bu yük-
de gıreeeklerı mer ezın e ır. a- .ek fazilet ve irfan kaynağını dün akşam Berlinde Klao - Çeu rı idare etmekte olan Japonya ta - • b 1 d 1 b maksatları nedir? Şehir tiyatrosu- ,.-.. başladı. O vakit, bizi de, kaza . . . 

.. . rı resmı mem a ar an ge en u o; tf ef saygı ile selamlamaktan zevk du-nıustemlekesinin Almanyaya ıa - rafından Berline teklii edilmiştir. tahminler resmen teyit edilmiş ol nu ıslah etmek mi, yok etmek mi? yerinden uzaklaştırdılar. Yaralann ı aıye n erı yuyoruz. 

desinden bahsedilmekte. idi. . Bu Bu iade teklifi, eski Alman müs - mamakla beraber ciddidir. Mndrid Yok etmekten hiçbir şey çıkma- ı Kirkorun anlattığı gibi, çok geç °tahliyesine lüzum göstPrmişlir. Bir İns 
1 

bakarak prens ı plcrin 
h · ald eli k k B t' tr h b" ı· ·t•-· üf an ara Ususta Daıly Her yor ı: temlekelerini ellerinde bulundu .. - cephesinde harekat tamamile dur- sa ger.~ · . ~ ıya .o er gece ~ meden. kaza mahal me ı wıye m . . hafta kadar evvel de binayı tabii- tatbik edileceğine inanıyoruz. 

•Kiao - Çeu bir ticaret üssü ola- ran diğer devletlere karşı bır hus muştur. Madrid garnizonunun as- kaç yuz kişıye ~~ olmazsa hır rezeleri ve sıhhi imdat otomobılı. ye ettirmesi malsahibine bildiri! - İnsanlara bakarak inanıyoruz ve 
rak pek faydalı bir müstemlek~ nüniyet misali olmak üzere yapıl- kerleri bir çok yerlerde nasyona _ Avrupa şaheserını hatırlatıyor, gelmiş, enkaz ııltnıda bulun~nlar miş, mal sahibi kiracılara binadan zamanın bizi tekzip etmiyeceği ne 
teşkil etmekle beraber Almanya ı- mıştır. list hatlara gitmekte, oradan siga- onları fazla uyumaktan ve tavla çıkarılarak hastaneye nakledılme- çıkmalarını bildirmış sc de, kira - kuvvetle inanarak diyoruz k i 
Çin iktısadi olmaktan ziyade sev- B t kl"fl b be aşağıdaki ra vesair yiyecek almakta ve bi - oynamaktan .kurta~ıyor. i ğe başlanmıştır. cılar, apartımandan çıkmak husu- ' 1 _Bu meclis inkılabın bütün 
küle . h . ı ak u e ı e era r, Islah etmege gelınce bunu ka· d.. t ·T ka . .. k k eyşl bir kiymetı aız 0 

ac - k 1 t l"h ilerine dönmektedir ' Enkaz altından ort e o u çı - sunda teenni ile hareket etmışler- nimetlerini yüzde yuz oruyaca tır.. garip şart oşu muş ur: a are _mevz. . . . bul etmiyecek kimse yoktur. An- 'ı rılmıştır ki bunlar, bu apartıman dir bir meclis olmak lazım gelır . 
. cAlman a eski müstemlekeleri- Bu vazıyet bilhassa Ür.ıversıte ma cak ıslah etmenin yolu nedir? . . ' . . • _ · . _ 

Diğer cihetten News Clıronıcle . y ' İ ilt . r - hallesile Karabanşel mahallesinde. Şehir Tiyatrosundakileri atıp sakınlerınden Markı:o Nikola, şo İtfaiye, enkazı kaldırarak araş - 2 - Bu meclısten çıkacak ka. 
gazetesinin öğrendiğine göre Al - nı Fransanın ve ng erenın e ın .. h d 1 t ' . b k 1 b för Naci ve Todorıdır. lırmalara sabaha kadar devam et- nunlar mutlaka tu memleketın 

' Kar 1, d 1 muşa e e o unmuş ur. yerme aş a arını almaksa u, . d . . 
1 

-"··• b . örü ·le nıanyanın eski büyük Okyanus den alır almaz, o ,n a a arını başk 1 k' 
1 

• Çıkarılan yaralılarm adedı e, m iştir. Bu ara•tırmalar yıkıntı ihtıyaç arını re......,, ır g ~ 
. kt" a arının un o dugunu tam - , • .. .. k 

1 
. . ka un-nıüııteınlekeleri olan Knrolin ada- Japonyaya ıade edece ır. • - - - - - !"' . k ·on beşi bulmaktadır. Bunlardan altında kaldıkları bildirilen iki duşunere yapı mış en ıyı n 

maya uzum vardır, Bız mera e- 1 • • d d 
1 

ı k !' gelir 

Şunkingde 
yeni ve mühim 

fabrikalar 
Şunking, 25 (A.A.) - Muhtelü 

cenup ve garp eyaletlerine nekle -
dilerek buralarda yeniden kuru -
lını fabrikaların adedi gittikçe ço
ğalmaktadır. 

• derek Şehir Yiyatrosundan baş _ başka, iki çocukla ıkı ka ın a en kadınla iki çocuk bulununcuya ka ar 0 ma azım. : . . h .. 
1 Al ı ..... ..,._ ............. ___ .,,..,...,.,,._,,_,._,..,.,.,........, k ı t ki bunlar k. 3 - Bu meclisten ıçtımaı ur· Romen - man ka çalışan sahneleri de ve bir kaz altında a mış ır • ' dar devam edece tır. . b 

1 
b .. ·! 

KÜÇÜK HABERLER ivarda- . • ·ı · rıyetlere dar e ge mez ve oy e kere daha gözden geçirdik ve şu hava karardıktan sonra o c Kazanın malı ve hayatı bı anço- . . . . h.. . ti . 
• 

0 l" f · · · • · · · neticeye vardık· ki bir evin damına yerleştirilen üç sunu, bütün etraf ve teferrüatile hbır hmeclisbte tsıyasd ı t hudr~y~a e.:ıs~ tı"caret ıti a 1 * Aya Me ı·sın· ı"n bu""Ae Encü- . . . . .. h d la- .. . . k"" 1 er angı ır arz a a ı ı \ 
n c ı "' Şehır Tiyatrosunun dışında ka- proıoktorle kaza sa asını ay ın bugun tesbıt etmek mum un o a - . B liste ger>ye deni! 

meni 1939 - 40 mali yilının ordu . t rmalara esemez. u mec ~ , 
lanlar_ın ~~iki bir ikisinden istifa- , tarak ha!rıy.ata. ve . ara~ ı . _ caktır. . ancak ileriye, darlığa değil ancak Romanya, Almanya bütçesini kabul etmiştır. de edılebılır. Fakat bunlardan ye- devam eden ıtfaıyenın bulun gay Bina 20 - 25 sene e\'vel ınşa e - . 

1
.• t yik ve ihaie sistemine 

Geç· en sene 460.201.254 dolar o - · - y . . genış ıge, az 
ı"le anlaşmıya nı hır sahne yapmaya imkan yok-· retlerine rağmen, gece saat ı ıye dildiğıi için, miıhendıs veya' kal~ deg"il, ancak vatandaşa huzur ve mec- lan bu bütçe bu sent 503.180.782 t 1 d 1 t 

ur. kadar bulunamamış ar. ır. fasının bulu?ması ~e~ı; '.'.1es u u- emniyet içinde daha çok çalışma 
bur olmuş dolara baliğ olmaktadır. 1 K D A M C ı Araştırma ve tahlisıye esnasın - tulması imkansız gıbı gorulmekte ve inkişaf imkanı vermeğe, huia-

Paris, 25 (A.A.) _ Bükreş'ten * Columbia hapishanesikindde ~u da da bir itfaiye neferimiz kolun - dir. sa zulmete değil nura gidebilıriz. 
b"ldir"l" . lunan altı mevkuf 48 dak a a ı - Slovakyanın işgali ve dan yaralanmıştır. Binanın, arka tarafıt'ın kesme Milli Şef beyannamesinde: • Ye-

l ı ıyor. İl k. t - - k b" 
Geçen Teşrinisani ayındaki va- İktı . di R en rr:ahfellerinde dam edilmiştir. Bunlar, k anun Almanl · f Hadiseden Müddeiumumilik te uçurum olması ve opragın .yag - ni namzetleri intihap eder ·en. ı-

ziyeti tesbit eden ve yeni neşredi- bil .. li~~.. ~:re bu .sene Roman 1937 de Hapishaneden kaçmağa arın neşrıya I . , haberdar edilmiş, Müddeiumumi mur tesirile yumuşıya~ak bın~nı~ ze yalnız vazifemizin vicdani ılca~ 
len istatistiklere göre o aya kadar dit ıı;;ne f z1 hububat is teşebbüs ettikleri esnada yüzbaşı Berlin, 25. (A.A.) - ~Berlıner Muavinlernden Rifat kaza malı · · ' etine tahammlil eclcmemesı yu sile vatandaşlarımızın temayülu 
334 fabrika yeniden kurulmuştur. ya, 

2
oo.oo . vago: , \ a be elmi = Sanders'i öldürmüşlerdi. Eoersen. Zeıtung. gazetesı,. Slovak !ine giderek tahkikatı başlamış nden yıkıldığı anla~ılmakladır. rehber olmuştur• buyuruyorl~r. 

O zamana kadar nakledilen maki- tihsal etmış ve un arı y:üyük . . yanın guya hemen tamarruyle Al- t Maamafi, enkaz tarr.8men kaldı Esasen yeni namzetler lıstesının, 
naların siklet! 63.000 tondur. Bu !el piyasada satmak ır,ın * Amerikan ka~ tayyarecı - man işgali askerisi altında bulun - ırs·· 

1 
d .. ğn göre apartıman ı rıldıktan soma mahallinde keşif umumi manzarasile, beliğ müey-

tniktardan 31.000 tonu dokuma en- güçlüklerle knrşilaşmışt~. Roman !erinden Jacguelıne Cochran, duğun:>. Slovakyanın istiklalinin 20 o~5en ıı ke da e~el inşa edil- yapılarak inhidamın fenni sebebi yidesini teşkil ettiği bu yüksek 
düstr·sin 8600 tonu cam endüs - ya petrolünün kar .tem~ etmesı 10.058 metre yüksekliğınde uçarak sözden ibaret olduğıınu ve bu . - ~~ne .. ~de~ evvel fenni mu kat'iyyen tayin ve tesbit edli- hakikatin tahakkuk edec•ğinc ·ni!-trisin~ 8~00 tonu metaiürjiye 3200 için dün)a normal fı~tlerınden da- yüksek uçuş·kadın rekorunu kır - memleketin sadece bir himaye ida- mış ve ır mub Jed" e mühendisi miş olacaktır. letin ezeli ve sarsılmaz emııiye,: 
tonu eiektrik endüstrisıne, 3100 to- ba .pahalı sal~ası lazımgelme~ - mıştır. • resi altına alındığını iddia eden ba ayene yapan e ıy değilırıidir ki onu Büyük Mili'. 

nu gıdai endüstriye aittir. Ayrıca tedir. Meml~ketın başJıca zengı~ - Bundan e~el ~uth Nichols ta - zı ecnebi gazetelerine cevap ver~- Şefine_ bu derece . saygı ve seveıı 
hır milyar dolar kıymetinde aske- tiklerinden ikısı bu suretle tehli - rafından te•ıs edilen rekor 6.760 rek, bu iddiaları şiddetle reddedı- Slovakyada va- ı Belçikan ın askeri ııe baglıyagelmışlır. 
rt fabrikalar da nakledilmiştir. J<eye maruz bulunmakta idi. Hü - metre idi. yor ve diyor ki: Eslu meclis vazifelerini görmüş, 

kUmet, kabule şayan bir çarei hal *Vaşington, Maliye 25 Mart - Almanyanın Slovakya toprak- - ziyet karıştı hazırlıkları devrini tamamlamış bir müessese 

M •• k h .aramak mecburiyetinde kalınıştı. tan itibaren Memel'den gelen mal- l~rında ask~ri. te6isat vücude ge - idi. Tarihe ıntL'rnl etti. Yeni mec-
UŞtere cep e h yden evvel Fran- ]ar hakkında mukabelebilmisil ta- tırmeğe salfilııyettar olduğu mm- (Bn.tcırafı 1 ind sayfada) Brüksel, 25 (A.A.) - Bugünkü lis; o eski meclisin kuruluşundan-Romanya, er şe . -. • h ı d 

Londra 25 (A.A.) _ Mancester İngiltere ile ticaretini arttırma- rifesinin tatbik edileceğini bildir- taka, bu memleketın ıı.arp hududu Dün akşam Macar tayyareleri _ resmi gazete, Belçikanın asken a.- beri en çetin imtihan ar an geçen 
' . · sa . . · k t - kt d' boyunca uzanan dar hır rruntaka - . zırlıkları için iki emirname neş - iyi taraflarını yeni ve genç un ur-Guardiyen gazetesinin dıplomat.ik ğa teşebbüs etmıştır. Fa a maa me e ır. . . k . nin Spiska - Novenes üzerıne yap-

1 
t . ı· k ·h d 

ll'ıuhabirl yazıyor: !esef şimdiye kadar elde ettiği ne- Memel, Almanyaya ilhak edil - yaE':'h!Babr etme tedi~· h""k·· 1 . tıkları bir akın neticesinde 6 kişi re mış ır. Jile larla kuvvetlendirere tarr e o-
t gil Fr Sovyetler Bir . R ihtiyaçlarını . . . ger unu ve ger u um en 1 Birinci emirnamede seferber ğuyor. Bu meclis, büyük bır kuv-
n tere, ansa, tıceler, omanya.nın mış olduğu ıçın burası hakkında b" hlmaye ı'daresi suretind t .. lm .. ı·· Macar tayyareleri bu .. k b"- vei muharrikeyı zamanla bozula-ıı ·· bir r d Ro - ır e e - o UŞ ur. · ı i Je meşgul olmak uzere a ı lt ve Polonyadan murekkep karşılıyamamış ve ne ıce e • tatbik edilecek tarüe, Alman mal- la'kki etmek lazımgelirse Fransa- hah t H "---rovce•ı· bom- ış er Y • b" rak hizmet göremiyecek hale gel-d.. h·'-'-·- A' anya ilı:ı anlaşmaga sa a orny - v,,... ne azasından mürekkep daimı ır 1 k t. b .. ort devlet deklnrasy<>nu öAAllı - manya, = !arı hakkında tatbik edilen tarife- nın da İngiliz himaye idaresi al _ mi~ uzuvları m~m e e ın ugu. n-. 1 tur 

d t · ı d" komite kurulmaktadır. 
1 

daki ilk İngiliz teklifi bugün ter - mecbur o muş · . . . tına girmekte olduğunu kabul et- bar ıman e mış er ır. kü ihtiyaç ve icaplarına elverış ı k t il R ·t·ı•f ik" mem - nın aynıdir. İkinci emirname, Dahiliye, İktı- d • . t• · h , edilmiş vaziyettedir. Fakat, ng Alman - omen ı ı ~ ı ı . . . mek lazımdır. Çünkü İngiltere ı * unsurlarla eguı ır:p eıı .. r · 
tere, Fransa ve Sovyetler Birliğin leket arasında siln bir teşriki me - * Milli Çek cemaatı komıtesı. mükerrer defalar kendi askeri sat, Ziraat, Nafia ve Sıhhiyeİ Ne - men yeniden y:ıra.tmağa • -n>-
den mürekkep bir üçler deklaras- saiyi istilzam etmekte fakat Ro . meclis binasında top anmış ır. hududunun Fransanın şark hu _ u apeş e, bir ru ve ma ~a a eş ı e ı -1 t B d t 25 (A.A.} - Resmen zaretlerı"nde c Seferberlık şleri • h k ti t k"l d · ı 
:Yonu mümkün olarak kalmakta - manyanın Alman menfaatleri sa - Komite müteaddit komisyonlar dutlarında bulunduğunu ilan et _ bildiriliyor: namı altında birer daırl tesisi hak miştir. 

ı d se d f bü,·ük dır. Londradaki intiba, Sovyetler hasına şartsız olarak girmesini te- teşkil eylemiştir. Bu komisyonla- miş, hava kuvvetleri için şimdi - Macar kıt'aları. dün muntazam kındadır Bu daire er, or unun. - Hepimize üşen vazı e , 
,., "bi lt d 1 ki d ı b ı· - · · · icap eden tedbır - mes'uliyetlerle mahmul gden ve .oirliğlnin tek1ü ettiği gı a ı ev min eylememektedir. Bu itibar a rın arasında icra komisyonu mnt- den Fransız topra arın a yer er Slovak kıt'alarının taarruzuna uğ- fer er ıgı ıçın l ff k

. et · ' b" t F İ ·1 ı ı kl dır büyük bir devri, İsmet İnönü dev-et konferansının muva. a ıy. Romanyanın kapıları herkes içın buat komisyonu, kültür ve beden ayrılmış ve ızza ransa ngı te- ramışlarsa da 23 Martta işgal et - eri a aca ar . 

k d di • tt ı d rinl tesis ve inşa gibi muazzam bir §ahsı bulunmadığı mer ezın e r. açıktır. Diğer milletler de arzu ~.t- terbiyesi komisyonu ve nasyonal renin ~s~e:ı suı:e .e ora ar a yer- ı' tikleri mevzileri muhafaza etmiş- =--==========='- işi başarmağa davet edikn a:tıncı 
o-- tikleri takdirde Romanya ıle mu - so alist artisi ile mürıasEbetler leşmesını ısteml§hr. . M b' • • 

• t"kfAI · · ek Almanya ile re 5!. ~ d Diğer taraftan Almanyanın as -IJerdir. Slovak tayyarelerı Ungvar. e US _SeÇJIDl Büyük Millet Meclisi etraf nda Vunanistanın IS 1 ca zakereye gırışer tesısı komısyonu var ır • . . . . , b kale gibı yekpar~ olmak ve dıb -
• knbet etmekte serbesttirler. j kerı hımayesınden 1stıfadede Roesnyon ve Magybercua yı om -

1 
Ylldönumu 25 F b "k 1 d d K (B t ıafı 1 inci sayfada) yanın bu n;ı,.ik durumunda ef'a İ • hf 11 h lihazırda * Grenoble , a rı a ar a ça haklı olan Slovakya ne en ana, bnrdıman etmişlerdir. aş a · 

· ktısadı ma e er, a · ı 1 ve akvalimizle m'lli birliğimizin Atina 25 (A.A.) - Yunanista- . . • lışan ve Fransa aleyhdarı Ita yan- da Cenubi Amerika veya Avus -
1 

. 
7 

Si _ talca, Silivri, Şıle ve Yalova kaza· 
' .. Alın Romen ıtılaflarının şu - . . 1 ' • . Macar hava kuvvet erı, o . . . d" bugün he• zamandan daha tam nın istiklali yıldönümü bugun bu- an - .. .. lar, hudut harıcıne çıkarılmış ar- tralya gibi İngilterenııı asken hı- .. .. .. . M !arı müntehıbısanılerı de ken ı 

tada ve bütün memlekette büyük mulünü tayin etmenin muşkul ol - dır. mayesinden müstefit olan memle· vak tayyaresi duşurmuşlerdır. u kazalarında reylerini istimal edi- bulunduğunu bütı!n dünyaya an • 
·-,,- "k h da · M r !atmak olmalıCır. törenle kutlanmıştır. Atinadaki me duğunu ve ancak tatbı · s.a asın Toru de Pin'de gizli faaliyette ketlerden daha az müstakil adde- kabeleibilmisil olmak iızere aca leeektir. Saat 

12 
de rey alma faa-

rasimde Kral ve ~aşvekil Met~k ~ Almanyaya verilen im~ıy"_"ların bulunan bir İtalyan mektebi mey diliyor. J tayyareleri de İglo h~va '"'.'eydanı- liyeti sona eımiş bulunacak ve he- A. N. KARACAN 
sas, hükumet eı<kanı ve kor di~ kıymeti anlaşılabilecej!•nı ilave el dana çıkarılmıştır. ı nı bombardıman etmışlerdır. men tasnif vapılarak netice An -

loınatik te hazır bulunmuş ve bu- ektedirler. Bu tatbikatın derece- Bu mektep, mınlakı. dahilinde Bir haftada yakalanan Perag, 25 (A.A.) - Havas: . k P t' ~erkezine ve Dahiliye 
" • "t mi yapıl - m İ 1 _,_ d ·ı f ara ar ı 

:Yuk bir askerı geçı res si, bilhassa Romen pi)asasında fa- çalışan taly:nı~rı, çocuk arın'. .o- kaçakçılar Emin bir menrua an verı en, a- Vekaletine bildirilecektir. 

ınıştır. al rakiplerin mevcudiyetine bağlı- rada okutmaga ıcbar fl'."ekte. ıdı. Ankara, 25 (A.A.) - Geçen bir kat kontrolu imkanı bulunm. ıyan İstanbuldan dokuz kişi müstakil * Londra - De Valera Sheguers k t b ı b h t da ı b 
ikt dı Me tep e u unan . ır arı a hafta i inde gümrük muhafaza teş bir habere göre Mussolini, Hıt ere mebusluk için namzetliklerini a- Londra, 25 (A.A.) - İmparator-de Çemberlayn'i ziyaıet ett en r. K ika Nis ve SavoıP İtalyan e - ç ·· Si k . lard · 

•~nra o··g-leyı·n Du""blene hareket et- ors ' . .. .lm. 1. ki!atı, Suriye hududunda: On se - bir telgraf gondererek ova ya- zetmişlerdır. Bu zevat şun ır. Juk müdafaa komi!esi toplanmış -~ . - h yaletleri şeklınde gosterı ış ır. .. .1 .. . t . t . · s· muhar- k 
1 

·ııı 

İngilterenin 
müdafaası 

ll'ıiştir. Fransa Reısıcüm urunun kiz kaçakçı, üç yuz otuz kı o gum- yı işgal etmesi için Macarıs ana Cümhurıyet gaze esı sıya ı tır. Müza ere er esnasında mı 
· · k" ! · * Estonya Hariciye Nazırı, Hor- rük kaçak malı ile bir kilo yüz el- , .. aade etmesini istemiştir. riri Muharrem Feyzi Toğay, avu- hizmet planının t.ık?ivesi icin der 

Romen ask;ri tedbirleri sııyahatının a ıs.erı ti tarafından kabul edilmiş ve mu li iki gram uyuşturucu madde, on mus kat Ali Sacit, Emekli Tuğbay Hü- piş edilen tedbirlerin tetkik edil-
Paris, 25 (A.A.) - Reisicümhur maileyhe Estonya Beyaz Yıldız kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. Hitler istirahate çekiliyor seyin Hüsnü Kartal, doktor Naum diği siyasi mahfellerde söylenmek-

devam ediyor Lebrünün İngiltere seyahatinden Nişanının büyük kordonunu tev- Eğe mıntakasında: Kara suları - Paris, 25 (A.A.) - Berlinden bil N Fransızca İstanbul gazete- tedir. 
A) Macar or- do··n·u·şu·· u·· zerı·ne dahili . . siyaset d 1 ·· b ·ı ik" uman, p • k do 1 d b lıükr 25 (A. . - di etmiştir. mız a av anan uç ya. an.cı. ı e ı diriliyor: si neşriyat müdürü Levi Grats' , arlamento ori r ann. a e. -

dusunu;· seferber edilen kısmı .- Fransa efkarı umumiyesını tek .. 
11 

. balıkçı kayığı ele geçırmıştır. ak . 
1 

.. tT . yan edildiğine görı- tng ,lterenın 
nın etrhisi için yapılmakta olan sı- alakadar etmeğe başlamıştır. *Roma - Faş.isi teşek.ku. erın Almanya Hollanda Nasyonal - Sosyalist partisi me- Pendik b t.erıyo oıı • . ens ı .. su askerlik hizmeCni, gerek mecburi 
Yasi müzakerelere inti2aren Ro - ra~bine, Pazartesi günü Reisi - vücude getirilmesının 20 ıncı yı.1- • • murlarının bir toplantısı esnasında müdür muavını Nıkolakı l\!;;vro- l'.lizmel seklinde, gerekse İngiliz 
tnanyanın tevessül ettiği askeri cümhurun riyaesti altında topla - dönümü münasebelile Hıtlerın tıcaret anlaşması beyanatta bulunan Von Epps, ec- cğlu, Evka müdürlüğünden mıi - , I ' ·ne daha uygun fakat bi· 

1 t · · nın Londra ı· · t..A.""'-' · · b"ld" e d"l anane erı • 
tedbirlere devam ediliyor. nacak ve dev e reısı 1a .. Muoo ınıye """'uuerını ı ırm - Berlin, 25 (A.A.) - Almanya ile nebi memleketlerde izhar e ı en tekait Rıza Ertüm, Gümrük ko - rinci ,ekil kadar mürssir o.ahi -S il T h t' ve orada yapı n muza- ye memur edilmiş olan Prensde k • müs _ . . .. J '. . . 

eferberlik münasetet· e ran- seya a ı . 1 . .. 1 . 1. Hollanda arasında devam etme te hoşnutsuzlugun Almanyayı mısyoncusu Halı! Guden, Esbabı ıecek bır şekılde kabul etmege ra-Sil lk .. t d"ğ" a 1 . dtplo~tik netıce erı Hasse tugun buraya ge mış ır. . .. k 
1 

b .. 1 
1 

k _ k . 

1 
Vanya ha ının gos er ı ı v kere erın h l d" r olan ekonomık mu!a ere er ugun lemleke istemekten a ı oyamıya- emlakten Fehim Eronur. zı olup olmıyacagı eyfıyeti sua e tanperverıı·k ehemmiyetle kay - hakkında vereceği iza a 1 ın ı- --oo-- ı t ı · t• ı 

bir anlaşma i e ne ıce en~ış .ır. cağını söylemiştir. İstanbuldan 17 mebus çıkarıla _ şayan görü mektPdir dolunmaktadır . yecektir. d _ Müthiş bir infilAk Her ik i taraf. iki memlek~t ıhtı -
1

1 Sureti umumiyede zannedildiği- caktır. Partı"de 
17 

namzet göster _ Hüklımetir. yalnız ekse.riyPtin --oo-- Bu sabahkı gazetelerin yaz ıgı- k ı · · k ı ki mubadele h ı f 
Londra, 25 (A.A. - Kent dü a- yaç arı ıçın arşı ı ı ne öre 20 Nisana kadar bir sükü- . .. . mebusluk için a- değil. ayni zamanda mu a : ,;ar-lsviçrede alınan ihtiyat na göre, Hariciye Nazrıı Bonnet de lığında kain Favershau'da taş o- hacmin i fazl alaştırmayı kararlaş- ı gd ' . ecektir Goering ise mış ve mustakıl • .. \ilerin de müzaheretini temın et -

enternasyonıil vaziyeti etrafiyle 1 y · ı 1 Nisanda net evresı geç · k b rakmamış oWuguna go- • •t db. 1 . cakları için patlayıcı maddeler tırm.ış ır. enı .. an aş~" 15 Nisana kadar İtalyada kalacak- çı y~r ı. . . meden böyle mühim ~ir ırn:arı . ı -te 1r erı anlatacak ve Fransanın vaziyeti - . ed b" f brikada bu sabah merıye t mevkııne gırecek ve ev. re mustakil namzetlerın seçımde tihaz edemiycceği göıulmektedı r. l3 1 · t ·ı edecektir ımal en ır a · · · ı b" d • ·ı tır b" ·d· p · · · · ern, 25 (A.A.) - Federa mec- nı espı · . . . d 3 kı"şı· 0··ımu··ş velkıler gıbı ya nız ır sene egı · kazanamıyacakları ta ıı ır. artı Başvekil ile amele parlısının ı · ı ç b ·· ·· · in · fıllik netıcesın e • · · 50 · · ld .. ·· ·· -ıs bir ihtiyat tedbiri olmak üze- Sa ı veya arşam a gunu ıç ın k k . . d yaralanmıştır Fab- fakat iki sene meri olacaktır. Hıtlerın ıncı Yl onumu, me yalnız Ankara, Afyon, Eskişehir başlıca erkanı arasındc yapılan gö 
re h l"ğ ı d Başvekı·ı Daladyenin radyoda hır aç ışı e · ı · · · ı t •t edilecektı" r 

Udutlardaki bütün a ım arın e d . . t 1· ıe Anla ma karsılık ı ıtımat ve e- rasım e esı · .. _._. ., L .... ,_,_ _ , _ L • • • • • • o '-'· n'-n~~; .. 6• l lltu · alarm_a ı marn _ __ ""'o ..... .,.lJ_~- -" h.sa_ hi 



SA.TPA 1 

Mavi sakalın yedi karısı 
Yazan: Anatole France Tercüme eden: M. R. Ozgen 

3-
Mavi sakal, cingöz doktorun ağzından çiftçilerin kulaklarına 

tavsiye ettil:i devayı işitir işitmez ulaştıkça, o eski hadiseler hatırla
dirildi ve çok düşünmeye lüzum nıyor.. Şato ve Mavi sakal, kO'I"
gormeden halasının kızı Anjel dö kunç bir mahiyet aliyordu. 
La Grandinle evlendi. Bir gün, Mösyö dö Montragu 
Bernarın bu kızı tercih etmesi- bıldırcın s:vında idL Madam Anjel, 

köşkün kapısı önünde oturmuş, bir 
bebek gömleği dikiyordu. Birden-

nin sebebi m idi: Bir defa kız gü
zeldL Sonra bilgili, becerikli bir
şey değildi. Kız, herkesçe basit, a
lelade bır mahlük telakki olunu- bire önüne, dilenci bir pupas di-

yordu. Ve böylesi de, kadından ya
na canı çok yanmış olan Mösyö dö 
Montraguya en uygun geliyordu: 
Öyle ya.. Oyna~ını aldı; başına 
hal getirdi; çok bilinişi ile evlendi; 
başa çıkamadL Toy, cahil bir 'kadın 
nesine yetmezdi! 

kildL Bu din adamı, kadını güzel 

oldğu derecede saf görünce, ona, 

kendisinin hızır olduğunu, ne is
terse diley~bileceğini söyledi. 

Kadın, bir çok düşündükten son

ra hatırına, •cennette bir köşk• is

temek geldL Papas, derhal muva

fakat etti ve köşkü göstermek için 

de, onu l:.ildiği merkebin üstünde 
önüne aldı; ormana daldL 

Anjel ne oldu? Bilen yok ki ... O 
halde.. cTalihsiz prens~slc• oda -
sıo na ve Mavi sakala, gözler, bir 
daha şüpheyle çevrildL 

Mavi saha!, Anjelle evlendikten 
sonra, işin, hiç te, düşündüğü gibi 
çıkmadığını görerek müteessir ol
du. Anjel uysaldı; Anjel saftı ve 
kendisini de seviyordu. Gel gele
lim, her şeye, her söze çabuk kanı
yordu. Fenalık nedir bilmezdi; fa
kat fenalıkların en fenasına sürük
lenebiliyordu. Kurnazlar şöyle 
dursun en beceriksizler bile, onu, Köşke, şiı:ndiye kadar beş kadın, 
istedikleri gibi oynatıyorlardL telli duvaklı birer gelin olarak 

Ona: •Anjel, şunu yap! Yoksa 
cin çarpar, Anjel, buraya gir! Gir
mezsen, seni gulyabani yer.• de
nildı mi, iş olmuştur. Saflık, bu ka
darla da kalsa iyL Ona: •Gözleri
ni kapa ve şu ilacı iç!• diyenleri 
de dinlerdı. İlaç, uyku ilacL. Ka
dı ngüzel.. Artık şirretlerin keyfi
ni s:z düşünün! 

Mavi sa.kal Mösyo dö Montragu 
çıleden çıkıyordu; çünkü karısı

nın başından geçen her macerayı, 
noktası noktasına öğreniyordu. 

Söyliycn de bizzat AnjeldL 
Bilanş dö Jibomeks, yaptıkları

nı sövlemedcn Bernarı lncitmiştl 
Anjel ise akıl almıyacak şeyler ya
pıyor vt> • stelik te söylüyordu. 
Bu fazla saflık, zavallı adamı yara
lıyor, yarasına zehir de ekiyordu. 

Karısı: ·Filan bana şunu söyle
i. Falan bunu yaptı. Ne gördüm 

bilmezsin! Hislerim nasıl gıcıklan
dı, bilsen!• gibi b~langıçlarla ba
şına gelenleri anlattıkça, Mavi sa
kal, kıvranıyor, çıldırıyordu. 

Aman yarabbi.. Köşkünde, ahır
larında, bahçelerinin ağaçbn al
tında ne kadar cinler, periler, u
macılar, gulyabaniler varmış! Ve 
hepsi de karısına musallat ~!muş. 
O zavallı da şerlerine lanet diye
rek hep sadaka, necat fidyesi da
gıtıp durmu 

İyi kalpE, sabırlı Mavi sakal, 
kendini tutamıyor, karısına: •Çok 

hindi beyinlisin!• diyor. Çok canı

na tak ettiği zamanlarda da kadını 

tokatlamaktan kendini alamıyor

du. 

Öteki ·karıları zamanında. •Talih-

siz prensesler odası•, hiç yoktan, 

eamet yuvası addedilmekle dere
beğ:ni lekelmnişti. Anjelin yedi
ği tokatlar ise, Mavi sakalın sırtı

na birer gaddarlık yaftası gibi ya

PL'iıyor, aleyhindeki iftiralara ha
kikat şekli verdiriyordu. 

Ayıcı Kolet, •Talihsiz prensesler 

odas1> nın arka kapısında kaybol

mamış mı idi? Sarhoş Jan, bu o

dadan, imdat! Can kurtaran yok 
mu? Diye bağırarak, Mösyö Mon

tragunun elinden hayatını kurtar

mağa çalışmamış mıydı? Çiftçi kı
zı Jfgon, şüpheli bir ölümle ölme

miş miydi? Hele, Blanş dö Jibo

meks •Talihsiz prensler odası• n

da ne feci ve esrarengiz bir şekil
de öldürülmil§tü! 

Anjelin tokat yemesi, hizmetçi 

girmişlerdi. Fakat akıbetleri ka-
ranlık.. karanlıktL Evet.. Her biri, 
az çok birer müddet, iyi 
kötü birer hayat sürmüş -

lerdl Sonra ne olmuşlardı? 

Köyde, bu, herkesi merakta bıra

kan bir mesele idi. Ortalık 'kara
rınca, köy evlerinde konu komşu 

toplanır, şatonun tekinsizliği, Ma

vi sakalın esrarengiz halleri konu
şulurdu. Neler.. neler anlatılmaz

dı; dinliyenlerin tüyleri ürperirdi. 
B.r gün.. köyde, Mavi sakalın 

tekrar evlenmek üzere olduğu ha
beri şayi oldu. Ortalığı, şiddetli bir 
merak sardı. Öyle ya .. köşke, bir 
kurban dana gidiyordu. 
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BUGÜN G. " Öreceğiniz Büyük Fransız-

MELEK ca Film Seven Aşkın Zevkin 
ve Acıların Yaşa yan Bir 
K a d ı n ı n Harikulade ve 

Sinemasında Müessir RomP.nı 

Damgalı Kadın 
Eaş Rollerde: GLADYS GEORGE - WARFEN 

W!LLIAM - JOHN BEAL 
Ayrıtllı !Uenıleket gazetesi ve Paramunt dünyu havadisleri 

Bugün saat 13 te tenzili tlı matine. 

iKDAM 28 - Mart 1111 

lfGi~ 
Tefrika Numaraaı. 20 Ali Naci KARA CAN Senenin en iyi filmlerinden biri 

Kibarlar mahallesi Bernard Shaw'ın 

Sokak isimlerinin güzelliği-Alvear caddesi - Palermo 
şehrin gezinti yeri- muhteşem geçişler. herkes 

kendini göstermek istiyor 

• 
eserı: Pygınalion 

Bernard Shaw'un bi!'lbir güçlük 
le filme çekilmesine razı olduğu e
seri, Pygmalion nihayet Pariste 
gösterilmeğe başlandı. Film çok 
büyük bir alaka ile karşıbnmış, 

halk tarafından çok rağbet gör -
müştür. Bütün Fransız gazeteler! 
filmden bahsetmekte. hepsi de 
methetmektedirler. 

Bernard Shaw'un bu e••'ri'lde 
'ıal akla Kıbrıslı heykeltraşın hi-

1 kayesini getiriyor. Bu heykeltr~ 
1•ir eser yapmış, eseri o kadar gü
zel olmuştu ki heykeltraş eserıne 
aşık olmuştu. Yalvarması üzerine 
de Venus Galatee'ye hayat vermiş, 
heykeltraş onunla evlenmişti. 

Bernard Shaw, bu eseri ile der
bilhassa muhavereler çok kuvvet-

i 
ildir. Bütün muhavereler onun şid
detli ve müstehzi tarzını muhafaza 

, etmiştir. Zaten kenrlisl eserinin 
~ mme çekilmesine müsaade ederken 
muhaverelere dokunulmıyacağını 

şart koymu~ olduğundan muhave
relerde hiç bir değişiklik yapıla-

mamıştır. l>ygnıation'da bü)'ilk bir muvaf-
Mevzuu kısaca hulasa edelim. fakiyet göstenniı olan WENDf 

Meşhur bir Phonetique profesö- HİLLER filmin ilk kısfındA böyle 
rü :ıokakta çiçek satan mini mini çirkin sefil bir çiçekçi kı:z olarak 
bir kızı alıp terbiye ederek onu dü- tl(Örünmektedir. 

l
~es yapacağını, aristokratların ara- . k' bil 

"k k t k b'l yaşamasına ım an kalmadı~ı 
sına yu se sosye eye so a ı ece- .. . 
- · · "dd" d h kikat 1 ı tun btınların da onu sevmeswden 
gını ı ıa e er ve a eu ite· 
diğinde muvaffak ta olur. ileri geldiğini anlaması için ı:~nç 

kızın birdenbire isyan ederek ya-Bir çiçekci kızı alıp üç ay onun
la uğraşır ve bu üç ay uğraşmadan nından kaçıp gitmesi lazım gelir. 
scmra genç 'kız o kadar fevkalade Fransız gazeteleri profesör tipi· 
hir hal alır ki profesör ümidinden 1 ni Leslie Hovard'ın çok iyi canlan· 
ı.ıarlak çıkan netice karşısında hay
retler içinde kalır. Fakat arzusuna 
kavuşup bu mük~nımel tecrübe ile 
ıddiasını isbat ederek muvaffal: 
o>duktan sonra artık genç kızla es
kisi gibi meşgul olmaz ve bu genç i kıza ne kadar alıştığını ondan uzak 

Dalı;• Uzwılu~u 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T, A. Q. 19,74 m. ı519S Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 3ı,7o m. 9458 Kes. 20 Kw. 
Türkiy,. Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

dırdığını, ı;içekci kız ro!Gnde ise 

Wendy Hiller'in pek mükemmel 

olduğunu yazmaktadırlar. Bütün 

öteki rolieri yapan artistler de çok 
iyi seçilmiş olduklarından hepsi 
çok muvaffak olmuşlardır. 

Tiyatro 
Necmi Rıza Öhıskan, Melek Tok
göz. 1 - Cemil Beyin - Muhayyer 
peşrevi. 2 - Hacı Arif Bey - Mu• 
hayyer şarkı: Meyhane tarapgıihl 

mey. 3 - Tamburi Ali efendi • 
Muhayyer şarkı: Feryada ne ha • 

Muazzam tehre bir kuı bakıp Pazar cet. 4 - Suphi Ziya - Hüseyni şa.r-

\
kı - Feryat ediyor b!r gül içiııo 

Şehrin kibar sınıfının, zengin -ı ve çizgi ahenginden örülmil§ ev - J size ilahi bir ormana vardığınız Saat 12.30 Program. 5 Refik F H.. • ıa· - ersan - useynı şar • 
!erinin ve birk~ yüz senelik cad- !eri, yanyana dizilmiş ve yeşillik- hissini verir. Saat 12.35 Müzik (Küçük orkes- Kimin mecburu hüsnüansın. 6 _ 
lerini sayabilen ve İspanyol ka -ılere gömillmüş kaşaneler halinde, Sathı maillerin şıu-asından bu_ tra - Şef: Necip Aşkır.). 1 -:- Le- Şevki Beyin_ Hüseyni şarkı: Hic-
şiflerinin kanından inen asılzade- önlerinden geçeni durdurup ken - d 1•1 1 1. har - ç_ ocuk Prens operetınden ran oku sı·nem deler. 7 _Nevre. 
1 · · h h t ı ı k d'I · k 1 H . . rasın an şe a e er haunde sular 
erının emen emen op u o ara ı erıne çe er er. epsının, yaz .. .. .. potpurL sin _ Muhayyer şarkı: Gün kaVUf' 
oturdukları geniş mahalle, İngiliz kış, renk renk çiçekler sarkan bal- dokulur ve bunlar yer yer beyaz Saat 13 Memleket saat ayarı, a- tu. 8 _ Mahmut Celitlettin aşa • 
parkların~an bir parçayı andıran ikonları veya camlarının ardında köpükten perdelerile yeşil fond'un jans, meteoroloji haberleri. nın _ Muhayyer şarkısı: Niçı:: ınab 
San Martın etrafında başlıyarak limonlar, portakallar ve hurma a- üzerinde gümil§ bir levha teşkil e- Saat 13.15 Müzik (Küçük orkes- zu bakarsın. 9 _ Muhlis Sabahad· 
Alvear caddesi istikametinde şi - ğaçları saklıyan azim Serre'leri, derler. Her taşa bir 'renkte sarma- tra - Şef: Necip Aşkın .. de~am). dinin _ Hicazkar şarkı· Bahar gel· 
male doğru uzar. Şu güzel isim - kış bahçeleri, limonlukları vardır. şık dolanml§tır. Su, bunların ara- 2 - Schrader - Akşam uzerı (ha- di gün açıldı. 10 _ Halk türküsii
lere bakınız: Esmeralda, Serrito, Hemen hepsi geniş ve eski, mun- sında şarkı söyliyerek dolaşmak - zin parça). 3 - Paul Lincke - Ye- Yürü dilber yürü ömrümün vatl-
Parera, Callao, Hunkal, Arenales.

1 

tazam ekilmiş ağaçlar dolu bah - t b km k dır §il vadilerde bir rP.ndevu. 4 - Saat 21 Memleket saat ayarL 
S M t . 'd Al a ve oyuna a a tr. . , B ahros M d N 3 Bunlar hep an ar ın en ve- çeler içindedir. Bu evlerin üslüp- . . r - acar ansı o. · 5 - Saat 21 Neş'eli plaklar _ R. 

ar'e giden temiz sokakların isim - !arı Avrupadaki eşlerinden her Gecelen suların perdelerıni bu- Gebhardt - Nokturno - l'l'inni. 6 - .. . . ... Saat 21.10 Muzık (Rtvasetıc(IItl • 
!eridir. ,halde daha güzeldir. Sanki mimar- harı ve.ya tülü andıran toopembe, J. Strauss - Ritte~ Pasman - Komik hur bandosu _ ~f: İh•a~ Künçer)· 

Hepsi tahta döşelidir. Bazıları - lar, burada, Paris'te, Berlin'de, Ro- tozmavı veya açık yeşil, tirşe operasının bale~ı. .. _ . ı _ A. Arnoks - Dalgalansın saıı· 
nın iki tarafında büyük çınar a - mada müsaade edilmiyen bütün ı renkler içinde uçar görürsünüz. Saat l~.50 Turk muzıği. Çalan - taklar (Marş). 2 _ Leo DelibeJ • 
ğaçları yükselir. Bun!ardan Par - fantezilerine serbest cereyan ver - Bu tropika alemine mahsus nebat .ıar: Vecıhe, Ruşen Kam, Cevdet Kopelya balesinden )vals). 3 -
rera sokağı, beledlyec~. bir tecrü- mişlerdir. cennetinin gerisinde tski bir ma _ Kozan. Okuyan: Mustaf_a Çağlar. Mendelssohn - Bartholdy - Fiııgal 
beye saha ittihaz ed:Imiştir: So - Binaların harcı çok defa yontu!- l - ......... - Rast peşrevı. 2 - De- - (u""vertu"r) 4 Gustave nastır, Recoleta manastırı yükse- . . magarası . -
kağın ağaçlar dikilmiş kenar kıs - muş taştır ve böyle olması o bina- . . denın - Rast şarkısı. Senin aşkın- Charteniier - İtalya intıbaları (sen 

b 1 d . . Iır. Bu manastır alll ihtıyarlııra l ç"k oldum 3 - Dedenin - Rast b) mına, e e ıye, biir şerit halinde ya ağır, kesıf, muhteşem ve asil .. .. ' a a . · . .. . fonik parçaları). a) Serenad. 
yeşillik ekmiş, çiçek dil<miş ve bu- bir görünüş vermektedır. hayatı mumkun olduğu kadar az şarkısı: Y1'.'e bır gulnıhal.. 4 i-: Çeşmede. c) Küçük katırlar ;ıze-
nu oradan başlıyarak yanındaki Bütün bu evler, bahçelerle ay - ıztırap ile geçirmek ve sanki en ~~~al Eın'.n - Mahur şarkı: ki rinde bir gezintL ç) Dağlarda. 

· · · · .. 1 t b' t · · d "!" .. b ki gozum sensız 5 - Cevdet Kozan - . S ~--sokaklara ve gıttıkçe ılerıye doğ - ı rili, fakat bir tiyatrontın locaları guze a ıa ıçın e o umu e e - . · Saat 22 Anadolu aıansı por s.-. 
ru uzatmağa girişmiştir. ıintizamile biribirlerini takip eder- diklerini onlara unutturmak eme- Ud taksımi. 6 - Rakımın Uşşak 1 visi). şarkı: Silemem bir gün. 7 - Halk · ik (D • iği• 
Halkın kanaati şudur ki bütün !er. U ile kurulmn•tur. B&zan, gezer - .. .. .. . . Saat 22.10 Mtiz ans muz 

. ••• ...., turkusu - Mısket geliyor. 
sokaklara doşenecek olan bu ye- ken, yeşilliklerin arasından yüzü S 14 20 _ l4.30 Ko (K _ Pi)· . 
şillik ve çiçek unsuru tam olunca Avenida Alvearın bir köşesini b k k b aat . · ~uş~a da Saat 22.45 - 23 Son aıans hııbe"° 

.. . .. . uruşu , am uru çıkmış, belki dın saatı - Çocuk terbıyesıne a- . k 
Buenos - Aires'ten daha güzel bir denerken, -galıba yegane koşesı • . lerı ve yarın 1 program. 
şehir tasavvur edilemiyecektir. ni!- karşınıza birdenbire bir rüya bu toprakların keşfinden arta kal- ır). 

t ·b· b' k dıru ·· ·· Saat 17.30 Program Ti t olar: işte, bu mahallededir ki Buenos- gibi inanılmaz bir m&nzara çıkı - mış nıamo gı ı ır a n yuru- .. . · ya r 
· R ı t ı R ı t b d'" d'" ·.. .. ı t b" t· b" "bi Saat 17.35 Muzik (Pazar çayı -Aires'li zenginlerin, aristokratik verır: eco e a. eco e a, u um- ugunu ve onun a a ıa ın ırı -

d .. h' d t ğ bi Pi.). adlar taşıyan eski ailelerin Lopez- uz şe ır e opra ın r parça me- rine karışarak sanki hayatın için- (Ç k ' Saat 18.15 Konuşma ocu sa-
lerin, Fern:ındez'lerin, Melo'ların, yillenmek istidadından istifade e - de bir tiyatro parçasının temsil e - t") a ı . 
Ançorens'lerin, Rlvasların, Peral- dilerek yaratılan sun'i bir cenne- dildiğini tasavvur edebilirSinıiz. Saat 18.45 Müzik (Şen oda mü-

to Ramos'iarın mulıt~sem villala-, tin ismidir. Geniş ve yemyeşil sat- [Arkası lflTın] ziği _ İbrahim Özgür ve Ateş bö -

r'. yükselir. Bu adaı_nlfrın serveU'.'" lhı mailler tasavvur ediniz. Bu sat- cekleri). .. ... 
rı hakkında bi'r fıkır •ermek ıçın .hı maillerin arasına labirentlere ı;,ALK OPERETİ Saat 18.15 Türk muzığı (Fasıl 
mesela Ançorens'lerin bizim para- 'b . .k klı .. 1 1 Halk g-esı' heyeti) Celil Tokses ve arkad~ -. . . enzıyen zı za ve uzer er per- ~~ · 
mızla yetmış seksen mılyon ltra- Matine 16 da tarı. 
ltk bir sen·et sahibi olduklarını golalt gezi yoliarı açıı.ız. akşam 9 da Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -
söylemek kafidir. Bary gibi büyük Etraf hep agaçtır: Manolyalar, Zozo Dalnıas'la berleri. 
buğday krallarının, Kasares gibi oka!iptoslar, palmiyeler, reçinalar Aşk Borsası Saat 20.15 Türk müziiğ. Çalan -
büyük çiftlikler sahibi Estansiero- ve tropikaiarda yetişr·n her nevi Operet 3 perde !ar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen 
!arın her hiri bir tahin kadar rPnk .. 1 v..:_ acaip aiia<:ln · birdenbire Yazan: M. Yesari /Kant Cevdet K;ozan. Okuyanlar: 

TEPEBAŞI 

Dram kısmı 
26/3/939 Pazar 

gündüz saat 
15 - 30 da 

26/3/939 Pazar gü- ıu 

nü akşamı saat 20 - 30 da 
KORKUNÇ GECE 3 perde 

KOMEDi KlsMI 
26/3/939 Pazar gündüz saat 

15 - 30 da 
26/3/939 Paza-r akşamı saat 

20-30da 
BİR MUHASİP ARANIY01' 
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Fenerbahçe Ankaragücünü güzel 
bir oyunla 4 -1 yendi 

İlk devrede Sarı Lacivertliler 1 - O mağlup idiler. 
_feneroahçe gollerini 17 dakika içinde yaptı! 

Dün bir taraftan havanın güzel,olarak ilk anlarda sıkı bir hücum 
oıu,u C:ıger taraftan da Fenerli da yaptılar. 

futbokülerc Fener id~re heyetinıı:ı Feperin beraberlik golU 
nasıl hır bartket takıp edeceğını 

ve hem de Ankaranın kuvvetli ı.- İşte bu hücumlar sırasında An· 
kımı Ankaragücünün oyununu karagücü kalesinin sıkışık bir hal
>eyretmeğe gelen bir iki bin kişi· de bulunmasından istifade eden 
lik bir meraklı kütlesi Fener sta· Fener forları devrenin ilk dakika
dının etrafındaki tribUnlerde yer sında beraberlik sayıl&rını çıkar • 
•lmış bulunuyorlardı ki saat 16 da dılar. 
evvela Ankaragüclüler. onu tak!. Fen erin ikinci golU 
ben de Sarı . Lacivert formalı Fe- 14 .. .. d kik d E tta bir . .. uncu a a a •sa n 
oerlı futbolcu!er alkı~lar arasında ı 
sahaya çıktılar. pas alan Yaşar sağaçık Naciye gü· 

1 akımlar ve hakem 
İki takım da biriblrinl sel9.ınla· 

dıktan sonra ikl ayni renk şöyle 
dizildiler: 

Ankaragücü: Kefi • Fener, A· 
li Rıza • Abdi, Semih, İsmail • 

zel bir pas verdi. O da topu süre -

rek uzaktan attığı bir şiltle Fene

rin ikincı sayısını yaptı. 

Fenerin UçUncU golU 
Biraz evvelki golden iki daki· 

ka sonra Reşat Ankaragücü kalesi 
liamdi, Fahri, 
liamdi. 

Muzatier, Fikret, ~nünde yakaladığı bir topu vole 

bir şiltle üçüncü defa Ankaragücü 
Fenerbahçe: Hüsamettin • Le. 

bip, Muzaffer • Mehmet Reşat, An
gelidis, Ali Rıza • Basr!, Esat, Ya· 
tar, Şaban, Naci. 

kalesine yerleştirdi. 

Fenerin son golU 
Nacinin ortaladığı bir topu bu 

sefer de Basri sıkı bir şiltle Anka· 
ra kalesine attL Şimdi oyun 4 • 1 
Fenerin galebesi altında oynanma· 
ğa başladı. 

Birinci devreyi galip bitirmiş ol 

Hakem Halit Galibin düdüğile 

iki takım da evv'elki gn hayata 

gözlerini kapıyan eski spor teşki· 

!.Atı başkanı ve sporcu General • 

leri Ali Hikmet Ayerdemin hatı-
masına rağmen ikinci devrede bi · 

rasına hürmetle bir ılakika sükut 
ribiri ardına dört gol yiyen An • 

resmiei ihtiramını yaptılar. 
Bu merasimden sonra saat 14,35 karagüçlüler vaziyetin fenalığını 

le Ankaralılar oyuna başladılar. anlıyarak sayılara değilse bile hiç 

Biribirini kovalıyan birkaç hücum olmazsa Fenerin oyun hakimiye
dan sıınra An.karalılar Fener kale- tinden kendilerini kurtarmak için 
&inin önlerine indiler. çalışmağa başladılar ve Fenerbah· 

Ankaragücünün go~U 
çeye yaptıkları müteaddit hücum
larda sayı yapmağa muvaffak o· 

Bu sırada ortalarda dolaşan to- lamadan sahadan 4 • 1 mağlup o· 
pu Ankaralı Semih b.r kafa pasile ı !arak ayrıldılar. 
soJaçık Hamdiye geçirdi. Hamdi • Ankaragüçlüler bugün Taksim 

stadında ikinci maçlarını Vefa ile 
yapacaklardır. 

itin uzaktan attığı bir şilt Fener 
kalesinin sol direğine çarparak 
falso ile içeriye girdi. Bu gol oyu· 
uun ilk dakikasında olmuştu. 

Nasıl oynadılar! 
Ankaragücü kalecisi iyi bir o • 

yun gösteremedi. Ali Rıza iyi bir 

oyun çıkardı. Enver çalıştı. Haf 

hattında Semih ve Abdi iyi idiler. 

liemen ilk anlarda &ttıkları go

lün tesirile Ankaragüçlüler tam 

on dakika Fcnerbahçe kalesi önle

rinde çok çalıştılar. Fakat bu mu- İsmail muvaffak olamadı. Sağ a
vakkat tazyikin sırası Fenerlilere çık Hamdi ve yanında Fikret bo-

geçti. . .. 1 zuk bir halde idiler. Hücum hat • 
Fenerbahçenın huct·m hattını ı tında Muzaffer ve bilhassa sol a-

muannidane soldan işletmeğe ça • ıi çık Hamdi iyi idi. Fahri eskisine 

lışması takımın gol yapmasına im· nazaran fena bir oyun oynadı. U • 

kan bırakmıyordu. Fenerin bu taz mumiyetle Ankaragücü yorgun ve 

Yik s~risine Ankaragüçlüler de nşassız bir halde idi. Fenerbahçede 

mukabelede geç kalm•yorlardı. Ve Hüsamettin vazifesini yaptı. Bek 

oyun Ankaranın 1 · O galebesi al- Lebip birinci devrede biraz aksa-

tında mütevazin zevksiz ve heye

cansız bir halde devam ederken bi
rinci devre bu suretle bitti. 

ikinci devre 
İlk devreye Fenerliler başladı

lar. Ve akabinde birincinin aksine 

---

dı. Muzaffer daha çok genç, tec -
ürbcsiz olmasına rağmen çalıştı. 

Fener hattı vazifesini tamamen 
yaptı. Hücum hattında Esat en ça 
lışkanıydı. Naci, Yaşar, orta bir 
oyun oynadılar. Şabanla Basri de 
iyi değildiler. •• 

iKDAM lJAYI'. 

inlandiyali kadınlar ve iş hayatı 

Kaduılar her meslekte erkekler le yanş etmektedirler. Resimde görülen iki kadından 

Finlandiyalı doktor KAİSA TURPEINEN, aolclaki ise bir postıı müvnzildlr. 

Finlandiyalı kaduılar her meslekte çalışırlar. Hattll temizlik amelelii'inde bile.. Resimde görülen 
kadm bir temWik amelesidir 

Finlandiya' da kadınlar yolların tamirinde de çalışırlar, Resim bir caddede çalışan kadınları gösetriyor 
Şehrin gezinti kıyılarında ağaçlıklı ııüze 1 bir yol 

Nihayet bu §İmal memleketi ei'lencenin en iyisini kendinde 
toplıyan bir yerdir. Oratıla dalına nq'e varclu 

Finlandiya ayni zamanda en meşhur varyetccilerin yeti§tlğl bir 
mekteptil', Resim beynelmilel şöhret kazanan sirk yıldı&larm~ 

SOUİE JEAN'ı gösteriyor 

Kadm berberlere Finlan diyada pek çok raslanır 

seni bazı vehimler önünde şuur- zi feraha çıkaracak bir hadise ... Ve j Bu ilti taraflı ve yarı kapalı gay- mahluk bende derin bir şüphe u- !aketin eserini her an gözümün ö • 

E 
• s J dan, idrakten mahrum bırakıyor. bizi zehirliyen bahsi tazelemekten ret birbirimize karşı merbutiyeti- yandırmıya başladı: nünde tutamazdım; bu çocuk bu· IDlDe U taOID Böyle şey olmaz. Sana ailemizi teh- ikimiz de çekindik. Ona söyledi- lmizin bir delili olduğu için bizi te- - Yoksa bu hakikaten benim radan gitmeliydi. O aramızdan 

dit eden tehlikeden artık korkma- ğim sözler çok kat'! idi ve onu kor.lselli etti ve tehlikeli günleri haki- çocuğum değil mi idi? Yoksa ha- çekildikten sonra bana bu kadar 

ill 
• i dığunı söyledim. Fakat bu defa sen kutmuştu. O, bu korku ile büyük lkaten büyük bir emniyetle karşı- kikaten Nıhalin sözleri doğrıı mu mevbut olan kadınla &ramdakl di-

Sarayında Bir nırsız korkmıya başladın. Böyle manasız bir tereddüt arasında sustu. Ben lamamıza sebep oldu. idi? Bu çocuğun doğuşu bana ait ken kalkmış olacaktı. 
korkuların !~zumu yok. Kendine onu daha çok tazip etmekten, ya-I Çocuğumuz doğdu; o gün Nihal olmadığı için mi benim ölümüme Nihal, zayıf bir sesle sordu: 

!gel ve bana ıtaat .. et. rasını tazelemekten çekinerek sus- kendine geldiği zaman ben yanın- sebep olmadı? -Çocuğu ne yapa.,ağım RifatT 
Yazan : M. /haan - Demek kı dun gece sana söy- tum. da idim. Elleri avucumda idi. Hal- Vicdan ismını verdiğimiz bu Bu senin çocuğ lı akla b 

.. . . . . .. .. Tefrika No. : 23 !ediğim şeylere inanmıyorsu~? Yaz gene geldi. B~h":"da kanm- s1;Z ve zayıftı. Benim işitebileceğim küçük .kız~ gözler~ dikip, ond~ raber beni~ çoc:.~:~:~ e-
lşte boylece benım hakikatını Yuzumde kimbilir nagl şefkat ve Bunu bana sorma ve hır da- la arasıra yayan gezı.ntıler yaptık. bır sesle: bana aıt bır renk. hır çızgı arıyor _ 0 b . . . 

Ögrcncmiycceğim bir iddia ile Ni· °'.erhsmet okumuş ola~ak ki elle. ~ada bu bahsi açma ... Ben öyle is- Aramızda .gaı;ip.bir se.mpati ve a.n· _ Korkma Rifat! Dedi. dum .. Bunu iki ay beyhude ar:~~ sun? nu ana tercıh mı ediyor· 
hal beni doktora sürüklemek, ora- rune sarıldı. Titrek sesile: tıyorum. Çocuğun doğacaktır, 0 za- !aşılmaz hır çekı.ngenlik vardı. Bır- Korkuyor mu idim? Ah ... Doğ- Hayıı ... Onda ~.ana .benzer .çbır 
da ameliyat olmasına heni razı et· _ Rifat, dün gece uyuyabildin mana k~dar ~oktorun tavs~yeleri- birimize öyle gayri ihtiyari soku- ,rusu içimi ezen ve beni şaşkına h.at yo~tu. Ne gozlerı, ne rengı, ne - Hayır. ~la ... Fakat sorıı~o • 
mek . t ' d Z 

11 
k d ,.. mi7 Seni ııe kadar m t . ttl ne harfıyen rıayet edeceksın; sıh- luşumuz vardı, ki bu birbirimizi döndüren bu korkuyu kendimde., çızgılerı... rum, bu çocugu ne yapmamı ıs • 

ıs ıyor u. ava ı a ı.n ... v- · uz arıp e • hat' . k . · k k k N h'd · d" .. · 
nun bu fedakarlığını düşününce ğimi düşünerek ben gözlerimi hi ını oruyacaksın. Vehunlerden ne kadar sevdiğimizi gösterirken bile gizlemeğe çalışıyordum. Bu .. Sonra. or a;a ~ ı eyı uşun- tıyorsun? 
h . . • k amadım ç ve aramızı açacak fena sözlerden neden sevgiden, aşktan artık bah- korku bir hafta, on gün devam et- dum, Vıcd~nla Nahıde arasında _ Onun çaresini ben bulacağım. 
ayatını bır vehun ugruna feda apay · kaçınacag"ız İşte bu setmez olmuştu·k? ı .. . d bir benzeyış bulmıya çalıştım t • · o t ıı· I t p ,_.,, · .. · .... tL Bu on gun Nihal çocuğun an, .. ... Bir kadına bırakacağım 

e ınemege, onun amelıyat olması· nu ese ıy.~ ça. ış ~ e........ Bundan sonra Nihal ellerine sı- Ve nihayet günler yakla tık a ocu· ndan ok benimle meşgul· Ah ... Gunler geçip Vicdan daha ; 
na razı olmamaya karar verdim. uyuduğumu soyled~;~n~~dı. cak gözyaşları dökerek uzun uzun ikimizde de birbirimizden ~iz!~ l~ü. t'f::de bir ~cı acı gülerek: çok t~ekkül ettikçe alnı, gözleri, - Ya ben? .. Ben ne olacağım? 
Fakat o halde onu na.ıl kandıra • - ~e~e •karar ~e_r ? · eru ok- ağla,dı. Ben bu gözyaşlarını sevin- mek istediğimiz bir telaş ve kor- _ Korkma Rifat, hepsi vehim· çe~esı Nahideye benziyordu. Uzun Ben seninle ... 
caktım?. tora goturecek mısın. ce \e farlı muhabbete hamlederek ·kunun esiri olduğumuz besbelli dir. Vehim olmasa bile korkma... muddet bu benzeyişte aldanmak- - Evet. sen benimle berabersin. 

Ertesi sabah odasına gırdiğim - Hayır.... . .. .. ? 8?,ıı:nasına yardım eder ümidile idi. Hareketlerimiz, sözlerimizle Diı•ordu. Günler geçip te yaşa- tan korktum. Ölii:"ceye kadar. berabersin. Ben 
Zaman Nihali bir akşam evvel ay· -.Ah. sahi mı soyluyorsun~ Sa- sukı'.inla karşıladım. birbirimizi kırmamaya, hatta tesel- dığ~ızı ve hiç bir kazaya uğrama- Darbenin ne kadar r.cı olduğunuısenın beni sevdığinden şüphem 
'lada gördüğüm korıkunç hayalden, na aıt 01.m'.yan bu çocuğun dogma- .'. !iye çalışıyor, be nonu bir vehim- dığımı görünce hayret ediyor, bir biliyordum. Buna uzun müddet dü yok. Ben de seni ayni şiddetle sev· 
kendi hayalimden daha bitkin, da- ~ını mı ıstıyorsun? O halde ... Ben ·Bundan .sonra aylarca Nihal ile den kurtararak tehlikeli bir doğu- vehim ve telkin yüzünden bütün şündükten sonra karar vermiştim. diiğme bu çocuğuna "e bu fe!B.ke-
h• surarmı~ bir halde görerek mü· unu kabul ~demem. _ aramızda 1-ııçbır muhavere ve hiç-, ma maruz bırakmaktan ne kadar brr aile erkanının nasıl kurban git- Kararım kat'i idi. Ben bu kadın - 'te rağmen senden ayrılamadığun 
tPessir oldum. Henüz yatağında i--k Edeceksın v~ ~u çocuk doga- bir mllnakaşa cereyan etmedi. San.

1 

çekiniyorsam o da beni gizli gizli tig' ine esef ediyrdum dan avrılacaktım, onuı' ihanetine en mühim delil değil midir! 
· ca tır Sen kendını kaybetmişs k' 'k' · d b' b kl' d bö 1 b' · ' · ı dı . Fakat be!li ki beni bekliyordu. B ·k h bb t' f ın. j' ı ı unız e ırşey ~ ıyor uk; Y e ır korkunun pençesinden Fakat aradan iki ay geçtikten j değil, bir kazaya kurban gittiğine - Ah ... Evet ... 

ana arşı mu a e ınln azlalığı bir haber, herşeyi aydınlatacak. bi- kurtarma~a çalı ıyorılu. soma kucağıma aldığım küçük emin idim. Bu kazanııı ve bu fe • ( Arkcısı vcır) 
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SAYFA 8 

DİLBER ASPASYA 
TARİHİN BOYOK NAMLI KADINI 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 25 

Aristofan: "Umumi müsabakalar
da hakka riayet edileceğini mi 

zannediyorsun? dedi.,, 
- Eğer güzelse.. Afv etmekte 

tereddüt etmem. Yüzünü, iyice gö
remedim, ki. .. 

- İkisi de güzeL Atinaya kıs
metlerini aramaya geldiler. Bin
si, Aspasya.. Lesbos lisesi müsa -
bakasında şeref mül<Matını ka
zandı. Diğeir Targeli de .. müs®a
kanın ikincisi ... Ben de onlara re
fakat ediyorum; emelim, muslki 
müsabakasına girmektir. 

Gorciyas, azametli bir tavırla 
sordu: 

Tavsiyenamen var mı? 
-Yok. 
Bu defa, Aristofan atıldı: 

- Umumi müsabakalarda hak
ka riayet edileceğini mi zannedi
yorsun? Haydi oradan! Kimsede 
bu kadar musiki aşkı yoktur. İlti
mas ve tavsiye muvaffakiyetin 
başlıca amilidir. 

Sokra!, manalı bir gülüşle §ÖY· 

le bir tavsiyede bulundu: 
- Talebelerinin güzelliği işine 

yarayabilir! Onları, müsabaka he
yetine gönder. Eminim, birinciliği 
kazanırsın! 

Frinis, işittiği şeylerden o ka -

d ··t · ld ki b .. ··k bır' ASPASYA ile TARGELİ, öteae ar mu eessır o u , uyu ' 
isyanla bağırmaktan kendini ala- FRİNİS'i bekliyorlardı 

İKDAM 26 - Mart 1939 

AVRUPA MESELELERi 
Yazan: M Sami Karayel No. 23 

1939 Senesinde Tekirdağlı Sarı Hafız 
Mukaddes bir Ronıa 1-lafız, Ali Ahmedi 

• 
imparatorluğu mu? 

atıp, doludizgin 
sırtından 

ayağa kalktı 
Cazgır; iki pehlivanı meydana ve !kalktı. Çırpınarak narasını sa· 

salıverdi. Davul zurna vurmağa vurdu: 

.Avrupa harita -
sının bir defa kar
şısında insan, Bay 
Hitlerin mukad -
des Roma impa:a

torluğunu yeni -
den kumnak mı 

istediğini düşü -
nü yor. 

İlk defa olarak 
Rayh'ın hudutla -
rı içerisine Alınan 
olıruyan bir ırk a
lınmış oluyor. Hit 
ler'in askerleri 
Prağ'a doğru yü -
rüyüşe geçmeden 
önce, bir çokları 

onun bütün ihti -
rasının Alın'1! ır

kına mensup olan
ların Alman hu -
dudu içine alın -
masına inhisar e
deceğini sanıyor • 
!ardı. 

1 Deyi Meyi den / 
başladı. - Haydi Ali Ahmed be! .. 

Sarı Hafızın hayalinde ve mey- Ali Ahmed, Sarıyı çok diri ve 
<landa ustası Cemal pehlivan di- kavi bulmuştu. Güreş tekrar a-

Ho!andaya kadar uzanıyor, Çeko- kilmiş duruyordu. yakta başlamıştı 
Slovkyayı, şimali İtalyanın bir İki hasım, peşrevden sonra ka- Hafız, ağır ve temkinli güreşi· 
kısmını, İsviçreyi, Savuayı, Fran- pıştılar ... Ali Ahmed, Hafızı sağ yor ... hasmı ise karşısındakinini· 

sadaki Burgundinin bir kısmını elile ensesinden tutmuş, sol elini şini bir an evvel bitirmek için sal· 
ihtiva ediyordu. sallar vaziyette duruyor. Başını dırıyordu. 

1556 dan 1806 ya kadar bu iııı _ da hasmına ters çevirmiş bir hal Hariçten görünüşe nazaran A· 
paratorluk, Habsburlagrın riyase- almıştı. li Ahmedin, hasmını mağlup ede-
ti altında Alman prenslerinin bir Fakat; hasmına karşı ehemmi- ceği yüzde yüz gibiydi. 
konfederasyonu halinde idi Bu yetsiz gibi aldığı bu vaziyeti sah- Hafızın seyirciler arasın • 
camiaya dahil olan devletler ara- te idi. Maksadı, Hafızı paçaların- da Elif hafızdan başka tarnftarı 
sında zaman zaman kavgalar, mu- dan kapmakdı. .. .. ~o.ktu. Llkin; ~lif'. Sandan emi~ 
hrebeler oluyordu. Sarı, hasmının karşıs_ınd~ buzul- ıdı. Acı ve zehır gıbi kuvvetli Ali 

Ondan sonra Holanda, İtalya ve meden korunmadan ııımdık dur - Ahmedin mahirane oyunlarını ica-
lsviçre gibi kısımları istiklallerini du ve ense bağladı. hında bozabilecek kudrette idi. 
kazanmışlar diğer kısımlar bir a- Hatta sağ ayağını da hasmının Hafız, hasmın,ın karşısında pa-
rada kalm~tı. önüne bir kilise direğ! gibi dik - çaları apaçık, dimdik güreşiyor· 

Birkaç sene önce Alman kışlala- di. İşte; Ali Ahmed Sarının bu du. Ali Ahmed bir iki hamle daha 
rma asılmış olan levhaları hatır _ vaziy.ebnden istifade etmek için yaptı. Boşa gitti. 
lıyacak olursak Alın d . _ kendını, belli etmeden kurmuştu. Niliayet; Sarıyı tekrar tek çap
tinin hedeflerini lan ış ~ıyase Ali Ahmed, birdenbire tek pa- razla aldattı ve yine bastırıp altı· 
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.. urkuzl ·. ça Hafıza daldı. İki kavi pençesile lna aldı. Ali .Jtmedin bu sefer ni-

u şrıya , e ur erı . . . 
y d - ı · . 

1 
S Sarının paçalarını ko<ebendlerı - yetı bozuktu. Hasmını kurt kapa-

ıyana a ·möag up e~mı·· ış .. 0 '.'.11 "a- ne kadar eline geçirdi. nile filan yenmek istiyordu. 
vua prerısı ıenın o umunun .. oo . • · · . . 
.. .. ld.. .. .. .. Hafız, hıç aldırmadı. Hatta aya- Nıtekim; çalımına geürdı. Kurt-
uncu yı onumu munasebetile ya- - . k 
ılım t ğını bile oldugu yerc'111 çekmedı. apanını vurdu. Gırtlaklayıp, bo· 

P ş ı. . . . Yalnız, hasmına boyunduruğunu ğup çevirmeğe başladı. 
Bu neşrıyat ıçınde Almanların · · . b • · vurdu. Fakat; kaya gıbı sert ve kuvvet-

şarka ':'e cenu a dogur yayılacak- Ali Ahmed, hasmının ayağını li olan Sarı olduğu yerde büzüldü, 
!arına ışaret olunuycrdu. olduğu yerden kıpırdatamadı doğruldu. Hasmını bir çocuk gibi 

madı: - Bak Atina bu cihetten iyidir. Şimdi Çekler a-
- De.seniz a.. Atina, İspartaya Yeniliklere pek düşman değildir. Iındı. Yarın öbür-

Avusturya ve Çeko • Slovakya- Nihayet; Hafız budayarak has- jüstünden attı. Doludizgin ayağa rahmet okutacak bir yer!... Diyince, Aristofan, iymalı bir 
Bu mükıilemeyi alaka ile dinli- tebessümle: 

yenler arasından: - Bilhassa göz boyayabilen şar-
- Neden? neden? latanlıklara ... 
Diye birkaç ses yükseldi. Diye ilave etti. 
- Neden mi? Bir müddet evvel, Görciyas, san'atkarlara karşı bes 

daha pek genç iken İspartada açı- !ediği sevgiden mi, yoksa, onları 
lan müsabakaya girdim. kendisine dost edinmekte menfa • 

- Hiç şüphesiz kazanamadın! at bulmasnıdan mı, Frinis'e: 
Öyle ya. O zaman da tavsiyena- - Apollon caddesinin nihayetin-
mesiz idin. de .. 

- Beni, yuhaya tuttular; çünkü Diyerek Baküs tiyatrosuna gi • 
klasik besteleme usulünün harici- den yolu gösterdi. 
ne çıkmış, musikide yeni nağme- Kleon şöyle tafsilat verdi: 
]er iycad etmiştim. Tepeye d b"" ük" b" - ayanmış uy ır 

- Bu adam, ya şarlatan, ya bina .. 20000 seyirci alır. Orada, se-
mecnun... neliğine kiraladığım yerim var. 
~is, bu ithamlara _ehemmiyet Aristofan, Kleon'a yine çattı: 

vermıyerek devam ettı: İ . · ·· d 

giin Hırvatlar, Leh 
iller ve Macar !ar 
da alınabilir. 

1934 senesinde 
Nuremberg'de toplanan nasyona1-
sosyalist kongresine Ahenden mu
kaddes Roma imparatorunun asiı

nın başına gele~lere. bakılacak o- mının elinden paçalarını kurtar- kalkmağa koyuldu. 
!ursa, o zamankı neşrıyatın Alman dı. Kurnaz Ali Ahmed, hasmının 

H itler dış siyasetini göstermiş olduğu an- Softanın aşağılan cidden hari- bu zor karşısında hemen kendini 

vakya(yı, Hırvanistanı, Aımanya-ı laşılır. . .. .. . kulade müşekkel ve kuvvetli idi. zorlamadan boşalttı. İkinci ham· 
yı çevreliyen ve bir zamanlar mu- Bu~larda, .eski buy~k .. ımpara - Ali Ahmed, Softayı kuvvet zo- lesini yapmak için hazırlandı. 
kaddes Roma imparatorluğuna da torlu~u t~kıl eden butun devlet- rile yenemiyeceğini biliyordu. Bir Maksadı, Sarıyı bozukdüzen 

ler uzerınde Almanların meşru çalımına getirip iki dirhemlik ye- kalkarken dağınıklığından istifade 
hakkı bulunduğu izah olunuyor rinden mağlup etmek lazımdı. P.dip yenik bir oyuna getirmekti. 

sile tacı gönderildiği zaman, ihti - hil bulunan memleketleri kasde 
mal ki, bunun ne maoıaya geldiği-ı diyordu. 
ni anlıyamamıştık. 962 senesinde Ottoya yaç giy -

O zaman bunun sebebi olarak, 
bu asa ile tacın 1424 de Nurem -
berg'e ait olduğu söylenmiş, esas 
maksat gizlenmişti. 

Bu asa ile tacJ Napolyon harp -
!eri azmanındaViyanaya götürü • 
lüp emniyet altına alınmış olan 
hakikilerinin mevsuk kopyaları 

idi 

dirmekle başlıyan bu imparator -
luk, şu veya bu şekilde 1806 sene-
sine kadar devam etmişti. 

Zaman zaman hudutları değiş -
mekle bu imparatolruk, muayyen 
bir siyaset dava ve maksadına hiz-

met ederek 1000 sene kadar payi-
dar olmuştu. 

mu idi? Hafız, ayakta ancak on dakika Nitekim emeline muvaffak ol-
Eğer hakikat böyle ise Holanda kadar durabilmişti. Kurnaz usta du. Çünkü, Sarı hasmının oyunu· 

İsviçienin ile de istila edil ecek Ali Ahmed, Sarıyı, tek çaprazla nu kuvvetile çözüp mağrurane ve 
memleketler arasında bulun ması biçimine getirerek bastırmıştı. dağınık bir surette ka>lnyordu. 
lazım gelir. Nitekim Alman !arın Hafız alta düşünce, seyirci mev- Ali Ahmed, Hafız doğrulup kal-
böyle bir maksat ve niyet de bes- künde bulunan Elif Hafız dokuz kacağı zaman yetişb. Hemen bir 

ayia- doğurmağa başlamıştı. ayak kündesi taktı. 
ı Şaka değil; Ali Ahmed gibi bir 1 Sarı, tekrar kıskaca girdiğini 

ımpa- pehlivanın elinden, altından kur- görünce, sol ayağını hasmının iki 
ağını · tulmak müşküldü. Hafız büzül- ayağı arasına dayadı, iki elile de 

lenınekte olduklarına dair ş 

lar dolaşmaktadır ... 
. . . Hitler, kendi kuracağı · 

ratorluğun da bin yıl yaşıyac 
söylemektedir. müş duruyordu. paçalarından yapıştı. _ B k d 1 d kalınad B - yı amma, oraya peımur e u a ar a a ı. en, kı f 1 . . 1 

titaraya iki tel daha ilave ettim. ya et e gıtm~_yorsun. 1934 de bunların ancak kopyası 
Sokrat ta şoyle tamamladı: elde idi. Viyana alındıktan sonra 

On altıncı asırda bu imparator-
luk şarkta Macaristana, garpta da - il-The Daily Ma" Ali Ahmed, hasmını kemanele- Şimdi iş zora blnın;şti. Ya, Ali 

di. Silkip ustaca açtı ve derhal Ahmedin kündeyi aşırması lazım· 
'sarmayı taktı. dı ve yahut, hasmının eline geMusikiyi çok seven Sokra!, bu 

yeniliği işidince, coşkun bir alaka 
ile bağırdı: 

- İnsanı, öyle kıyafetle kabul ise hakikileri de ele geçmiştir. 
1 Eyüp Halkevinden: 

Hafız, bu oyunla yarı 'kapana çen paçalarını kurtaramayıp alta 
avga girmişti. Sarı, dönüp tek paça düşmesi iktiza ediyordu. 

etmezler ki. .. 

Oh • r 
1 

Frinis, yolunu öğrendiği ıçın, 
- ·· ne 8 a:·· . muhataplarının biribirine sataş -
- Ne MA, değil .. ne fena! deyı- 1 J'k d lı ı·· · Ti trod d k ma arına a a :.ı ar o nıya uzum 

ruz. ya a o uz telli .kitara .. ed" k d 1 d • .. 
il .. .. .. .. b k h gorm ı; ar a aş arına ogru yu -

e gorununce, musa a a eyeti .. .. . , .. . 
azaları ••b ta 1 . rüdu. Onlar, Fıdyas ın guzel bır 

, - ı memur arına ışaret . .. .. 
ettiler. İlk evvel, kitaramdaki faz- heykelı onunde durmuşlar, bu ne-
la telleri kopardılar. Ondan sonra, fis sanat eserini tetkik ediyorlar -

beni yakalayarak hapishaneye gö- dı. 
türdüler. 

- Sebebi? 
(Arkası var) 

- İspartada, Cümhuriyet bükü- (1) Frinis, Miliıddan evvel 480 
metinin iradesine }kbran etmeden senesinde Midillide doğmaıkla be
musikiye yeni bir nağme, saza ye- Taber İspartada yerleşmişti. O, 
ni bir tel ilavesi şiddetle memnu- Cümhuriyet hükumetinin müsaa-
dur (1) · <lesini almadan, kitarasına iki tel 

Kleon, müstehzi bir eda ile: ilave ederelc dokuz telli yaptığı vr 
- Yasasın hürriyet! milli musikide yen.ilik yapmıyı. 

Diye bağırdı. teşebbüs ettiği için hapis ve nef-
S,.,krat da: yedildi. --

Bundan iki sene sonra, Alman 
askerlerinin gözü Alman mukad
des Roma imparatorluğunun bir 
parçası olan Viyanaya çevrildi. 
Artık Almanyada şöıJ~ rekliım

lar yapılıyordu: cMukaddes Roma 
imparatorluğu bizim eski ana yur
dumuzdu.• 

İhtimal ki dünya, o zaman bun
ların manasını kavrıyamamıştı. 

Son hareketler ise bunların Hit -
!erin kafasındaki ihtirasları gös -
terdiğini tebarüz etirmektedir. 

HWerin yıllarca önce yazdığı 
·Mücadelem• isimli kitapta ken -
disinin denizaşırı ve uzak sömür . 
eglerle değil, yakında bulunan -
!arla alakadar olduğu hakkındaki 
.>at ırları hatırlıyor musunuz? 

O, Avusturyayı, Çeko - Slo -
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Sayın Üyelerimizin, Ev Bür 
r. ka)kmağa çalıştı. Pabucunun pa- Ali Ahmed de; adali ve çok acı 
osu- halıya satılacağını göriince durdu. bir kuvvete sahipti. Fakat; Sarı· 
alan Ali Ahmed, Hafızı Sarma ile nın okkası, ve kuvveti tereddütna gelerek davetiyelerini alm 

rica olunur. 

MevlQt 

gırtlaklayıp uzatamazdı. Onun ya-' süz hasmından fazla idi. 
pacağı ya ters kepçe ve yahut pa- Ahmed, kündeyi aşıramadı. 
ça kasnak ve künde ile hasmını Kündeyi boşaltıp Hafızın elinden 

Bila fasıla 30 sene Türk K ül _ mahirane bir surette yenmekti. paçalarını kurtarmak için birden· 
met Hafız, toprağa yapışmış gibi bire dönüp ve ellerile de hasmını 
eyin gergin ve tetik duruyordu. Ahmed, budayarak kaçmak istediı,e de 
e 27 sarmayı boşalttı. Kündeyi doldur- buna da muvaffak olamadı. Çün

türüne, Türk Matbuatına hiz 
eden ihtifalci merhum Ziya B 
9 uncu ölüm yılı münasebetil 

du. Zorladı. Kuvvet ve mehareti- kü; Hafız kuvvetli pençelerile 
ma-

ni ortaya koydu. hasmının sol paçasını somsıkı k:ıv· 
Mart Pazartesi günü ikindi na 
zından sonra Beyoğlunda Ağ aca- Fakat; Sarının belini bükemedi. ramıştı. 

ından Kalçalarını havalandıramadı. Has- Şaka değil, mesele mühımdi. 
teş- mı toprağa çakılmış gibi duruyor- Ali Ahmed tehlikede idi. Hafız pa· 

miinde mevlüt okutulacağ 

akraba dostları ve talebesinin 
rüleri rica olunur. du. ça ile beraber dikilip hasmına bir 
İşbu ilanın davetiye makamı nda Bir aralık, Ali Ahmed kemane- dış çengeli vursa Ali Ahmedın te

mer de iken, Sarı hasmının iki bilek- neşirliği yere vurur, gökdeki yıl-telakki buyurulması Ziya Bey 
bumu sevenlerden rica olunur lerinden tuttu. Olduğu gibi burdu dızları sayardı. (Arkası var) 

şınca hastalık korkmaz ki oğlum. - Fazla izam ediyoruz, dedi, lıyor, İbrahim Lutfi evde kayın Söyle bana bakayım... 1 tabımı alıp onun başueunda b.raZ 
Hacer hemen söze karışmıştı. hastalık seyrini takip ediyor. Bu validesini oyalamıya çalışıyordu. Genç kum dudakları ağır ağır okuyacağım. Sonra uykum gelir· 

Sesindeki fazla titremeyi ve göz- gece ateşin artması da öyle çok Karı koca ihtiyar kadının evde oynadı, fısıltı halinde bir sesle se yatarım. 
!erindeki korkuyu kocasından sak mühim birşey ifade etmez. merakta kalmaması için erken ye ·konuştu: Doktor fazla birşcy söylemedi, 
lamıya çalışarak: Hacer silkinir gibi bir hareket mek yediler. Saat sekizdi. İbrahim - Başım... çekildi gitti. O, gittikten sonra 

- Olmaz Lutfi, dedi, rica ede - yaptı. Kocasına baktı. O da koca- Lutfi hastaneden gitti. - Bak, hele bak, Laşı ağrıyor Hacer koltuğunu hastanın başu • 
_ 60 - rim, sen eve git. Burada kalırsan .sı gibi Ferdanın bu gece geçirece- Hacer yemekten sonra hemen muş. Şimdi bir kaşık ilacından cuna çekti, dine kitabı alıp otur• 

annem evde üzüntuden mahvolur. 1lği buhrana tahammül ederse i)lü- gene hastanın yanına çıkmıştı, vereyim birşey kalmaz, rahat u • du. Kitap dizlerinde idi. Okuyamı
Hacer derin derın ıçinı çekti: j µıuayeneden geçırdı. Ferda gcizle- Kadın gelmeye kalkar buraya, mün eşiğinden geri geleceğıni an- Ferda ha!a dalgın yatıyordu. Sa- yursun. yordu. Onu ~aten doktora söyle • 
- Çok az kendıne geliyor dok -

1 
rlni açmıyor, yalnız ınlı)ordu Dok hem mademkı doktor da burarla, lıyordu. F,;kat birşey söylemedi. at dokuzda doktor geldi ve iğne- Doktor onunla küçücük bir ço- diği sözü yapmış .. lmak için al -

r~r, hep dalgı~ yatıyor. Ateşler i- tor derecesini de aldıktan sonra ' fazla ağırlaşırsa kendisine haber Gülümsemeye çalışarak: yi yaptı. O iğneyi yaparken Ferda cuk gibi konuşuyordu. Şurubu ul- mış: ·Belki okurum• demişti. Fa· 
ı;ınde. Soma oyle fazla sayıklıyor en küçük hareketini büyük bir veririm, gelir. _ Tabii canım, 'Cledi, zaten biz biraz kendine geldi. Gözlerini aç- dı. Kaşığa boşalttı. Fakat Ferda kat o anda hiçbir §eyin kafasına 
Ki. merak ve endişe ile takip eden İbrahim Lutfi itırdz etmedi. de fazla evhamlı insanlarız. tı. Doktor işini bitirmişti. Hacer kaşlarını çatarak başını çevirmiş- girmiyeceğini çok iyi biliyordu. 

Doktor karyolaya dönerek Fer-
1 
Haccre döndü, gülümseıneğe çalı- Üçü de gözleri hastada sustu • İkısi de böylelikle asıl hislerini başucunda duruyordu. Genç luzın ti. Doktor gülüyordu: Gözleri hep ;• erdanın üzerinde i· 

danın örtülerin üstündeki elini şıyordu. !ar. Sonra doktor ba~'"' hastalara birbırlerinden gizlediler. İbrahim kıpkırmızı olmuş, alev alev yanan - Peki, aedi, ona da peki! İç- di. Genç ~ .n başı öbür tarah dö 
tutmuştu . Şakacı bir tavırla du Öyle korku ile yüzüme bak- da (vizite) yapacdğını söyliyerek Lütfi yemeği karısı ile yiyecek, koyu kahve rengi gözlerini görün mek istemiyorsun demek.. nüktü. Bir lralık inledi. Başını çt 
dakl 'ı ali' buktü: ma kızım. Hastamız bu geceyi 11 tti. gıderken onları müteselli c- eve öyle dönecekti. Genç kadın ce ürküp geriledi. Doktor bunu Hastanın karyolasının yanından virdi. Hacer frpcrdi. Ferdanın 

r , ,, m Uyuy .. cak ç~ : ;Llıranl ı geçırece-k. saat 9 da a - decek birkaç söz daha söyledi. Fa- annesinin İbıahim Lutfi biraz farketti. Ona sertçe bir bakış fır- çekildi. Ayakta kendisine korku kanldnmış ateşli gözleri açıktı ve 
•uk . h t . ıcşıı; bıraz onunu almak ic'n bir kat karı koca donmu• gibi hare - ge•· gelince sabırsızlanmasından !atarak hastanın üzerine eg'ildi, ile bakan Hacere döndü, kaşları - bu gôzler kendisine dikkatle ba • ... 1 \ h hne as cınesır- 'ı' 'j ı; 

deki uykusu' gecelerin acısını çı • ığııe .. rapaca.ğını. ~u gece hastane- kı:tsizdiler. İkisi de dudaklarını !korkuyordu. Zaten ihtiyar kadına yastığa dağılmış kıvırcık kumral nı yalancı bir hiddetle ~attı, sesi- kıyordu. Hastanın koyu kumral 
karacak . Slyıklamıya gelince. 

0 
de nobetçıyım. Eger seni fazla kor kısmış, yü<leri sapsarı susuyor - Ferdanın !lhliye edildiğini müj - saçlarını okşıyarak: ni alçaltarak: kirpikleri Uredi, dudağııı\n ke • 

da , 1, 1•• d kutacak bır ŞC) olursa. yanı ateş !ardı. Gözlerinden duydukları bü-ıdeledikleri zaman ag"ır bir humma - Gördün mü benim kızımı? - Kendine gelmen için sana da narında tebessüme benzer .;ir ma· grvc-ze ıg?n tn .. 
E H b 1 

çok artar:,a ve gevezelik ziyadele- yük korku ve endişe anla.<ılıyor. geçirdig" ini gizliyerek asabından dedi. Uyandı da bize bakıyor. bir iğne yapmak liizım gPliyor, na belirdi. Hacer heyecanla kol • 
sus u. a~tan1n na - -

zın o Od el d . b. şirse beni çağırırsın. du. Yalnız kaldıkları zurnan daha rahatsız olduğunu, dokto~ların Ferda kurumuş çatlak dudak - dedi. Bak hastamız biraz açıldı. O, tukta doğruldu. Ona doğru eğil-
- .... . a a erın ır 1 • 

.. . Ibrahim LCıtfi yanlarına \·aklaş- bir müddet kapını iınünde öyle- sinırleri düzelinceye katla" Hacer !arını buruşturdu. Kaşları muzta- şimdi gene uyur. Sen de güzel gü- di: 
sukut old_u. l)o~tor .. gcns kızın elini 1 mıştı. Endi~el. bir sesle· " ce kaldılar. İlk evvel kendisini den başka kimseyi yanına sokma- rip bir mana ile büküldü. Doktor zel yatağa gir bakayım. - Ferdacığım. 
yavaşça ortünun ustune bıraktıg"ı B d H 1 k 1 1 İ ··ı·· k b. d h ·· G k d d I - en e acer e a a\·ım mı top ıyan brahim Lütfi oldu. Fer dıklarmı söylemişler. onun hasta- gu umseyerc ıraz a a onun u- enç • a ının udaklarında zo- Genç kızın dudakları oynadı: 
z~man dudaklarındaki tebessüm doktor? dedi. . danın en tehlikeli duk kalarını ya neye gelip genç kızın hastalığını zerine eğilmişti. Müşfik tatlı bir raki bir tebessüm belirmişti. Ya- - Hacer .. 
sı ınmi~ti. Gözleri düşünceli idi. Doktor güldü· şadığını bildiği halde. tabii olnıı- anlamasına mani olmuşlardı. Ha- se'' nrdu: vaşça: ] 
Ayag~ a kalktı. Hasta.vı s·· tli b. y · J • • • ? [Arkası var ura ır - anındaki insanlar fazlala. ,.r. calıs:ın bir sesle crr ı,;,. r·ft rlP.nbrr; b5tanrde k1 eren agrıyor yavrucugum. - Daha uykum yok, dedi. Ki -

,, 
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Kabakulak hastalığına ehemmiyet 
vermeliyiz 1 

u DÜNKÜ BULl\IACA:\UZIN 
HALLt 

6 d 7 8 9 t~ ti 

PO K E ' R B 0 Y Ü K
0 

istanbulda, ötede beride, 
aile evlerinde ve bazı mek • 
teplerde kabakulak hastalığı 

zuhur ehniştir. Bunu gizle • 
meğe lüzum görmemeliyiz. 
Tedbirli davranılmazsa has -
talık çabuk yayılabilir. E -
hemmiyetsU: bir yüz şişkin • 
liği deyip geçmemeli. Bazı de
fa da çok fenalık yapar. Bat
ta bazı erkek çocukların ha 
yalarını 9arar. Tabii bir hal -
de büyük cevİ2, kaysı, tavuk 
yumurtası kadar büyük olan 
(husye) ler, küçük bir fın
dık ve hatti leblebi od.ar 
küçlllerek kısırlık yapar. O 
erkek büyüdüiü &aman ar • 
tık evliliğe veda eder. Asıl 
erkeklik işini becereme& o • 
lur. 

Bu cihetle kabakulak hak -
kında size lizım gelen malu
matı, bilgileri yazıyorum. O -
lanca dikkatinU:le okuyunm. 
Kabakulağın hususi miJao. 

bu var mı! 
1925 senesinde (Kermor -

gan) isminde bir (Bakteriyo
loğ) kabakulağın guya ınik -
robunu bulmuş gibi ilim et -
nıişti. 

Büyük testerenin ağzı bi -
çiminde, daha doğrusu sü -
müklü böceğin kabuğu için • 
deki helezon kıvrmtıları gibi 
bir şekilde (sprioket) adını 

verdiğimiz mikroplardan bi • 
rile yanyana bulunmuş bir 
(Basil) keşfetmişti. Bir ka • 
bakulaklımn boğazında bul • 
muştu. Kabakulağı yayan bu 
tohumlar olduğuna inanmış • 
tı. 

Bundan sonra bütün dün • 
yada bulunan ve mikroplan 
araştıran Mimler, bilginler bu 
meseleyi hal için çok çalış • 
tılar. Fakat hiçbir doktor ka • 
bakulaklı hastalarda o mik • 
roplan bulmadL Demek o ke
tlf doğru çıkmadı. 
Şimdiki halde kabakulağa 

mahsns bir mikrop bulunma
dığı anlaşılmı§tır. Yapılan 
tetkiklerden anlaşılıyor ki 

TERZi 

IHSAN OSKAY 
Paris Biçki Akademisinden 

mezun. lst. Bahçekapı Sa· 

dıkiye Han 2 nci katta 13 
Numaraya taşındı 

mmuııo ıuumıııımıııııııu 

kabakulağın eğer mikrobu 
varsa bile süzgeçlerden geçi· 
yor ve bugünkü mikroskop • 
!arda hurdebilenrde görüle • 
miyor. 

••• 

Aklınızda kalsın 

Hareketi arz 

Yer deprenmesi bizim için ha • 

\'ikulade bir şeydir. Arasıra oldu

ğu için hem garip bir şey görü -

[MASAL \ 
Farelerin marifeti 

Biraz da gülelim ER f I<• D -ç A. R E 
TUR.FALilKES 

Adem ve Havva zamanında E:---ç- .. K A -N u N 11 N ı 
Çocuk: i<.lilDE.RE•A N- K 
- Baba, Adem ve Havvanın za- • .K ESE-AHAR -

manında bütün hayvanlar var mıy p • M ı-. -E -S -1 R . B Kabakulak insandan insıl -

na nasıl geçiyor! 
Bu hastalıfa yakalananın 

tükürüğü, salyası, sümüğü 

yapıştırıcıdır. Basta öksürür· 
ken, aksırırken yanında bu • 
lunanlara bulaştırır. Konu • 
şurken tükürüklerini ağzın • 
dan dışarı ,.çratanlar bu hu
talıfı yayarlar. 

lnür, hem bizi korkutur. 

Faka~, dünya için zelzele her an 

olan hır şeydir. İhtiyar küremiz 

cilerle maruf bir koy'du. dı?. 
Fakat; bu koy, Bahri Muhitin Baba·. A R • N E-B A T • K A 

kudurmuş dalgalarına karşı o de- ~ A l.!'.:JI C E -p- . -L -İ D 
- Tabii değil mi ya?.. l , -

rece emniyetli bir yer değildi. La- . . . M A _R _ T-• Ç A R { 

Kabakulaklı hastanın kul • 
!andığı, ellediği bütün §eyler 
mikrop yuvasıdır. Hastalık 

ocağıdır. Bundan dolayı bu 
gibi hastaların okudukları 

gazeteler, mecumalar, kullan· 
dıldarı mendiller, havlular, 
peşkirler, peçeteler, kitaplar, 
kalemler elden ele dolaştırıl • 
mamalıdır. Evlerde ve balın • 
sus okul hastanelerinde bn 
meseleye çok ehemmiyet ve
rilmelidir. Sağlamlar korun -
malıdır. 
' ••• 

Hepimiz bilir• ki, çocuk -
!ara, gençlere ufak tefek has
talıklar, az çok ateşli keyif • 
sizlilder (vız) gelir. Kabaku· 
lağa tutulan ateşli ve merak ~ 
lı bir genç gördüm. Baloya 
gitti. O akşam dansettiği sa· 
pasağlam beş kızda Z • 3 haf- j 
ta zarfında kabakulak hasta
lığı baş gösterdi 

••• 
Mikroplar bir insandan, di· 

ğer bir insan geçince, yani 
bulaşınca ha~talık birden bi
re başlamaz. 10 • 15 • ZO gün 
pusuda kalır. Gizlenir. Ku • 
luçka devri geçirir. Yerleşir, 
Kökleşir. Çoğalır. Çoluk ço • 
cuğu artırır. Ondan sonra 
kendini göstererek ben bura
dayım der. Hastalığın nasıl 

b&§lıyacağını inşallah yarın 

yazacağım.. 

lokman HIEKIM 

rı---ı---.. 
Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

Deniz Haatahane•İ cil /iye 
zühreviye mutahaaıuı 

Pazardan maada hergün 3 den 
sonra bastalannı kabul eder. 

Adre• : Babıali Cadaesi Catn· 
lo§lu yokuşu köıebnşı No 43 

T~l·f"n : 23899 

Çocuk: 
kin, ne de olsa az ve çok tehlike - F İ 1 K İ R il H A R A M 
sizce barınılabilirdl - O halde güve nasıl yaşıyor • ..;;.......;;'"'"'..;;....:....:.:;..!!_z..:.:....:.:.:...: bu titremelere 

Yanardağlar 

tetkikleri olan bir mütehassısın 

söylendiğine göre dünyada saatte 

bir zelzele olmaktadır. Fakat, bu 

Linço koyu'nun sahiJJerinde saz· du? . .. .. BUGÜNKÜ BULMACAM.iZ 

d lmı k
.. .. k h • k" 1 . Baba, cevap vereır.edı. Çunku; 1 2 3 , 6 8 7 8 9 10 1 

t 
an yapı ş uçu va şı oy erı • . . .. 

dı Ge · ·ı ta f d d Adem de, Havva da elbısesız çıp - -------==------var . mı.cı er ra ın an a lak idl U 
koy'a dört sağlam şam•ndıra kon- ! f -

luyor ki, rasathanelerrleki 

Sismograf 3.letleri bile 

miyorlarmış ... 

muştu. Fırtınalardan kaçacak olan * ıı=---İ-.--. -1-1 
gemiler icabında bu şamandıraıa- En ahn·ak ad?m _ ---~==·~=='-
ra bag·la·.ıarak hayatlarını kurtar- Aff d · · f d' t \ 1

• • i e ersınız e en ım, pos a-ı ----·--------
rruş olacaklardı. hane nerededir? 1 • 1 • • 

Kaptan Anderya, Lir:ço limanı- _Nah! .. İşte şurada ... Bunu eni .-,==·===1=111 
tuttuğu koya geldi. t. ı • 

Mademki, zelzeleden bahsedl • 

,. "UZ size zelzelenin süratini de 

ahmak adam bile bilir! ı __ JI!!, ______ _ 
- İşte; ben de onun için sizeıı-'-•-ı-------

sordum ya!.. 
1 F~-ı-• --- • __ I • =ı-r-'-•, .. •--:--: 

Doktorun la\Sİ)'esi -

Doktor: 
- Hastalığınızın iyi olması ıçın 

fena haberlere hiç üzülmemeniz 
lazımdır. 

Hasta: 
- Peki doktor .. , O halde he

sap puslanızı gönderd;ğiniz zaman 

hü!rumetinin bayrağı- Bu koy, Kor:go sahillerinde ıs - ben de hiç aldırış etmem. 

nı taşıyan cBuenos - Aireso ismin- >ız b:r yerdi. Linço isminde gemi· * 
deki büyük yük şilebi kahve yük· na gece yarısı g'rdi. çaıe halatlar- E ir ay e\' vel 
lü olduğu halde Bahri Muhit yo- ,a gemisini şamandır:.ya bağladı. Çocuk: 
lunu tutmuştu. Hamil olduğu yü • A:ı tık, sahilı selamelc erm.şti. - B:ıba ağaçta uçurtmam kaldı. 
kü Marsilyaya boşaltacaktı. Fırtınanın d;nmesini !:eklemek la- Çıkıp alayım mı? 

1 

Şilebin kaptanı ~sk•. deniz kurt-,zımdı. Bu suretle dört beş gün bu- Baba: 
lru'ından Anderya ısmında altmış- rada kalabilirlerdi. _ O, bir aydanberidir orada! Ne 

i lık bir dinç ihtiyardı. Fareler acıkınışlardı. Geminin ye şimdiye kadar çıkıp almadın?. 
· Buenos - Aires, Bahri Muhiti bir limana girip yatması hiç işle - Çocuk: :loyliyeyim: Bu sürat saatte 3C~ 

fersah, yani dakikada 6 fersahtır. sekiz günde katedecektl Dokuzun- rine gelmiyordu. Birar evvel Mar- _ Bir ay evvel erikler olmamış
cu gün Marsilya limanına demirle- silyaya gitmek, Lmaıı rıhtımında tı ki ... 

Çince m.İ§ bulunacaktı. bulunan un çuvallarına girmek ve 

Ç'nlil · k tukla 1. k Şilebin yolculuğu çok neş'eli karıin doyurmak J.azıl"ıdı 
ı erın onuş rı ısan ço . . . · 

. . . . . geçıyordu. Bahrı Muhıte çıkalı beş Şilep kahveyi boşaltıp un yük • 
çetrefıl hır şey olduğunu hepımız · .. . 

. . . . . . . . gun olduğu halde ufak hır dalga leyecekti. Binlerce fare bir gece, 
bılırız. Bu dıl kelıme ıtıbarıle o bile bu koca geminin •inesini ok • halatlara hücum etti. Bir anda ip· 
kadar zayıftır ki, bir çok fikirleri şamamıştı. 

ifade için yalnız bir tek kelime Gemide dört beş yolcu da vardı. 
vardır. Ve .. bir kelimenin binlerce /Uıderya, arasıra kapton yerine çı· 
manası bulunmaktadıı . kıyor ... Geminin seyrini kontrol 

Çince kelimelerin mil.naca ne ediyordu. 

---<>----

Garip şeyle:... 

En çok dişi o'an hayvan 
Belki bunu da merak edersiniz, 

değil mi ya? .. Acaba hangi hayva· 
nın en çok dişi vardır; onu ğ_a söy· 
liyeyim. 

Dünyadaki hayvanların en çok 
dişlisi Armadillo deni'.en bir hay· 
vandır. Yüze yakın d!şi vardır. 

- Soldan sağa -

1 - Deniz hayvanı, güve otlL 
2 - İlim sahibi, şahsa aiL 
3 - Alatukra musiki fileli, sen 

değil, cemi edatı 

4 - Etmekten emir, sessiz, hece. 

5 - Resimle yapılan filmin kah
ramanı, çok değil. 

6 - Akıllı değil, duaların so -
nunda tekrarlanan. 

7 - Hayret, edat, emeller. 

8 - Yemek, hükmeden, nota. 

9 - Kaymaktan emir, leke savt. 

10 - Eski bir Türk devleti, vila-
yetin küçüğü. 

11 - (Aklımda) oyununun ismi, 
Arnavutluğun merkezi. 

- Yukarıdan aşağı -

1 - Kabuklu bir meyva, çene 
üstündeki kıllar. 

2 - Her san'atin icra vasıtası, 

latife. 

3 - Hamam levazımatından, iç· 
ki, anma. 

4 - Hece, öldürme fileti, hece. 

5 - Kalan, beyaz. 

6 - Odun tartısı, neticesiz. 

7 - Hece, emir veren. 

8 - Ezmekten emir, noksan de-
kadar zayıf olduklarını göstermek Hulasa; her şey yolunda gidi • 
için bir kaç misal alalım: yordu. Tam yolculuğun yedinci gü 

Mesela: cHarp• marasına gelen nü gecesi Afrika sahillerine yak -

kelime ayni zamanda tren kazası, laşırken sakin, düpedüz, bir sahra 

Bu hayvandan sonra; rekor (Ka· ğil, hece. 
rınca yiyen) denilen hayvanda • 9 - Kalmaktan emir, haber ~ 

.. .. . . • . • gibi yumuşak ve ılık hır hal arze-
adam oldurme, ıntıhar. resmı ılan ah . M h't b' d b' k den B rı u ı ır en ıre a -
demektir. Muha: eberlc tecavüz 

bardı. * Kaç renk 

ren alet, sarmaktan emir. 

ıo - itap, boşluk. 
11 - Bir yaz meyvası, deposu ya

nan ıtriyatçı. 
mevkiine geçmeyi anlatacak ke -
lime ticaret durgunlu;;u manasına 
da gelir. 

Koca gemi iki tarafa sallanıyor.. Bir profesörün tetkikatına na • 
Baştan dalıyor, içeri giren suları zaran elimizdeki bilinen maluml•••••••••••mm:• 
arkadan bir şelale gibi salıveriyor- !eri kemirerek halatları kopardı· renkleri biribirilc birleştirerek ta 

E k ka ~ t du. lar .. · 1 marn 819 çeşit renk viicude getir -
n ço gı } apan ve Şilebin ambar kapakları kapan· iŞlep ne kaptanların ve ne de mek kabildir. 

SarfPCEO ıremleket mıştı. Keyifli, keyilli güvertede gemicilerin haberi olır.adan yavaş Başka bir alime r.azaran da 
En çok kağıt yapan ve sarfcden kitera çalarak eğlenen .yolcularla yavaş denize açılmıştı. Fırtına da· 14.428 türlü renk bulunabilirmiş .. 

memleket, hiç şüphe yok ki; her gemiciler ortadan kaybolmuştu. ha hala devam ediyordu. Sade menekşe rengi 28 çeşit olur-
şeyde olduğu gibi Aı.:erika d'ye - Fırtına azdıkça azdı Tehlike Biraz sonra; gemi sallanmağa muş .. 
ceksiniz? baş güstermişti. Kaptan Anderya, ve yalpalanmağa başladı. Kaptan- -~-

Fakat; fazla kağıt yapmadığı Cebelüttarık Boğazın; tutamıya • lar ve gemiciler güverteye çıktık· 
nalde en çok kağıt sadeden ingil- cağını anlayınca, Afr'ka sahille • ları zaman kendilerini halatlar 
teredir. Adam basına senede altı rinden bir koya girrr.eği muvafık kopmuş açık denizde buldular. Haş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Hoca diyor ki 

Örümcekagı • 
:Bütu n 
agrılara 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

mımuıunııuııııu İcabında günde 3 kaşe alınablir. UllllUllllJllllllll' 

kilo düşmektedir. - 1 bulmuştu. . Nihayet. güç bela Marsilyaya 
1 1 b ·ıd·ı F 1 d Örümcek ağının çelikten daha 

İngiltereden sonra: Almanya, Bin müşkülatla otu: saat da ga- ge e ı ı er... are er e un çu -

İ h d f ıı k 1 d sağlam olduğunu söy )ersem inanır 
Fransa, lalya gelir... tarla cenkleştikten sonra; e e va arına avuşmuş ar ı. 

mısınız? 

larında tanımadığım, yazılar da Nazlı; kendisini unutmak için, ıda rsinirlerim bozulmuştu ki inti- ~Hoca.yalan ~öyfüyor!. dersini_z 
vardı. başımı alıp diyar diyar dolaş:ığı - har etmek geldı. degıl mı. Fak.at, hıç te yalan değıl 

Sıtkı Tahir, ak saçlarını parmak ma hükmetmiş. beniı"le acıyan 1 Evet, sinirden, tatlı canıma kı -
1
çocuklar. 

tarile taradı, gözlerini kapadı,· bir bir şekılde alay ed1yordu. yacaktım. ı Ayni kalınlıkta bir örümcek a • 
- Mutfaktakı' kazan ocag·ına atıp g·ı telile bir çelik tel alalım. Ö-

- 54 -
müddet, düşünür gibi durdu, ne- Feride, kcndcsinden korktuğum 
den sonra, gözlerini açtı: çekindiği miçin, Avrupalara kaç - yaktığım kağıtların kiillerine ba- rümceğin ağı üç kilogram ağır • 

k - Köşkü de bırakıp uzaklara 
·•~ınak istedim. Köşke, yine uşağı 
"-ıkçi bırakarak, Avrupa seyahati
~e çıktım. Bu geziş, iki sene kadar 
\ı.,aıd 

ı. 

çaldı. Kadın sesi, erkek sesi, her _ En mantıksız, ;ıayri makul tığımı söylüyordu. karken, bir uyanma c:ibi toplan • lığında bir cismi çekecek .. Fakat; 

Çeşit ses ı'şte ... Hepsı· de hır· tur" • .. .. 1 · · · • ·ı . ı d . b k dım. 'çelik tel, değil üç kilo, iki kiloya gorunen erı. ganp aP~ı mı, en Zeki Mahir, a resı ıra mamış 
Benim, intihar etmeğe de hak - bile mukavemet edemiyecektir. 

lü .. Neler de sormuyorlar? Hangi makulleri idi. Apartıınanda bir·oluşuma kızıyordu. Avrupada gö-
b

. · kım yoktu. İntihar etmekle, rezil, * 
ııı:., meram anlatay•m? Beni, kaç gece misafir kaln,ı~. bana bir,rülecek bir çok işler; .. ~iparişleri · k 

Şaşkına çevirdiler H ' b' · b kaç gu"n arkad•şlık etmıs, daha sa- "a·.mıs. bu se\.·ahatten ,stıfadc ede- rüsvay_ olacaktım. En büyük ÇIÇe 
Tekrnr köşke döndüm. Avu- · ıç ırı, ana u ı • - B h 1 d N 1 d F 'd inanmıyordu HU-f k B mı·m·ı ı'dı'Jer. Çu"nku", rı•1ların mak-lbilu"mış·. İkimiz de, ç01< kar eder e ıce er e, az 

1 
a, erı e Düny~nın en büyük çiçeği Sü • 

İstanbul~ki bütün işleri- · a ım yo ' eye - d b' 'b' 1 ·ı d · Ilı e, ırı ır erı e yarış e ercesıne, matra'da v.·etişen Reff!P»ta Arnol-
ı görduğıi için her şevi inliza· fendi. belki bın, defa, telefon etti- satları, gizli değildi; apaçıktı. On-ı mişiz. .. _.. k ... .. . ... 

tn ' , İ gogus gerere ' ogune ogune: di isminde bir \. içekti: Bu çiçeg· in 
ında buldum. Yalnız ... Yalnız. ler. nanınazsınız, gece yarıları be- !ar ne istediklerini b'l;yorlajdı ~e Bir hak.kat karşısında idim: d 1 
13 - Benim için, canına kıy ı. boyu bir metredir. Ke'si altı litre 
a~ını t'gmi], kıskı; gülüyordu: 1 ni yatağımdar: kaldırrhlar. Hiç ce- işin güzel tarafı. bunu. ben de bi- Ben. kendı hesabıma yaşamıyor· Diyeceklerdi. .. .. su alabılir. Tüveyçleri bir parmak 

l
.,.- üsağımııı, iki yıldır, bir bohı;n vap ve.·mı'yeyim, diy~ de düşün • liyordum. Benim, oı•&rlan çekili- dum, yaşamaga hakkını yoktu; on- v b t f d h gulunç · ın e unun e ra ın a, em kalınlıgı" ndadır. Ag· ırlıg" ına gelı'nce.· 
~··t ~dkoldıırup ta ben gelince önü- düm. Sonra, belki sızclrn bir haber şimi merak etınWjlcrdi. Hepsi de ıların hesabına yaşıyacaktım? hem korkunç dediüodular başlı· Tamam on üç horedır' . 

o tünü ınektup •;ı•:ınına ha\.?- dalıa e\len d. h"J' b k" Neden" t" l " , , ı· ]" 1 b' . t' d' e . ıne •gımı, a a c ar . yacaktır: [ * 't e bakakldım. ge ır, uıum u ır ış ·r ıy , vaz· 
kaldığımı öğrL't11nişlcrdi. Hepsi de, Bunla.-i dü~ünürker·, gözlerimin _ Yüz vermedim d~1 onun için 

e,, nudctet kk zarta el geçtim Telefon edenlerin içinde, .Felekten bir gece <:"bak, ne o - önüne 230 rakamı geliyordu. Hep de ... insan korkar ... Bizimki de En hızlı g'rlen balık 
:~tenıcrtıın. Bu mektupların hep-

1 
bana, küfredenler bile oldu. Yük • !ur?• diyorlardı. bu fırtınaya, bu me;;'um rakam can .. . Nazik, kibar, iyi adam am • Balıklar a;·asında en hızlı gıtme 

· benını, m.ıhut sevgililerimden sek hatrınız var aradı:. yoksa, ben Fakat Behiccler, Nazlı, Feride, yüzünden tutulmuştum ma, hastalıklı ... İnsan, göz göre, şampiyonu Mersin balığıdır. Sa -
~1•<•Ktı. Oııl,ır, nereye gitsem, yi- .de onlara cevap vermesini, pekalfı beni mAvrupa seyahatime ve se - Zeki Mahirin mektuplarında kendini ateşe atar m?ı Sonra, gö-. atte krk kilometre yapar. Fakat, r:k UJnitlerinı kesınıyuı· peşimi bı- bilirdim. yahatimin uzamasına kudurmuş bile, Behicelerden, N:ızlıdan, Fe - ründüğü giib de değil. Parasına Mersin balığı pek az biı' zaman i • 

tJ~l\·orla.dı. O. söylenirken, ben, önümde yı- gibiydiler. rideden korktuğum, kactığıma i - güveniyor, hovardalık ediyor. Pa- çin koşabilir. Uzun müddet koşmak 
· ım. yaka silkiyordu: jğılı zarflara, kağıtlara bakıyoıdum. Behiceler; benim, Avrupaya bir. malar vardı. ra hatırı için, hovardalığı içkisi rekoru köpek balığındadır. Köpek 

~ - Aman Beyefendi telefon, hiç Nazlının, Behicenin, Zeki Mahirin kaciın la birlikte gittiğimi iddia e- Bu mektupların, tezkerelerin, çekilir mi? . balığı en süratli vapurları bil~ ge-
Utrn· d , .. . 1 . l " ı, aesem, yalan degıl. .. Hep el yazılarını tanıyordum. Bırçok· diyorlardı. pıısl~ların hepsini yırttım. O ka - [Arkası var] ride bırakır .. 

1-\crr .şı ... 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 

şeyin taklidi ve benzeri vardır. 

GRİPİN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. ·----------
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SOMER BANK 
Sellüloz Sanayii Müessesesinden: 

KAGIT ve KARTON SATIŞI 
Müessesemiz 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipanş kabul etmektedir. 
Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara a it fiatler aşağıya kaydolunmuştur. 

Hazirandan sonraki devreye ait olarak kabul edilecek siparişi er için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıtları ( Bakkal kağıdı) 
M 2 Sıkleti 70 ve 110 Gr. beher tonu T. L. 231 
M 2 " 130 ve 140 Gr. ,, ,, T. L. 221 
M 2 " 170 Gr. ,, ,, T. L. 216 

Srenz sergi kağıtları 
M 2 Sıkleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu T. L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 Sm. ,, ,, ,, T. L. 201 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sm. ,, ,, ,, T. L. 197 
KARTONLAR Gri karton 50 · 140 numara beher tonu T. L. 226 

Beyaz mukavva ( Kaba) 45 · 140 numara beher tonu T. L. 246 
1 - Mezkıir fiatler beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vagon, İzmit, (fabrika) 

teslimi için muteberdir. 
2 - Çift İstanbul teslimat1a ton başına dört lira ilave olunur. 
3 - Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 ebattan fazla ka -

bul edilmez. 
4 - Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderi

lecek ihbarname üzerine mal bedelinin bild;rilecek bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın 

sevki, bedelinin ödenmesine mütevakkıftır. 

1 İKDAM 
ttone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1200 Kr· 
600 Kr. 
300 Kr. 

2300 Kr. 
1650 Kr. 

800 Kr. 

T:E.1<: SüTUN 
SANTİMİ 

Rlrincl Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 ı.unı, 

%50 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife uan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek Is· 

tiyenler gerek doğrudan doi· 

ruya gazetemiz idardıanesi· 

ne veya İlanat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 

Askerlik işleri 
1 - Beyoğlu yabancı şubesinde 

yoklama kaçağı olarak muayene 

1 
J 

·' 

· .•. 
:: ~~; 

5 - Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparJşlerde mal bedelinin 
% 10 nu peşinen ödenir. 

6 - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden 
sonra geçecek beher gün iç in T. L. 5 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu 
müddet hiçbir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tesbit olunan teslim tarihinden itiba
ren bir ay zarfında mal bedeli dönmediği takdirde sipariş feshedilir. Ve peşin olarak alınan 

görmüş ve henüz askere sevkedil

memiş 316 ila 332 dahil piyade, 

topçu, nakliy .. , istihkAm . muhabe -
re, ve müzika erlerinin sevkedil -

mek üzere 30 Mart 939 Perşembe 
günü saat 9 da şubede bulunma • 

~·,. •• 

0 

< .. ·r . · ... 1 i:N:~~, 
% 10 irat kaydolunur. . . .. 
7 - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve ima· 

!arı . 

2 - Bedel verecekler 29 Ma:t 
939 Çarşamba günü al<.§amına ka • 
dar müracaat etmeleri 

Ut vaziyetimize nazaran gerek sip~işin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, 
müşterinin arzusu kab!l olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafından tesbit e
dilir. 25 d 

8 - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı şerait tahtında kabul edilir. 
9 - Her türlü müracaatın İzmitte müessese müdiriyetine yapılması rica olunı:::-. 1 

3 - Teşrin celbinde bedel veren 
lerle bu celpte bedeı verenler 1 

Nisan 939 günü kıtada bulunmak 
edecek1cri ilan o -

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN • •• 

Muhamen bedeli 
Cinsi Mikdarı Lira Kr. 

Teknik aleti 20 kalem 1258 10 
Sarı toz yaldız :ıoo Kgr. 345 -
Çıralı tahta 18 M3 

1426 74 
Çıralı Kalas 11,426 M3 
Uzun ve kısa konç-
lu lastik çizme 840 çift 3540 -

-% 7,5 mu-
vakkat te· 

Lira Kr 

94 35 
25 87 

• 
107 -

265 50 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 14 

• • 15 

• • 15,30 

• • 16 

Eminönü Askerlik Şu besinden: 

938 yılı Teşrin ve 939 yılı 2 Ka -
nun aylarında bedel vererek sevk

leri geri bırakılan İslam erat 1 Ni· 
san 939 da kıt'ada bulunmak üze· 
re 30 Mart 939 da sevkcdilecekle -
rinden şubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA$SIS1 
Divanyolu 104 

Muayenehane •aatleri. P112ar 
hariç her gün 2.fi • 6, Salı, Cu
martesi 12 • ~.5 fıkarayp . 

,----------------~-----~ 
J - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı 

ayrı eksiltmeye konmuştur. ~utiı~. ~~~~~ 
II _ Muhammen bedellerı, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştır 

ın _ Eksiltme 11/4/939 Salı günü nızalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım Vf Mübaya:ı• 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
-

MERSiN SALI PO,:, TASI 
IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün ü geçr:n şubeden alınabileceği gibi yalnız 

28 Mart Salı günkü Mersin postuı yap.lm1yacaktır. Buna mukabil 
31 Mart Cuma günü Mersin postasına kalkacak (Tarı ) vapuru 
yaln12 Salı postasında olan iskelelere de iliveten uğrıyacaktır . 

nümunesi de görüle-bih. 
V - İsteklilerın eksiltme için tayın edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkiır 

komisyona gelmeleri. (2023) 

Muham. B. 
Cinsi Mikdarı L. K. 

Baskül 5000 kg J adet Sıf 
Haydarp•şa 750 -

Baskül 2000 kg. 2 adet 
Baskül 1000 kg. 1 adet Sif 

İstanbul 5000 -

•• • 
% 7 .5 teminat Eksilt. şek!< Saat 
Lira Kr 

56 25 Pazarlık 14 

375 - Açık eksiltme 14.30 

l - Şartnamclerı mucıbince yukarıda mikdarları yazılı baskı.il

ler hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat

leri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubes!ndeki Alım Komisyonund~ yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

--- ---ı 

Nişantaşı Kız Orta Okulu satına!ma komisyonundan: /""·--------" Yatak, yemek \'C çalışma 
Mevcut resım ve ~artnamesınr gör iıeherine 1450 kuruş tah· odalarile salon takımları vel-

mın edilen 50 adet sıra 3/4/939 tarıhin~ raslıyan Pazartesı günü 
hasıl her nevi mobilyalaT; 

saat 14 te açık eksiltmesi yapılacaktır hk teminat 55 liradır. Bu 
işe gırebilecekler bu nevi iş yaptıklarına dair resmi daireden . veril- BAKER (eski HAYDEN) ma-
miş vesıka ve 939 yılı ticaret odası vesikasilr belli gün ,.c saatte , ğazalarında teşhir edilmekte 
İstanbul Beyoğlu İstiklal caddes: 349 numarada liseler muhosebe- ve her yerden ucuz fiat ve 
cıliğınde toplanan komisyona müracaatler (1720) müsait şartlarla satılmakta • 

alınabilir· 

V - 5000 Kg. lık baskı.ilün münakasasına iştirak edecekler 7 gün 
evveline kadar liat<ız tekliflerini Tuz Fen Şubesine v~ 1000, 2000 
Kg. !ık baskı.il münakasasına ıştirak edecekler de fiatsıı teklifleri
ni b'.r hafla evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermele
ri ve teklıflcrinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Eksıltmeye iştirak edecekler eksHtme günü kanuni vesa
ik ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilim olunur. 

cl704• 

dır. 

..... ., ... ., . . .. 

Sahip ve Başmuharriri: Ali N'aci KA~ 

RACAN - Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı i~ıeri Müdüxüo M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı Yer: Son Teiaraf Hasımevi. 

......... .. • .. ... • ., .. 4 

: 50 l SAMSUN: 45 

Kuruş 

Kuruş 

, ................................. . 
lstanbul Belediyesinden 

Zat işleri müdürlüğü mahzeninde yaptırılacak kapaklı ve rafl 

yerlı dolap. 598 lira keşif bedelile müt~ahhit nam ve hesabına açı 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraki!e şartnamesi Lt.vazım Mii 

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vcsıka 

dan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesıks 

sile 44 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bir 

lilıte 11/4/939 Salı günil saat 14 buçukta Daimi Encürr.ende bulu0 

malıdırlar (2024) 

Grip ve nezleyi, baş, diş ve romatizma 
ağnlarrnı derhal geçiren en iyi ilaçtır • 

1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
30/3/1939 tarihli Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Ayasofya· 

da Devle( Basımevi eksiltme komisyonu odasında (6497,54) ıırs 
keşi! bedeli Devlet Basımevinde yapılacak İslirotipl atölyesi İJl!iaa· 
tı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genci hususi ve fennl şart 
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak D. B• 
sımevi Direktörlüğünde görülebilir. 

Mull'akkat teminat (488) liradır. 
l.stekillerlıı en az (5,000) liral ık bu işe benzer i§ yaptığına dait 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilA-ye ; 
tinden eksiltme tarihinden •8• gün evvel alınmış, ehliyet ve 9S 
yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. 11685) 


