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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 
CA{;ALO(;Lu NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBU1l 

HATAY VATANA 
KAVUŞUYOR 

50.000 Faşist önünde "' 

Mussolini ~ 

Hatay Meclisinin 
iltihak kararı 

yarınki 
"". verecegı 

-~--=--Z 

toplantısında 
bildiriliyor 

yeni bir 
nutukla 

• • • 
sıyasetını 

anlattı 
S\Jlhu isteriz. Fakat 
mukaddes haklarımı

zı kabul şartile 
Roma, 26 (A.A.) - S tefani ajan 

sından: 

Mussolini, Olimpiya stadyomun
da, Faşizmin ilk mücadelelerine iş 
tirak etmiş olan 50 hın siyah göm 
leklinin önünde büyük tezahürat 
arasında söylediği büy ük bir nu -

1 
tukta faşizmin yirmi senelik bi -
lançosunu yaptıktan :;onra, İta! • 
ya sokak ve meydanlarında, Af-

( Arkası 3 üncü sayfa.da) 

Madridin son 
günleri 

Dün Üniversitede ikinci mUntehipler Parti namzetlerine reylerini verirlerken 

Dün yurdun her yerinde 
intihabat ikmal edildi 

Parti namzetleri her tarafta 
ittifakla seçildiler 

Taptas, Abravaya, Bere Türker, İstemat 
Ôzdamar miish k:J meb'us oldular 

Frankonun taarruzu 
devam ediyor 

- -~kara, 26 (A.A) :::- -. "-'l<>lin katli bir kıskançlık ve mütekamil 
AnCa1<7aılan bir 11örllnti1 CKötedeki resim Antalyaclan mebruı seçilen Hatay Devlet Reisi 

'T'AYnllt. SÖKMEN'in resmidir] 

Kuvvet mi, hak mı? 
Ya Hitler aldığı yol üzerinde devam 
edecek ve vaziyet Almanya için yeni ve 
büyük bir felaketle bitecektir; yahut ta 
durarak Almanya ile beşeriyet arasında 
normal alaka ve rabıtaları kurmıya koyula
caktır. Bakalım hangi şık galebe çalacak? 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 

" liatay meclisi 
toplanıyor 

Ankara .il6 - Hatay Devlet 
Reisi Tayfur Sökmen ve Baş
vekil Abdurrahman Melekin 
Türkiye Büyük Millet Mec • 
lisi azalıklarına namzet gös
terilmıeleri dolayısile, Anka
rada bir şayia dolaşıyor. 

Bu şayiaya göre, Hatay Mil • 
!et Meclisi Martın 28 insi Salı 
giinü tarihi bir celse aktede· 
cek ve ana vatana iltihak ka-
rarını verecektir. 

• .... 

Ömrünün sonunu çok ağır şad • relıberliği ile hakiki saadete doğru 
lar içinde geçiren ve delirerek de- yürümeğe başlar! Bütün Türklerin seneler - Hükumetçilerln reisi Gr. MİAJA 
lih . h Alın f' N"t h , . kl denberi beklemekte olduğu Madrı"d, 26 (AA.) _ Albay Ca-aneye gıren meş ur an ı- ı zc e nın şu ııvvetperestlik 

1 
·ı J bu mes'ut neticenin tebeyyün 

ozofu Nitzche'nin ruhu kim hı ir mezhebi Avrupaoın her tarafında sado ile Hariciye müşaviri Julian 

b gün) d k d k t Ve Alın n d b'lh t f •-etmesi, esasen . ötedenberi Besteı·ro du"n sabah eskı" Nafia Na-u ·· ereneaarzev veşaa- ayaa ı assa aratar 
b ld 

beklenmekteydi ve bu şekil- , 
rete dalmıştır! Onun iki eseri • u u ve Alınan hukukçuları bu (A k 

3 
.. .. zırı Valansiya meb usu sol cP.nah 

A. 
r ası uncu sayfada) .. . · uli 

insi Parlait Zaratostra ve Au (Arkası 3 üncü saııfada) L A cumhuriyetçılerınden, J o Jost 
dela du bien et du mal. ["Zerdüşt --- • ile t12un bir mülakat yapmışlar ve 

~~~::~;::~:l.~:~e:~!~:; c o· 1 ke n apa rt'm an 1 n sebep ~~~:ş;.:ı ~~:~aa82.
0

• ka:_:, s:;i i~~ ~ . 
Ona bazılan maddeci derler, (Arkası 3 UTl{'U sayfa.da) 

~~;~~-din:~:..e;e i~:r eğ:::. oldu" 1 u zayı·aı mu''hı·mdı·r, ıılay eder, istihza eyler! Fakat 
ınadde önünde de yerlere kapan -
ınaz .. 

Onun neşrettiği şey kuvvettir, 
kuvveti herşeyin fevkine çıkanr, 
noa kudsi bir mevki verir, yaratı. 
eılık kabiliyetini onda görür. 

Binaenaleyh onun nazarında ide· 
al insan, kuvvetli insandır. Öyle ı 
bir insandır ki herşeyin fevkine 
çıkar, hiçbir şeyle kendisini mu -
kayyed görmez! Ne mevcut ah -
lak diisturları, ne örf ve adet kai· 
deleri, ne kanun, ne herhangi ma
nevi alaka onun iradesinin tecel • 

lisini durdurabilir! Kendisinde her 
&n herşeyi yıkmak, herşeyi yap · . . • . 
llıak, istediği gibi hareket eylemek Evvelki gün fecı hlidıseye sahne olan yerin dtln sabahki hali 

hürri~ıetini duyup kendiliğinden Beyoğlunda Yenişehirde Man • ıgece yarısına kadar yapılan ara _ 
:;~~ek~te gelir: B~yl~ ~irisi yetiş- gas~r caddesinde Lülrci sokağında tırmalara rağmen, yıkıntı altın~a 
1 

g gun beşerıyetın ıçınde yuvar· Atlas apartımanının birden'bire bulunan ıki çocukla üç kadının a--

da~dığı miskinJikJerden, adiliğin yıkılmasiJe VU'kua ' geİen faciayı Jtibetinin anlaşılamadığını ilave et
d ogurduğu binbir -Oiişkünlükler - dünkü sayımızda bütün etrafile mi ştik. Sabaha karşı . bunlardan 

en kcndis' . k t t h . k fe k' mı ur arı ve eT şeyın yazmış, en az altırıdan çıkarılan halıcı Yusufun üç ya~mdaki kızı 
v >ne çıkmı• olan b d d"" ·t o""]un'" u""n . . . ' u a amın oı ısimlerini bildirmiş, (Arkası 3 iiıırii saııfada) 

Fenerbahçe 
idare heyeti 
istifa etti 

Yazısı 5 inci •ayfamı:ı:da 

Dünkı.i maçlar 

A. Gücü 1 3 1 

Vefa 1 .1 1 

Ates 1 2 1 

Beşiktaş 1 1 1 

Dünlıü •por hareketle
rinin tafsilatını S inci 
sayfamızda okuyun:ı:. 

'-=======~ 

.26/3/1939> sabahı başlıyan meb- bir olgunlukla bağlı bulunan her 
us seçimi öğleye kadar yıırdun her Türkün bu intihap ödevinde gös -
tarafında sona ermiş ve Cümhuri - terdiği şuurlu alaka ve tehalük ve 
yet Halk. Parti-si namzetleri ittifak binnetice bugün 40979 ikinci mün

la seçilmişlerdir. tehtbin, Milli Şef İsmet İnönünün 
Müstakil meb'usluklar için boş gösterdiği Cümhuriyet Halk Par • 

bırakılan Afyonkarahisar'dan Berç tisi namzetlerine tam bir inanla 

~k~r, Ankaradan Dr. Taptas, Es reylerini vermes;, yen! Türkiye 
kışehırden İstem at Özdamar, Niğ- Cümhııriyetinin kuvvet ve kudre-
deden Dr. Abravaya Marmaralı tini dünya önüne bir daha koyan 1-Ün seçilen İstanbul mebuslarmwı 
intihap edilmiştir. parlak bir eserdir. arruımda güzide ve müste.na bir 

İki aydanberi Türk vatanında sima: Emekli kunnay albayı sayın 

devam eden.intihap.işinde hü~u - lstanbulda se .. İm ŞtlKRtl ALİ ÖGEL 
•met ve Partı ınekanızmasının ışle- 'r 
mesindeki sürat ve intizam, büyük Yurdun her tarafında olduğu gi ve_r~eleri öğleye kadar ikmal edil 
inkılabımızın en mukaddes eseri bi, seçim, dün İstanbulda da ya - mıştır. 
olan milli hakimiyet ruJıuna, dik - pılmış ve müntehibisanilerin rey Dün sabah eaat yedide rey san
--- --------· dığı Üniversite konferans salonu

24 saat muharebeden 
sonra Macarlarla Slo
vaklar mütareke aktetti 

na konmuş, saat dokuzda şehir 

bandosunun çaldığı İstiklal mar • 
şile reylerin verilmesine başlan • 
mıştır. İlk reyi müntehibisaniler
den Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar, ikinci reyi de saylav Yah· 

ya Galip vermiş, müteakiben de, 
diğer müntehibisaniler, kazaları • 

run hurufu heca sırasile rey !erini 

Slovak Başvekili: TlSSO 

Presov •Slovakya. 26 (AA.) -
Slovak kuvvetlerinin kumandanı 

Havas ajansının muhabirine be -
yanatta bulunarak Macar ve Slo -
vak kıt'aları arasında bir müta -
reke aktedildiğini ve muharel:ıe -
!ere nihayet verildiğini söylemiş

tir. 

Bununla beraber Macarlar Slo
vak topraklarında işgal ettikleri 
nahiyeleri tahkim etmekte ve bu
ralardaki ahaliyi kovmaktadır !ar. 

Macar işgali 
Bud~peşte, 26 (A.A.) - Macar 

Telgraf ajansı bildiriyor: vermeğe başlamışlardır. Rey ver-
Macar kıtaatı, Ung vadisinin de- me işi öğleye kadar devam etmiş, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 1 (Arkası 3 üncü sayfada) 

Belediyedeki yolsuzluklar 
Belediyede müfettişlerin yeni muttali oldukları yolsuzluklar· 

da acıdır: Kooperatiften borç para alan bazı erkA..ı, müdiran ve 
meclis azası borçlarını seneler geçtiği halde iadeye lüzum görme· 
mişler ve bu paraları arıyan, soran da olmamış. 

Kooperatifin yeni müdürü işe başlayınca bu yolsuzluğa vfıkıf 
olmuş. Haber vermiş ve teftiş te bu neticeyi ortaya çıkar~. Yol
suzluk bundan ibaret değil; müstahdeminin imzaları taklit edile
rek para alınmış, festivaller için serdedilen paralar israfa uğramış, 
Et şirketinin kuruluşunda oyun] ar .oynanmış ilh ... 

Bu memlekette suiistimal, ihtilas, irtişa asla eksik olmamıştır. 
Sebebi bu fenalıkların kolay yapılabilmesinde ve yapanların ·suç· 
!arını gizlemek iimidini taşıdıkları kadar cezasını da göze almala
nndadır. 

Fenalıklar bu kadar kolay yapılabildikçc ve bu kadar uzun 
müddet &izli ~bildikçe, fenalığa sebep olanlar gibi, ihmal 
leri, araştırınamaları yüzünden meydan verenler de cezaya çarp
tırılmadıkça biz bu yolsuzlukların önünü alamay12. 

KEMALiST 
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SAYFA t tKDAM-

ey.gam ikinci beş yıllık sanayileşme 

usa -1 ;a - Muhammet: 63 
programının hazırlıkları 

.... ... .. . . "" 

Musanın Hayatı 
Harun, dini vazifesi için Samı·i 

ile mücadeleye koyuldu 

Meyvacılık 

hazırlıkları 

Kartal ve 
Mandarina 

Pendikte 
yetiş_cek 

Haklı değil mi ? 

Yine ototüs meselesi 
11. ce,·det imza>ile bir ka -

riirniz yazıyor: 
•Dün akşam bir Kurtuluş • 

Beyazıt otobüsüne bindim. 
Otobüs, Salkınısöğüttc arıza 

Sandalda ölen 
bir balıkçı 

Dün bir balıkçı san
dalda ölü bulundu 

Yeni fabrikalar 
yakında kuruluyor 

yapınağa başladL Bankalar Dü~ sabah saat altı buçukta, E-
Pcı.dik civarında port~kal ve man- caddesine geldiğimiz zaman, mirganda Baltalimanı açıklarillda, 

Zavallı Harun, bu vaziyet kar-jsayı kandırdı, yolladı ve öldürttıi, darina ile diger narenc: meyva a- Osmanlı Bankası önünde, dur- Baltalimanı Glügoz fabrikasının 
şısında şaşırıp kalmıştL kendi onun yerine geçmek ısuyor, ~açlarının yetişebıleceği anlaşıl - du ve yokuşu çıkamadL Şo • 200 metre kadar açığ!nda, suların 

P yapacaktı? derım, dedL Harun, bu tehdit kar- mıŞtır. Köy ve kazalı.rın varida - för indi. Tamir işine girişti. cereyanına tabi olaral< bir kayığın 

Yapılan tetklklerd~,.,. Kartal ve 

Fabrikalar hakkında yapılmakt~ 
olan tetkikler bitmek üzeredir 

Ve ... tek başına ne yapabilirdi' şısında susmağa ve b.r kenara çe- tının arttı=ılması ve ağaçlandırıl- Fakat tamir uzun sürdü. An- gittiği görülmıiş, başka bir kayıkla Beş altı sene evvel hükumetçe 1 düstrisine mühim bir ver v .1 • 
(Samri) nin telakkileri ve ihtı- kilmeğe mecbur oldu. Kendisine ması işile yalandan rr.Pşgul ve a • g· d ·1m. b k • erı rasları ıle dala"lette hızla ,-ol alan tab' on ik' bin k. . 1 k b . k d cPk yirmi dakika sonra oto • ı ı ış, u ayığın içinde ölü o- hazırlanan birinci i:ıes yıllık sana- mektedir z· at d" t" . 

, - ı.. • on _ı ı.şıyı a ma ' u la a ar olan belediye, bu sene, Lüs hareket edebildi. 1 k b' d . ' . ıra en us ı ısı prvg· 
Beni İsrail kavmini durduracak küfur ve dalalet yerınden uzaklaş- Pendik cı'varında mandarı·na ara ır a anı bulunrr.uştur. yileşme programının tamamlandı- ramında, İstanbulda bir pastörıze 

Şoföre sorduk. •Platinler Y l tahk'k b 
kuvveti yoktu. mak .istedi. Musanın avdetinde portakal ve dig"er narencr meyva a~ apı an ı atta, u adamın, ğı ve bu beş yıllık zam&n zarfında,)süt fabrikası, Lüleburgazda w. Ya 

Il · küf" 1 k kendısıne (Benı İsraili neden iki- • . . . yanmış. Yarın değiştirmeli!• Arnavutköyünd K" "k d ı . ••un isyan ve ur ere arşı b"ld.. gaçları diktırnıeğt karar vermış - dedi. Neticede, ne oldu ise bi- L" . • e uçu ayazma a 938 yılı sonuna kadar Bakırköy\ ovada 10000 teneke peynir imal e· 
sadece: ye o un, yaptın .. perakende ey- . . .. atife sokagında 27 numarada o - ki 1 .. • . decek birer peynir imal:i'hanesı 

!edin) d' h'ta .t b d tlı. Bu, bu senelık bır tec.-ubP ma- ze oldu. Çabuk gitmek için t 1 pamu u, sparta gulyagı Keçı- · • ı apmayın ... Etmeyin... ıye ı p ve ı a ın an çe- h' . b uran a tmış yaşında balıkçı Yu - .. . . ' . 
1
• Ziraat filetleri fabrikosı. kimyevi 

Demekten başka birşey yapamı- kindi. ıyetınde olacak, bu tecrübeler - cto üse bindiğimiz halde, yir- van oğlu Mina olduğu an !aşılmış- burlu kuklirt, Kayserı bez, İzmıt gübre ve zırai ilaçlar fabrikası. et 
yordu. Onun bu aczi karşısında i- M . .. den alınacak neticeye göre, önü • mi dakika geç gittik. t k .. t k t B M . usa ıse, Turusinada oktuz gu - müzdeki yıllarda, bu ise gernıi ve- •Belediyenin otobüs işile ır. agı ve ar on, urs~ erınos, endüstrisi, 500000 litr~!ik bir şarap 
se •Samri> büsbütün gemi azıya nünü çoktan bitirmiş, ırkı ta - •ilecektir. daha esaslı bir şekilde meş • Ceset, Glükoz fabrikEsı iskelesi- Gemlik Sunğipek, Nazilli basma, kavı, Antalyada bir jüt sanayii fab 
alıyor: marnlamak üzere idi. ik 1 1 _ İşte görüyorsunuz a ... Musa- Diğer taraftan, Kartalda ve ci • gul olma ;ı, sık sık otobüsleri ne ç arı mış, polisçe tahkikata Ereğli bez, stanbul cam ve şişe, rikası, 100000 ekmek işliyebilecek 

İhtiyarlar sabırsızlanıyorlardı. k başlanmış! r M' k lb k b' k k f b 'k d nın kendi yerine bıraktığı karde· . . varında, eskiden oldü!\U gibi bir ontrol etmesi lazım değil ı · ınanın a se - Zonguldak Sömikok, Karabük de- ır e me ve un a rı ası, oma-
şi Harun bile benim suallerime Dın kıtapları ve ~arihler, Musa üzüm mıntakası da teessüs etmeğr mi? Ne dersiniz?• tesind~n öldüğü tahmir, olunmak- mir ve çelik, İzmit ikinci kağıt ve tes, elma ve portakal tasirhanele-

ka 
. .. ,_ . Peygamberın Turusınada Tanrı i- b 

1 
Biz söyliyecek bir şey bu- tadır. k t t .1 S 11 .. 1 İ . kl ri, çeltik, yün yıkama, kamış şe • 

rşı acız gos..:nyor. 
1 

"k aş aml§tır. ar on, zmı e u o~. zmıt or 
Diyordu. le kva di bu ikinci görüşmesini şöy- Belediye, yeni orman kanunu • Jq'"""•ruz. Ne diyelim. Bu M ÜTE F E R R 1 K . • keri, deri, konserve, meyva ve çay 

e ay edıyorlar: karlimiz, ve sudkostık, Çatalagz: zaçyağı, k t kl'k , t' 
Harun, kardeşi Musanın Fira • (M k k .. .. nun neşrinden sonra eskisi gibi E 1 1 uru ma, yeme ı ya,ı. zey ınya-

vun ile mı.icadelelerine şahit ol - K kusa, .. ır ki~~~· tamam etti. kömür yapamıyan Şilelilerin vazi· ' rfaklı değil mi 1 asım kUrUnlU ta'OSU Ma atya pamuk u, Sıvas çimento ğı ve nebati yağlar fahrikaları var 
duğu için ondan öğrendiği usul • nunır cıncı .gund,.. b ıhccle ~yınbeın °· yetini kurtarmak üzeı c, yapılan \ıı ~ • İstanbul matb t 1 ve Erzurum iplik fabrikalarının dır Bu fabrikaların kurulmaları-u gunu ur, sa a eyın ra _ ı ua ı mensup arı · 
!er vardı. Bunlardan biri de, da - b . d 

1 
t . 'h . . . tetkikler sonunda Giresun vesair -ı her sene olduğu gibi, evvelki gece kurularak faaliyete geçtikleri ma- na ait tetkikler ikmal edilmek ü -

1
,, t 

1 
. erın e o an ye mış ı tıyar kışı _ • .... et e o an ve puta tapan ınsan - k d 

1
. . fındık mıntakalarile nvni arz de • de Maksim salonlarında bıt balo lumdur. zeredir. Programa dalıil fabrikalar 

lar 1 
.. ye ar am an ge ın, dıye haber , u·· o a, taptık arı •puh !arın sozden d' k dl .. . .. . recesi üzerinde oldu/!u anlaşılan K Ç K HABERLER vermişlerdir. Bu fabrikalardan mühim bir kıs- la tesisatın peyderpey kurulma3ı 

ve hareketten mahrum olduklaını ver ı ve en onden dagın uzerı-ne doğru çıkmağa başladı. İhtiyar- Şilenin halkına Giresundan ge • Her seferinde csenenin en gü - mı, memleketin bu maddelere 0 • için yakında faaliyete geçilecektir 

. !ar arkasından geliyordu. İşte bu tirttiği fındık fidanlarından yüz * Ankarada Bayan İsmet İnönü- zel balosu. diye tavsıf edilen bu lan ihtiyacının kısmı küllisini kar- Bu sanayi ve tesisatı kurmakla ileri sürmesi idi. 

Harun, kendisine emanet edı - sırada dağın üzerini bir ak bulut binden fazlasını geçen sene dağıt- nün himayelerindek· va dıms toplantıya şehrimizin bütün tanın- 1 d • 'b' b. 1 d .Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru • 
len yüz bınlerce halkın böyle ve k 

1 
d B k b 

1 
t ı . r ever· . al . 1 .. şı a ıgı gı ı, on ın erce vatan a· . ap a ı. u a u ut arasında ka- mış ı. !er cemiyeti .. .. .. d k. Ç mış sım arıy e munevverleri işti- mu• tavzif edilmiş bulunmaktadır 

tek bir kişi tarafından iğfal edil- lan "us tmiş ih . . . • onumuz e ı arşam • · . şa da iş temin etmektedir ' 
. . . • . • m ayı ye tıyar göre - Bu sene de, Şıleye, yemden fın- ba gu·· nü ""CUk esı'rg k b' rak etmışlerdır. · Bu sanayi de kunılduktan sonra, 

mesını ızzelıne!sıne pek agır bul. mediler. Musa ••te bu ak bulut ı·- . . . r- eme urumu ı· • B' . . b Ilık d t ., dık fıdanları verılecek ve Şıleda_ nasında toplanarak senelik kon..,.,.- Balo her zamankine.en daha par ırın.cı. .eş yı program an memleketimiz, hariçten sanayi e~ 
muş u. çinde CenabıhaJda görüştü. Tanrı f d k t k k 1 d b" -ın ı mm a as~ uru masına ~g sini aktedecektir. lak olmuş ve davetliler sabaha ka sonra ıkıncı beş yıllık programın yası ithal etmekten tamamen kur 

- Ey nas ... dedL. Yanlış yoldan ona ilk önce Beni İsrail halkının, ru atılan adım bıraz daha ılerlemış İ . . . dar eğlenceli bir gece geçirmişler- tatbiki hazırlıklarına başlanmış bu t ı ak b ı ikin ·· • 
gidiyorsunuz ..• Sizi bu Ana kadar Samrinin teşviki ile hak yolundan * nhısarlar İdaresı Umum Mıi· . u ac , un arı, cı ve uçncu 

hlm ed 
.. F' b" olacaktır. . dir 1 ktadır k' b ik. . b yıl aye en, sızı ıravunun u • çıkarak da!Alete nasıl saptığını D'" k al d d t' b'l dürü Mithat Yene! tetkik ve te- · unma ı, u ıncı eş - -derecede gelen sanayı!n kurulması 

tün 1.. 1 . d kurt b" • ıger az ar a a. ye ışe ı e - • y I d · zu um erın en aran u • altın buzağıya ne şekilde taptığı- cek ıne alar hakkında tetkikler maslar yapmak üzere gittiği Lon- a ova a mevs m !ık programda, bilhas~a ziraat en- işi takip edecektir. 
yük Tann bu saatte Musa ile yine nı haber verdL Musa· yv drad d" d" " r· h 1 ki 
sizin ı~in konuşuyor. Neden onu . yapılacak ve kazalarla şehrin a- an un onmuş ur. 8Zlr 1 arı 

• - Ya rabbena.. dedL Altın bu- * Zo ı PO L 1 S Numune bağları artırılıyor 
d"•ünmeden bu kötü yola gidi • • S ğaçlandırılması işine bu sene bi - ngu dak ve Ereğli havza - Denizbank, Nisan başından iti-
~ zagıyı amri yaptı ise ona avazı yorsunuz .. Bilmiyor musunuz ki, ve hareketi sen verdin.. raz daha hız verilecektir. sında çıkan kömürlerin fiyatları haren açılması mukarrer olan Ya- Otomobil çarptı İnhisarlar İdaresi, İzmir ve Te-

ka!irlerin taptıkları putlar liıf Tanrı da: üzerinde tetkikler yapan heyet !ova kaplıcalarının bu sene fev • .. .. kirdağı gibi üzüm istihsal ve şa· 
söylemezler... Hareket etmezler. D E N 1 z sömikok kömürünün ton başına kalade düzenli bir şek'lde işlemesi, Arnavutkoyunde oturan Asla• rap imal mıntakalarmda yeniden 

Kim h l - Biz Beni srail kavmini sına- 3 3 1 k k ınd k. S b · seye ne ayır arı ve ne de şer -Sadıkzade - ,5 ira adar ucuzlayabileceği ve halkın daha fazla istifade ede _ nın se iz yaş a ı çocuğu a rı- nümune bağları tesisine ve mev • 
1 I d k ş· dl · 1 T dık .. Tecrübe etmek istedik, dedi. vapuru · er o unur. ım sız er, anrı Ve Beniisrail halkına olan emır· le- 1 • netıcesine v. armıştır. . bilmesi için bir program hazırla • ye tramvay caddesinden geçerktn cutları da genişletmeg·e karar ver-
diye Samrinin yt.ptığı altın buza- VO CUları gelıyor * M f V ., $iJ rini, Tevrat kitabını Musaya tes- ı ı "' aarı ek .... eti, lvri hal • maktadır. Bu program ile ücret • karşıdan gelen şoför Kiryakonun . . 
ğıya tapıyorsunuz. Fakat bu buza- k k d. 1 il ak . ml§tır. "ı ne ba"ırır .. ne hareket eder .. !im etti. Birkaç gün evvel, Fenikede Ad- ının en ı para ar e yapın ıs- !erde de tenzilat yapılması imki'ını idaresindeki 1441 nurr.aralı otom<>- . . .. 
6 

ı; t dilci · t kt b · · · Bu bağlardan, şarap ımali ıçın 
Bunu görmüyor musunuz? [Arkası var] rasan körfezi önünde, sis yüzün- e erı or ame ep ınası ıçın hasıl olabilecektir. 'bilin kendisine çarpmaması içın . . . . .. 

b
. ı· h ı İst bul ıstifade edilmekten zıyade, ınus -

Harunun bu viızları Beni İsrail den karaya oturan Sadıkzade va • ır p an azır anmasını an ---o - k k d.. .. 1 b ğ M 'f M"d" l"ğ" b'ld. . . o--- oşar en yere uşmuş, so aca ı t h ili dah ne! ekild a 
kavminin esasen cahil oıan kütle- Balta ile adam öldürdüler purunda bulunan yo1cuı8!ın· ha- aarı u uru une ı ırmıştır. Liman projesi hazırlanıyor kırılmış ve tedavi edilmek üzere 1ışa s n a rasyo ş e ç -
ıi üzerinde tesirini göstermeğe va müsait olduğu taJ...dırde bugün * Trakya Umumi Müfettişi Ge- . . masının temını hususunda istı 
başlamıştı. Erbaa, (İkdam) - Kasabanın Mersin vapurile limanımıza gel - neral Kazım Dirik Knaağaçta Yu İstanbul lımanının tevsı ve tan· hastaneye kaldırılml§tır. fade edilecektir. 

Samri baktı ki bütün gayretleri Destek nahiyesine bağlı Boraboy meleri beklenmektedir nanistanın garbi Trakya Umumi zimine ait esas projenin hazırlan- * t!!!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!'!!!'!'!'!'!!'!!!"!'!~ 
bo<a gidecek, derhal, Cebrailin a- köyünde ölümle biten bir vak'a . . . .. . .. . masına devam edilmektedir. İn -

• 1 
1 

t H"d' d Marmara ve Karadenızde, son Valısı Kavdası Türk,yc hukılmetı iliz G'b .. . üh . 1 . Karagümçükte oturan ro İb yere duşerek başından varalanmış, 
yak bastığı topraktan bir avuç a- 0 m~ş ur. a ıse şu ıır: fırtınada kaza olduğuna dair !ima· namına Edirneye ziyarete davet .g . ,

1 
s muessesesı m endıs erı . • . şo. ,1 - Şişli Çocuk hastanesin~ kaldırıla-

l~rak altın ~uz~ğ.ının üzerine serp- Koyden. bir~a? ş.ahsa ait bir, iki na dün geceye kadar hiç bir haber etmi tir. p:oıeyı yakında hazır.hyara~ De • r~hım ogl~ Yaşar, ı~are .ettıgı tak-
tı. Bµzağı bır ık. kere kımıldadı. ,parça cevız kutuğünü hizarlayıp gel . t' B"t" k' ş nız:banka vereceklerd.r. Lımanın sı otomobılıle Yenıcamıden ge - ra ktedavı altına alınmıştır. 

. . . . . . rnemış ır. u un mera ıp ve . .. . Ell · d Bır t ·ı kere seslendı. Sonra durdu. mal sahıplerıle yarı yvrıya bölüş • 
1
. . * 939 Beledıye butçesı hazırlan kömür mıntakası hakkında henüz çerken Sirkecide oturan Salamon eri yan 1 

s · h Ik . k "' ımanlar evvelınden haberdar e - • amrı a a. me uzere Mustafa oğlu Kadir Ka- d'l . ld kl . . K d mış ve dün wn defa olarak encü- hiç bir karar verilmediği yazıl • oğlu Nesime çarparak yüzünden 
- İşte gördünüz ya.. dedi. Bu ragöz ile üve kar e,· ı mış o u arı ıçın ne ara e - . . . 

T d O 
. . y d ,, Mustafa nizde ne de Marmanda kaza ol • mende tetkık edıldıkten sonra ta- mıştı. yaralanmasına sebebıyet vermiş -

anrı ır. nun canı ne zaman ıs - mal sah1p]eri · k dak.i ' · · terse o zaman hareket eder Kımıl- k"t"kl . . nın şose enarın madığı tahmin edilmektedir. bedilmek üzere matbpaya verilmiş Bu hususta şımdıye kadar yapı- tir. Şoför yakalanml§tır. 
d k · ik u u erını bıçmeğe başlarlar. O t' lan müteaddit tetkiklerden sonra El" . k. k t d 
.amamas; ve ses ç'.. ar.maması ." sırada vak'.a mahalline: gelen ayni ---oo-- ır. . . kömür mıntakası için Kuruçeş • ını ma meye ap ır I 

Arapcamiinde Ahmedin 246 
numaralı kah\'esinde yatıp kalkan 
Bayram oğlu İsmail gaz liımbasını 
yakarken masa üzerine dökülen 

gaz parlamış, İsmailin iki eli yan· 
tıdarsızlıgından degıldır. Hem bız k" d H' t ğl . . Çorap fabrikaları * Dostumuz Yunanıstanın mı!- Ar .. d 5 numaralı ...vde 
buna Musa gelinceye kadar tapa- oy. :n ımme 0 u Nurı Şahın Yuna~ meden daha münasip bir yer bu - apcamıın e mıştır. Yaralı İsmail Cerrahpaşa 
cag"ız. Musa gekE"' zaman onların bu l§ın kendisıne ait olduğu iddi- Şehrimizde bulunan İktısat Ve - li bayramı m.ünasebe. tıle lunamıyacag·ı anlaşılmıştır. Bu va- oturan Hasan kızı Fırdevs çalış -ı;• d b ı b k b ı hastanesine kaldırılmıştır 

da bı.zı· 1 
b b b t b asın a u unur. Ağız kavgası ya - kaleti sanayi tetkik heyeti reisi kon,;oloshanesınde ır a u res - . t .. K k" .. d tıg"ı po\in bag·ı fabrikasında elini m e era er u pu a. u . zıye e gore uruçeşme omur e- K d h' J d" buzağıya tapmıyacağı ne malfun.. padar Fakat iş sonradan kızışır Şevket Sıireyya bazı çorap fahri - mi yapılmış ve gece Yunan klü- polarının üst kısmındaki evlerin 'makineye kaptırmış ~edavi altına ÖmUr en ZB ır 'n 1 

Harun dini vazifesini yapmak ıkı kardeş bır olarak Nuri Şahini kalarını gezmiştir. Şevket SÜ!">·- bünde bir suare verilmiştir k" .1 . 1. 1.,_. t' h 1 tak tedavi altına alınmıştır. Galatada Kasaplar sokağında 12 ' · b . .. .. · · amı en ıs ım el.Al 2arure ı ası o-
için tekrar Samri ile mücadeleye sopakvke alta! ılde vurH~d~ura oldu- ya a.yrıca kadın çorapları~ın stan * Jandarma umum kumandan· ıacağı tahmin edilmektedir. Liman Tramvaydan atlamak numaralı evde oturan Rasim. kızı 
koyuldu. Fakat Saınri bu sefer Ha rere açml§ ar ır. a ıseye he - dardızasyonunun dah• salım bir • ı . .. .. 

dah 
'dd ı h" . men c M u · · H"kıl ki · .. · d k' lı"' ı·andarmalarımız ı'çı'n kabul e- proı·esi hazırlandıktan sonra De - ısterken 32 yaşında Emıne mangal komu • 

runa a şı et e ucum ettı. . . mumısı, u met ta- şe e ırcaı uzerın e tet ·ıkat yapan 5
• .. . . . 

- Sus ... sesini çıkarma, dedi. btlıi, jandarma komutanı vaz'ıyet mütehassıs profesör Kari Abe ile dilen yeni elbise ve kasket hakkın- niı.bank faaliyete geçecektir. Kö - Beyoğlunda Yazıcı sokağında 0 • runden zehirlenmış, bnygın bır hal 
Yoksa seni öldürürüm.. Halkı se - etmişler ve dört saat sonra jandar- de görüşerek tetkikl~ri hakkında daki talimatnameyi alakadarlara mür mıntakası bu pro.iede yer ala- turan Mişel oğlu on dört yaşında de Beyoğlu hastanesir.e kaldırıla • 
nin aleyhine isyan ettiririm. Mu- malar suçluları yakalamışlardır. izahat almıştır. tebli ğctmiştir. caktır. Jak köprüde tramvaydan atlamış, rak tedavi altına alınmıştır. 
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Bir gaz tenekesi, ağzı la- Hindistan cevizi kabuğu nargileye ğır bir münevvim tesiri yapıyor- _ Ayaklarını öpeyim ya pir ... içinde kedi gibi parlıyan Okyanu- duruycrrdu. İkinci yudumda Ali ne bir vecde düşen Derviş sordu: 
nk bir toprak testi, duvar benzer ince kamıştan iki uzun em- du. Bu kokunun içinde ve arada bir Benı artık korkutma elverir .. Kuv- sun gözlerınden rılanlar ;Jtadar Bekir kahkahalarla gülmeğe baş- - Ne görüyorsun evl.iit? 
kenarında yine ku·ık dökük zikli birşeyi ortaya kor. Bunun ağ- titriyerek sert esma çeken Okya- vei kudsiyenize inandım... fuker... ladL Duvarlarda uzun sakallan yer - Cennetin billur köşkünde • 
birkaç şişe ... İrili ufaklı boş kon- zını ateşler. Bir emziğini kendi çe- nusun mırıltıları •karşısında Ali _ Ya veled iç şu kamıştan mu- Okyanus _ Çek oğlum çek ... !eri süpüren koca kafalı, şiş ka - yim. Fezanın çiçekler kadar te • 
serve kutuları hasılı süprüntülük- ker. Ötekini genç misafirine uza- Bekir bir uyuşukluğa düşerken du- habbe! edelim .. İç de kimin buzu- Gözlerinin arzi perdeleri sıyrıl • nnlı, sivri kül.iihlı birer kanş ba- nevvü eden renklerde güneşleri 
!erden toplanmışa benziyen birta- tır. Bir nefes çekmesini emreder. varın kenarından bir yılan peyda runda, hangi makamda olduğunu sın .. Şimdi bir duvar kovuğu şek- caklı cüceler biribirlni kovalıya- üzerime nurlarını döküyorlar. Se
kım eşya ... Duvara yapıştırılmış Ali Bekir korkar. Dervişi aldatmak oldu. Tulü bir arşından ziyade, a- anla diyorum sana... Bu muvaf- !inde gördüğün sarayımın esrarı- rak türlü çehre işmizazlarile insa- manın melekleri soyundu. Önüm· 
·Ya dost medet•, •Ya Hak•, çifte için çekiyor gibi yapar. Fakat Ok- lacalı, yumru başlı korkunç bir fakiyet, bu devlet her kula müyes- nı seyret.. ni kahkahadan katıltacak maska- den resmigeçit yapıyorlar. 
Ali ve daha anlaşılmaz vıfıklar, yanus bu hileyi anlıyarak: hayvan... ser olmaz... Ali Bekir _ Yılanla~dan kor • ralıklar yapıyorlardı. Sonra her - Aferin ya veled .. Senin siret 
kargacıklar burgacıklar yazılı ka- - Tılsımın dumanından yutmı- üstüvanevi vücudünün halkala _ Yaklaşan şu yılanlardan kar- lkuyorum Okyanus baba.. biri bir başk~ renkte .dört ~ş gü- gözün .açık ... Alemi ma~a sa~a ça-
ğıtlar.. yan tılsımlanmaz. Ve binaenaleyh rı uzun bir körük gil:ı açılıp a _ kuyorum... Derviş kalktı. Yılanları sürün_ neş doğdu. Şımdi Alı Bek~ ~tra- b~k munkeşıf oldu. ~lı Bekır Der 

Bu dekorlardan buranın pir inı onun tılsımı kimseyi tutmaz. Ür- çılıp toplanarak dalgalana dalgala- - Korkma ... Bu kamıştan bir dükleri yerlerden kavradı, aldı. 'tında firuzeden dalgalar kopuren vış Okyanus yalan. soylemez. Se~ 
yahut dervişin makamı ve herhal- kütme yavrum tılsımı .. Onu içine na geliyordu. Oğlan birdenbire re- nefes çekeni müddeti ömründe yı- Birer halat parçası gibi biribirine mavi bir deniztn ortasına kurulmuş tılsım almağ~ geldın._ Fakat hakı· 
de rabıtanın tekayyüdü altında bu çek de cennetimi, saraylarımı, hu- h~vetten uyandı .. Kesif bir korku lan sokamaz... Ne korkuyorsun. sardı. Ebruli müthiş. bir. yumak bir billu.~ sa:ayda idi. Güneşlerin_ ki tılsım sehnıı·n ~emalındedır .. Bun· 
lunması lazımgelen bir mahal ol • rilerimi, gılmanlarımı gör.. ıçınde kaldı. Tıtrıyerek kaçmıya Onlar benım hizmetkarlarımdır. yaptı. Gaz tenekesınin ıçine attı. yakut, zumrut, kuzahi pırlanta a dan sonra çbır kad.ın cazıbe~.e 
duğunu Ali anlar. Okyanos mi- . . 12 davrandı. Fakat Okyanus cezbeli Ne emredersem onu yaparlar... Üzerlerine bir kapak, daha üstü- teşlerl gözleri ve dimağı kaı_n~ştı- k~rşı duram~~acak, hır nazarın ?" 
safirinin altına bir hasır parçası Alı Bekır çekmez. Yine mızmız- bir kahkahl ile: Al' B k'- 1 1 . 1 - · bir taş koydu Yine geldi ran iltimalarla billılrların ıçınde nunde en muteazzım kadınlar zıl· 

1 
k . ı e ı., yı an arı, çıyan arı ne ırı . . . 1 t d" k b' k" "k 'b n 

sürer. DuV3r kenarında küme ile anı_n~ ıster. Çocuğun Hindistan - Biçare çocuk nereye kaçacak- emrine rameden bu Dervişin söz- postuna oturdu. oynar .. iken ta.~slara. bınmış, nur- e e uşece • ır. uçu ı ramı 
duran çalı çırpıyı kibritle tutuştu- cevızınden uzanan kamışı çekme- sın? Burası bir indir. Burada hay- !erine bir fezahati mutazammın Kamıştan ilk çektiği hafif yu· dan tullere burunmuş çıplak ba - karşısında en metın ismetler y~nıp 
rur .. Ne olacak? Aş mı pişecek? .. mesine bedel Okyanus ortaya be- ye bir iki değil ki.. olmadıkça itaatten başka çare gör dum tesirile olmalı çocuğun kal _ !tireler birer necmi geysuadar gibi dum:n . gibi dağıla~aktır: .Şımdl 
Ateş biraz alazlanınca ortasına o- heri zeytin tanesi iriliğinde bir ku- Hakikaten Ali Bekir kaça-ğı mez .. Çocuk teredd"d" n" binden fışkıran ziyadar rengarenk altın saçlarını ufuklara dağıtarak rengamız nurlar ıkçınde onunden 

1 lk b' bih 'u u u un son t'ğ' ... d""" ·ıer 
kuyup üfl•yerek bir tütsü atar. açı ır tes çıkarır. Virde tarafa baktı o cihetten bir tane da- raşeleri içinde kamıştan b' • bir neşe tekmil vücudüne yayıl • katar katar geçiyorlar, süzgün, geç ı ını .. gor ugun ~ryan per~ 
İnin ıçiııe kalb darabanıııa rehavet başlar. Çalı çırpının ortasında tü- ha insi kangallana kangallana ge- dum çeker ... Şimdiye kad:r ru _ dıktan sonra harice taşıyor, etra • şehevi gözlerile Ali Bekire puse - s~nin m.ustakbel mustefreşelerın ~ 

· k b. k k ı ten şey zavall çocu· ko"rpe sı'- 1 .. d A . . - . r anı leı· yolluyorlaı·dı dır ... Bıntı Havvanın nazların getırece ır o u yayı ır. . . ı . . gun. . t) or ı. ıı RPkır çocuk gıbı ağ- madıgı hafıf bir korkudan başka fını salkım saıkım allı, sarılı, ye- ·" Altı teneke. ü•tıi iri, sivah bir nırlerıne kuvvetlı bır mus0kkır, a- Jıyarak: şiddetli bir ev hissetmpz Losluk şlli, Jeyl'1ki, pembeli nurlarla dol- Anlaşılmaz bir benk ile mesta - dan yılma.. (Arkası vaf') 



Musolininin nutkunun 
Fransadaki akisleri 

"Le Temps,, Musolininin Tunus ve Cibuti 
meselesini tasrih etmemesini eksiklik sayıyor 

Filistinde yeni 
tevkifler yapıldı 

Ateş söndürme saati 
tatbik ediliyor 

iKDAM 

iŞARETLER 

Senede 250 bin 
Bir memleket nüfusunun art 

masında en büyük amil doğumun 
çokluğu kadar çocuklarda ölümün 
azlığıdır. Eğe.,. çocuklardaki vefi
yat nüfusumuzu daimi bir tehdit 
altında bulundurmasaydı Türkiye 
bugün birkaç milyon fazla nüfusa 
sahip olurdu. 

Londra - Paris - Moskova 
• 

'' lngiltere silahlarını 
iki misline çıkarmalı,, Bir gazetecinin va~ıfe•i, yalnLZ 

hadiseleri yazmak, hfıdıseleri an
latmak değil, ayni zamanda in -

• sanları yazmak, insanları anlat -

Bir lngiliz . gazetesi dostluklarla mak olmak ıazrm gelir. 
1935 yılına göre 938 yılında nü- Bütün yurtta dört yüz küsfu-

fusumuz 1.671.196 fazla çıkmıştır. beraber silôh kuvvetinin de arttı- zatın millet vekilliğine seçildiği 
Bu demektir ki, her sene nüfusu-

1 
d bugün, gazetecinin bir vazifesi de, 

Kudüs, 26 (AA.) - Tedh~iler, muza 400 bin kişi inzimam etmek- rılmaSI lôzım ge iğini yazıyor hiç şüphe yok ki bu dört yüz kü-
Filistinin şimalinde toplanmakta - ledir. Almanyanın nüfusu da bun- sıir mebustan halkımızca tanın -

Paris, 26 (A.A.) - Musolininin Bundan başka Roma hüki'.lmetinin dırlar. Teberiye'de ilci kişi öl - dan fazla artmıyor. Ancak bizim Londra, 26 (A.A.) - Siyasi va-/ mi, kendisinin en tehlikeli düşma- mamış olanları halkımıza tanıt -
~ugünkü nutku hakkında tefsi • Tunus, Cibuti ve Süveyş mesele _ dürüldüğü için ateş söndürme sa - bu artışımız yalnız doğumlarla ö- ziyeti tahlil eden cSerutator• ev · lnıyız. Sovyetler Birliği ile Polon- mak vazifesidir. 
tatta bulunan Le Temps gazetesi )erini ne suretle ortaya koymak iB ati tatbik edilmektedir. lümler arasındaki farktan ileri vel emirde silahlanma gayrctleri· ı ya ve Romanyanın y&dımına faz- Ben, bu vadideki vazi,femi ifa 
diyor ki: tediği de aydınlatmağa muhtaçtır. Hayfa'nın cenub~nde yapılan a- gelmeyip şu birkaç sene içinde ni iki misline çıkarmak lüzumunu la güvenmemeliyiz. İhti.yatlı ol - için, evvela İstanbullu olmak se-

Fra11Ba hiç'bk beynelmilel mü- Musolıninin nutkunda bu cihet raştırm_alar netıcesınde fısılerı.n a- dışarıdan topraklarımıza iltica e- kaydettikten sonra diyor ki: mak için yalnız Fransa ile kendi - bebile kendi şehrimin bir mebu _ 
zakereden imtina etmemi§ ve an- tasrih edilmemiştir. Fakat belki dalet dıvam azasından altı kış_ı tev derıl~rin v~. muhacirlerin de eseri . Dah~ d~ .fazla yapmalıyız. Ce- mize güvenmeliyiz. Hıç şüphesiz sunu ve İstanbul mel:ıusları için· 

kif edilmiştir. Arap nasyonalıstle- olduguna şuphe yoktu~: Bunlar çı· b .. ır_.ıstımalı 1ca~ ed~cek ahva_li .f:tiz Almanya Majino hattını zorlama· de de en iyi tanıdığımı, emekli 
cak milli topr3'klarının bu" tünlü - bu hususları Gaydanın beyanatı . . . . . 1 k ti karıldıkta f 1 k d d t d ı B t d . rı Fılıstınde ve cıvar mem e e er .. n sonra nu us~muzu.n ~n~ne a a:a . şım ı en, e.n ıp ı a ğa teşebbüs etmiyecektir. a ı a Kurmay Albayı sayın. Şükrü Ali 
ğüne, bilhassa Tun usa zarar ver- aydınlatacaktır. Bu ıstekler fay- de Yahudi· muhacereti.nin artma_ d~rt senede fazla • tevellutle bır l ıhtıya: k~ıdesı namına, bı_ze. yar - harp bilhassa havada cereyan ede- Ögel'i okuyucularıma takdim et
meğe matuf isteklere casla• ceva- dalı bir müzakereye esas teşkil ede sına karşı·mukavemet edilmesi le~ mılyona .yakın arttıgı d~ mu~ak _- \dıma amade olanları kendımıze te- celr ve deniz kuvvetlerinin makul mek şerefini kendime ayıracağım 
bını vermiştir. bilecek midir? Bu hususta bir hü- hindeki propagandalarına devam kaktır ki bu da ienede 250 hın ki-1 min etmekliğimiz icap eder. Sov • bir şekilde kullanılması kat'! rolü d"" ebuslarımızdan hiç ta-

Teslim etmek, JAzımdır ki Mu- küm verebilmek için İtalya istek- etmekte ve komşu Arap memle _ şi kazandığımızı gösterir ve on s.:- ! yetler Birliği İngiltere ve Fransa oynamağa imkan verecektir. Doğu ve ıger m t 1 ·· · • • f ' nınmamış veya az anınm1s o an-
aolinl tarafından bildirilen üç nok !erinin mfindericatını beklemek·jketlerinden Yahudi mallarına ne S::ı'a nufusumu~ yumı mılyo -

1
ne teşriki mesaiye awadedir. Fa- Akdeniziyle doğu-cenup Avrupa - !arı tanıtmak zevkini de diğer mes 

ta - Tunus, Cibutl, Süveyş - fa - lazım gelecektir. Fakal bu istek - karşı boykotaj yapılmasını iste - nu acak demektır. !kat aradaki iki devlet. Polonya ve sının stratejik anahtarı Çanakka- 1 kt 1 bırakaca""m Hod • 
Bu şayanı menınuniyet tışı 1 . e aş arıma s• . 

ıist gazeteler tarafından büyük bir !erden faşist matbuata ve bir de- mektedirler. . .. ar 
1 
Ronmanya Sovyetlerin silahlı teş le boğazı ve Boğaziçidır. Orada amlı "ımın ancak iy: tanıdığımı 

ıl k D . ku kaydettikten sonra nufusumuzda 1 'k' .. . · t · 1 A k J .. k'l · t" · · h f g g ' §lddetle ortaya at anın yanında receye adar da, uçenın nut n- kad 
1 1 rı ı mesaısını ıs emıyor ar. nca musta ı vazıye ımızı mu a aza . . t t b'I eğim mazeretime ba-

m arııı erlqeklıerden dört beş ıyı anı a ı ec · 
ınfitevazl bir program teşkil et - da şiddetli bir lisanla bahsedil • .. b' k d • '. • bu iki memleketin bitaraflığı tak- 'etmekliğimiz icap eder. Burası ay- • 1 k affedileceğinden emi-

H ı • • yuz ın a ar fazla çıktıgıw ilave . . . . .. . gış anara ' 
mektedir. Bu matbuat Korsika, mese bir çak şeyler hiç şüphesiz atay meC ısı d 1. M . • dırınde Sovyetler Bır!.gı ne yapa·'ni zamanda gerek Akdenız ve . 
Nis, Savoieden de bahsetmektedir. kolaylaştırılmış olacaktır. d b" .. . . bilir? Bundan başka bır ngılız - Ege denizindeki harekat ıçın, ge • • • • 

e e ırn. aarnafıh bu fazlalıgm da . İ . . 1 . . . mm. 

ı 
zamanımız a uyük bır kıymetı . . A- ıı· top anıy( f yok. Çünkü kadın, memlekete biz· Fransız - .R.us .. ıtt'.fakın.ın ~~nko rekse. Ba.:ıcanların. '.aarruza ~ar~ı İstanbul mebusu Şükrü 

Şamda vaziyet 
düzeliyor 

• 
lsviçrede 
asabiyet 

Şam, 26 (A.A.) - Sükunet ted- Berlin, 26 (A.A.) - Alman kıt· 
ricen avdet etmektedir- Tüccarla- alarmın İsviçre hudutlarında tah· 
rın grevi sona ermek üzere bulu- şit edildiğine dair dolaşan şayia -
nuyor. lar karşısında Bale vesair büyük 

Kabine buhranının zail olacağı tsviçre şehirlerinin halkı asabiyet 
tahmin edilmektedir. Nazırlardan i.ıtıar etmektedir. 
Buhari'nin riyasetinde bitaraf bir İyi haber alan mahfellerde te • 
kabine teşkil edileceği ümit edil· min edildiğine göre aslı olmıyan 

mektedir. Buhar! kendisine vaki bu haberler İsviçre makamlarının 
müracaat üzerine istişarelerine de hudutlardaki nezareti takviye et • 
vam etmeğe muvafakat etmi§tir. meleri üzerine çıkmıştır. 
Halepte dükkanlar tekrar açılmış· Alman askeri hareketleri ve 
tır. LAzkiyede tam bir sükunet hü Lichtenstein Prensliğinin işgali 

küm siirmektedir. Siyasi vaziyet hakkındaki haberler de teeyyüd 
~ttikçe düzelmektedir. etmemiştir. 

Mussolininin 
nutku 

Madridin son 
günleri 

(B<I§ tarafı l inci sayfada) 

de hareket de her sahada ol
duğu gibi bu milli davamızda 
da şeflerimizin çizdiği plan 

dahilinde seyrederek mukad
der neticeye ulaşacağı şüpbe-
sizdi. 

Resmi mahfeller bu husus
ta kat'i söz söylememekle be-
raber kararın ergeç 

ceğine muhakkak 
bakmaktadır. 

verile • 

nazarilc 

Hatay Devlet Reisi ile Baş
vekil, 3 Nisanda toplanacak 
olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde Cümburiyet ka -
nunlarına sadık kalacakları • 

met etmek yolunda erkeğin gir _ ve Muss~lını uzerındekı tesırı ne ~sk:rı mudafaası ıçın kıymetli bır Öge!, kırk, kırk iki y&şlarında gö-
diği her işe girebiliyor, hatta as • olacaktır.. ussu olacaktır. rünen, uzun boylu, dı-:~ durumlu, 
kerliğe bile... cSerutator• bundan ~onra, mec- * birinci savfamızdaki resminin de 

bur! askerlik hizmetinin müda • Paris. 26 (A.A.) - Bugünkü ga- derhal si;e teslim ettireceği veç
filerini tenkit ediyor ve diyor ki: zete tefsirleri: hile, aydınlık yüzlü, keskin hatlı, IKDAMCI 

Ç 
Fransa, Belçika, Hollanda ve İs- Le Jour gazetesinde Bailby, bey- nafiz gözlü, fakat büliın bunların 

Ören apartman viçre de dahil olmak üzere bir İn· nelmi!el vaziyeti tetkık ederek t - fevkinde olarak Lilhassa doğru 
. . giliz kara müdafaası icin mechu - talya ile ittifak mevzuunu tekrar söılü ve doğru özlü w her şeyden 

. . (B~ tarafı l ıncı sayfada) ri hizmet ne kadar zaruri ise, do- ele alarak diyor ki: evvel eşine ender tesadüf edile -
Fıkr-ye sağ olarak, diğ€rleri ölmüş ğu • cenup Avrupasmda bir harp İtalyanın Fransaya ve Avrupa- cek kadar harikuladP bir ahlak 
old.ukları halde enkaz altından çı - mevzuu bahsolduğu zaman bu nın Almanya tarafından Kolonize usaresidir. 

kaıılmışlardır. ,. . • .. mecburi hizmet halk nezdinde o edilmemi~ o:an ve hiçbir zaman e- Şükrü Ali Öge! büyük Tü~ or-
Facıanın katı bılançosu dun tes- derecede rağbetsizliğe uğrayacak dilmemesı lazımgelen bır kısmına dusunun bir zabitidir Bütün ya -

.bit edilmiştir. Tahkikat neticesine tır. Bununla beraber, vakit var • bağlanmakta menfaatleri vardır. pılısı ideal ve kahraman Türk za
göre, Atlas_ partı':'~nının birinci dır. Acele etmek icap ediyor. Al- tşte bunun içindi: ki iki meml: :Jbitl' tipinin s•nki morl"li ı.i1.erine 
katınd~ şofor Na;ı.ı ıle karısı F.at - manya bizi tetkik etmektedir'. Ve ket için şereflı bır banşın . hala dökülmüş gibidir. Balkan har-
ma, ıluncı katta marangoz Sımo, biliyor ki, biz, işe bir kere giriştik mümkün oldugu ıı.anaatındeyız. bindeııberı muhteLf harplerd sa-
k~rıs.'. Angeliki, baldızı Ele~i, ü - vaşmış. yararlıklarile birinci saf-

çuncu katta marangoz Pavlı, ka - K • h k ? ta yer almı,tır. Balkan harbind~n 
na dair yemin edeceklerdiJ. t mı . 

rısı Katina, 14 yaşında oğlu Todo- uvve mı, a • shoinzmrae,tlmereirnhinale smevekrhilacleenvemyu.~hlnı·mız 
Hatay Devlet reisi Tayfur ri, kızı 13 yaşında 1stasa, yedi ya-

Sökmen Büyük Millet Mec - y S Ih · şında Andronikıi, dördüncü katta. (Bn. tarafı 1 inci sayfada) çekildi ve • ersay u name 1 ve nazik vazifelerin başına geçi-
lisinin bundan evvelki dev - ..., d il b' d 

resinde de Antalya mebusu tan. ikı yaşındaki kızı İlhan. 12 mefhumunu kunet mefhumu - k', ne. redild'.ği sene içinde bile türkün refakatinde refakat Erka-
halıcı Elazığlı Yusuf, karısı Sul • ı fikirlerden mülhem olarak devlet EtTafında • a ı e ır eser yaz ı rilmiş ve büyük taarruzda Ata • 

vc Hatay Devlet Reis" s ·ı ff "kk' t • b hemen büti.in cihan lisanlarına N (Ba§tarafı l inci sayfada) ( BG§ tarafı 1 inci sayfada) 1 eçı • yaşındaki oğlu Muza er, on yaşın. mm ayni gibi tela ı e mege aş- nıharp zabitliği yapmı<ur a -

İ • d'kt b ı kt · I d 1 [D Si t · t •ı ht] On tercüme edildi. Bu eserde İngiliz h 1 k b rikada, spanyada çarpışanları ya- Paris, 26 (AA.) - D. N. B. Bur 1 en sonra me u; u an ıs- daki kızı Aliye, dört yil§ında oğlu a ı ar. er aa ıs " oe · · dir zabit yüzünde ka ram'an 1 u 
İk 1 kk t k t alimi Almanlar hakkında re\'a gö-

tir, kuvvet mevcut ve ınüe•sir o- riilen ıalıamıııülfersa zulüm ve tunçl•~mış ve . lenm·ş 
detmiş, cBu arkadaşların hatırası lgostan bildirildiğine göre, Madri- tifa etmemişti. i ayda bir Kamil; halıcı diğer Yusuf, karısı lara göre, ıa ı yara an uvve • gencin yüzünde olduğu kadar 

kalbimizde daima yaşamaktadır. din teslimi hakkındaki müzakere - Mecföten mezuniyet kararı Makbule, 3 yaşında kızı Fikriye, 
1 

b'lın k . . h kk ht d •. 
1 

teaddileri birer birer sayıp dök _ ..., manzara 
dellliş ve. sô.'zlerine şu suretle de -,!er komünistlerle anarşistlerin tes-. almaktaydı. og"ulları Hikmet ve Fikret, beşin- 8 ı e ıçın a a mu aç egı · .. Al b 1 gösterir. Gözlerinin muhata'bını he 

- dir, fakat hak mevcut ve müessir tu ve manyanın u nıuame eye 1 . lt 
~am etmıştır: lim olmaga muvafakat etmemelerı 01· katta da kapıcı Nikoli ve Domni · .. · d h 0 men daima kendi tesir erı a ına 

• olabilmek için kuvvete muhtaç - tahammül cdemıyecegmı a a alacak kudretle bakmcınnda. da -
Faşizmin yirminci yılında, mesa-ıyüzünden akim kalmıştır. Jntİhabaf ikmaJ oturmaktadır. Yusufun karısı tır! zaman söyledi. 

lnıizin bilançosunu yapmak vazi - Dün bazı şayialara göre, bizzat Sultanın kardeşi Ayşe ve diğer mi On dokuzuncu asır Almanyası- Bu suretle dünl·anın amme vic- bütün büyük zabitlerdt olduyn 1:--
fesini başkalarına bırakıyorum. Madrit müzakerecileri, komünffit- edildı• safirlerle beraber, kazanın vukuu ru kııran devlet adamları başta danında Almanyada vaki olacak bi hayat ile ölüm ara,,.,ndaki kıl 
Bu bilanço mu-azzamdu. Yaptığı ·JJcrle anarşistleri silahları bırakma- anında evde yirmi beş kişi kadar Bismark olmak üzere hep bu kuv- aksülamellere pek müsait bir ze- kadar ince farkı tehlikeler içinde 
mız şey kalmak içindir ve asırlar· ıl!a mecbur etmek için, nasyonalist (Ba§ tarafı l inci sayfada) bulunmaktadır. vet fikrinden mülhem id.ler. min hazırlanmıştı. Bu suretle Her ölçmesinin herhalde tesiri olmuş 
ca kalacaktır. Keza, münkesir, lerelere taarruz tavsiyeinde bulun- B;ın,u"k harbın' netı"celeri, "Al- Jlitler, faaliyetinin ilk kısımla- olsa gerektir. • . on bir kazanın 1311 müntehibisa - İkinci katta oturan marangoz ...,, Ö 
nıuztarip, nizartı ve intizamdan 1 muşlardır. . b' t d' manian miithi~ bir ha.va! inkisarı- rında yalnız kuvvete değil, kendi- Fakat ben Şükrü Ali g l'i hu-

nisi reylerini kullanmışlardır. Par- Simo ile ailesı, ır esa ı.if eseri - k 
mahrum, muzaffer fakat mağlup Frank'ıst taarruzu k k na ug"rattı·, bu··tu··n havayı kaplamı< sine rağmen bile ayni zamanda rada, bir kahraman zabit olara 

. .. • · · · tinin gösterdiği 17 namzctten baş olarak, bu aralık so " ta bulun - , 
1919 talyası ıle mutekasıf, ınzı-ı .. . . . . . . ... . olan pessimisme Alman mütefek- hakka da istinad ed'yordu. İ te anlatmak dc,'ıil. f kat tir karakter 
batlı yaratıcı, muharip ve impa - Kordoba, 26 (A.A.) - D. N. B. : ka, dun 1S1mlerını bıldırdıgımız maktadırlar. kirlerini ademi vücude tercih eden bunun içindir ki muvaffakiyet ko- olarak tanıtmak istiyorum. 

rator,lug-a malı'k olan 1939 İtalyası 1 Frankist taarruzu "'!dırım süra- dokuz mfistakil namzetin isimleri Dün alınan kat'! neticeye göre, 1 1 d İ 1• 1 11 ,- Hindu idealini beniınsemeğe ka· ay 0 uyor u. Bu karakter, onun stik a ar-
arasında mukayese yapmakla da itile i!erlemektedir. de, Parti namzetlerinir. isimlerinin faciada Pavli, Anastasya, Ari- dar sürükledi. Spartakist ve ko _ Fakat Avusturyanın ilhakından- binden sonra ordudan a)Tılması 
nıeşgul olmıyacağım. Fakat, Af -ı Milliy0lçilerin taarruzu yazıldığı tahtanın diğer tarafına nokli, Domni, Arına, Katina, An- münizm hareketleri de ayni hava- beri hak artık kalkmış ve yalınz ve devklin en ehemmiy~tli vaıi-

yazılmıştır na, Ligor ve Margiri yaralı olarak kuvvet ve zorbalık kalmıştı! işte · 
r~l<ada. kan kayb~ttiği ve şüphe -

1 
Bilbao, 26 (A.A.) D. N. B. Kor. · nın doğurduğu hallerdi. felerinde çalışmasile en çetın ım-

sız Ingılız olması ıcap eden serma- dele cephesinde millıyetperverler D_ün saa_t .on dörtlen itıbaren rey Beyoğlu, Elcııi de JHaselkid kadın Fakat kuvvet mezhebinden i - onun içindir ki bu kuvvet ve zor- tihanlardan geçmiş v~ sanki bize 
f 1 t f b 1 tasnif hastanesine kaldırı mış ar ır. balık tecrübeleri tekerrür ettikçe ı· 

yeye acil ihtiyacı oldı.:ğu için a - bugün taarruza geçmışler ve cep _ erın asnı ıne aş anmış ve man tamamen silinmenı'şti. Zaten devlet hizmetinde yüksek aha • 
ı k t'i ak kt k d d t Şoför Naci, Nikola, Margiri, 'l'o- d k 'f k dünyanın umum vicdanında ak - k flst talyanın pek yakın ve a o- heyi müteaddit noktalardan yar _ şam geç va e a ar evam e - İ Avrupanın a etçe en esı ve te - kın lüzum ve zaruretini öğretece 

· 1 · · dorı·, Sultan, iki yaşında !han, ha- ik d ·ı · ·ıı · sülameller husule gelmekte ve lan harabisinden bahseden şayıa a- mışlardır. mıştır. n' bakımın an en ı erı mı etı o- bir örnek teşkil etmiştir. 
ki • ed' lıcı dı'"-er Yusufun karısı Makbule lan Alınanların kendı' ku,·vetlcrı'- her gün derinle•erek artmakta - . rı hatırlatma ıgım ıcap ıyor- ---oo--- Müstakil meb'usluklar için, muh '' d . A d . k • d k h Bu genç, hudutsuz emnıyet ve 

Hakikaten faşist İ~lya, bu radyo Al L• telif vilayetlerden 100 den fazla ve Sultanın kız kar eşı yşe e ni, taşıdıkları imkanları idrak et • dli~· l~eşe~~~t· ~r~~m a a~e t tek - mes'uliyetlerin başında, yüzde manya, ıtvanyanın ölmüşlerdir. memeler.i. imkans12dL Bunlar pe- e 1 ve ıç ır aı eye, e e, a-
devrinde, sanki dünyanın en u - müracaat olduğu anlaşılmaktadır. • ·1 · ·· kd d"I · doksan faninin go"sterebilecrği en 

f 1 'lAhl B ğl dan 326 numara- rişanlıg'ın dog"urn1uş oldug·u ı'lklnuna, v.erı mış soz.e, a e. ı mış 
tak ve bilinmiyen bir memleketi az a Sl a anmasını Yeni meclis ilk içtimaını 3 nıs· an eyo u grupun d bTkis lı itfaive neferi Kamılle 153 nu - miskinlikleri yavaş yavaş atmağa a~de rıayet. etmıyen;. nih?y.et küçük zaf şöyle ur.un, ı a • 
imiş gibi az tanınmaktadır. Yaptı- İstemiyor Pazartesi günü yapacaktır. · N . d h fif başladılar. Kuvvet ve kudret şu _ b~he\'es_ bır ku~vetın ~- lekesiz pırlanta gibi temiz, fakat 
kımız şey mühimdir. Fakat bizim Diğer taraftan Büyük Kurulta - maralı itfaiye neferi urı e a uru kendisini göstermeğe koyul _ mış o. Jdugıınu her gun daha zıya • sert bir seciyenin bütün ölçüleri-
içı'n asıl mu'"him olan gelecekte ya- Varşova, 26 (A.A.) - Ekspres yın Mayıs ayı içinde toplanacag· ı yaralanmışlardır. d h t kt Al ka müddet du. Bu hareketin en canlı mümes- e ısse me e ve manyaya r- ni vermiştir. 
Paoaklanmızdır ve bunu yapaea - Poranny gazetesinin bildirdiğine lanlasılmaktadır. Söylendiğine göre, bir h t h .. dah · d J'k k' · • • f d .. sili o zamana kadar meçhul ve a - şı usume er gun a zıya e Kanını, ah a mı, ze .. sını, aynı 
"'-. Zı'ra benı·m azmı'm engel tanı- göre Almanyanın Kanas elçisi ___ evvel apartımanın dış tara ın a go tm kt d 1 • ""' sıl, nesil ve tahsil itibarile pek mü ar a a ır. zamanda ve hep azana mıkyasın-
ınamakta. Sı'zı'n şevk ve heyecanı_ Litvanyanın geniş mikyasta si - M 

1 1 
Si I rülen genişçe bir çatlak apartıman B 'd· · t• · 1 • 

acar ar a Ova ·ıar tevazi bir asker amele olan Her Jlit u umum gı ışın son ne ıcesı - da devlet hizmet erını:ı en ağır ve 
nız' fedaka'rlık, ruhunuzda saıı·m li\hlanmasını protesto etmiş ve Al- • sahibi Yaniye haber vuilmiş, Ya- · t h · t k ........ 1 d "'Jd' ıı 1 ld p k b" .. d nı a mın e me mu.,.u egı ır. en mes'uliyetlilcrinc hasretmek ni de. bir mühendise fenni mua - er 0 u. e az ır zaman ıçın e 
bulunmaktadır. man efkarı umumiyesın.lı:ı bu ha - "f k a kt f rl • bu Avusturyalı muhacir, Alman Ya Bitler aldığı yol üzerinde de - mecburiyetinde bir insan tru;av -

Bu yıldönümü toplantınız, Av -ıreketini biklirmiştir. Litvanyanın mu are e e UI yene yaptırdığını ve bdu apartımğıa- milletinin şuur mihrakı oldu; ona v_am .e~ecek ve bir taraftan hür. vur ediniz ki her gün bin defa 
rupa hayatının ciddi bir anında fazla miktarda silahlanması Al - nın daya yüz sene ayanaca nı k · h ı rıyetını, vatandaşlık şeref ve hay- d • 1 d . · · '-"tfiden (Ba§tarafı l ind sayfada) .. ı· k h . t uvvetıni alır atan, kuvvete ima- . . ogruyu ya an an, ıyıvı .. o 
vuku bulmaktadır. Bız, isteri ile man - Litvanya ademi tecavüz iti- söylediğini soy ıyere e emmıye nın mucizeler yapacağını telkin siyedtdini i feda etm~ş ::.nı~::a ~=vı ayırd etmek ve kendisine sorulan 
korkunun halitası olan harp psiko- lilfına mugayir addedilmektedir. m. iryolu münak. ala tını .h~maye . i - vermemiş ve tamir yaptırmamış - eden hararetli \'e sonsuz bı'r kay - ma ve manevı 5 

- d hük' 
23 M tt 1 tt · 1 ı bammu"I eden Alman milletinin herhangi bir mesele haklı:ın a 

zu ı'le .,ehı"rlenmemize miisaade et- L•t Al çın ar a ışga e ıgı mevzı e- tır Yaninin bu şekildeki ihma ita- nak oldu. • ı vanya manyanın protesto - . . . h . · sabır ve takatini tüketmekle bera- münü vermek imtihanına maruz 
iniyoruz ve etmiyeceg' iz. Gemimi- sunu kabul etmemiş ve milli mu" • r; iz'aç .. e_d_ ılmeksızın mu afaza edı karrür ederse, hakkında .takibat Yetmiş mih.•onluk Alman gı'bı· "kl d'"" b her diğer taraftan da beşeriyet kalsın! ·Bir adam ki, yu en ıgı 
zin yolu tayin edilmi• ve prensip- dafaa irin yapılan bu masrafların yor. Bulun cephe hattı oyunca yapılarak mahkemeye verılecek • mücehhez bir kütle bir nokta et - t · h · ' ' vicdanında husule gelen hiddet ve hizmetlerin nihaye sız e emmı -
leri de sarı·htir: cLitvanyanın hürriyetını'n muha • tam bir sükun hüküm sürmekte - tir. rafında toplanırsa hakikaten mu· d k" ··k b' husumeti a7ami dereceye götüre . vetleri ortasın a. en uçu ır 

ı _ Profesyonel müsalemetçi - fazası• na tahsis edildığini bildir- dir. Nöbetçi Müddeiumumi Rifat cizeler yapan bir varlık olur. cek ve vaziyet Almanya için yeni hataya dü5memeği, kendisine en 
!erin bilhassa nefret edilir şahıs - miştir. Berlin, 26 (A.A.) - Macarlarla dün de tahkikata devam etmiştir. Bu kütle maddi, manevi nesi ve biiyük bir felaketle bitecektir, üstün vazife saysın! 
lar Olm '"ına, barış so· zu'"nu'"n bun- Slovakkr arasında vukubulan mü varsa o noktaya teslim etti ve ken- v ah t H H'tl h k. k' b' .. 1 . ~ ey u er ı er, a.kka riayet Bir adam ı, san ı ır go ge ım:ş 

· b 1 ğ sademeler hakk d k h b l · disi de onun elinde bir zırhlı tank •;lan böyle azıcık eskimiş ve kalp bir teşcbbiıste u unmıyaca ız. ın 3 ı a er erın sürülen tezi sivasi Alman mahfe! - etmek ve Alman milletinin hürri- gibi sessiz yaşasın ve vicdanının 
R 'h · · · Al d • gibi mihaniki harekt't t'tmeğe ra-

Para gibi ses çıkaran bir meta bu- 2 - Berlin - oma mı verını neşrı manya a m•·nedilmiııtir. leri şimdi,·e kadar kabul etmiş gö- yet ve vatandaşlık şeref ve hay•İ · istirahati ıle devlete h"zmet etme-
Si k h d " zı oldu. lunmasına ve daimi barışı mede - sarsmak teşebbüsleri çocukça ha- ova udu unun heniiz tesbit e- riinmekle idiler. Siyasi Alman Unutmamalıdır ki, Nazi Lideri yetlerini iade eylemek lüzumunu nin manevi zevkinden başJ..a bir 

niyet için bir felaket olarak telak- rekellerdir. -Burada halk bağın - dilmediğine ve halihazırda Çekos- mahfelleri tarafından muhafaza e- faali~·etinin ilk zamanlarında kuv- kabul ederek duracak ve Almanya ıhtırasın ve ikbalin me\'cut clabi· 
kı etmekte olduğumuz maliim ol - yor' Hiller, Hitler-. Mihver iki dev lovak idaresi tarafından ırk fark - dilen sükıit. Macar tezinin henüz vet kadar hakka da dayanıyordu. ile beşeriyet arasında normal aliı- Jeceğini bile hatırlamabın! 
ll'lasına rağmen. insan medeniye ·ılet arasında yalnız bir münasebet ları nazarı itibare alır.madan tesis muteber olduğunu fakat Almanya Daha Versay sulhnanıesi yapılır_ ka ve rabıtayı korumağa koyula - İstanbullular sevinsinler: Çi.tn-
tinin inkişafını korumak için uzun değil, muasır medeniyetin bütün edilen ve Slovakyayı Karpat Uk- nın hiına~e•ine aldığı Slovakları ken. İngiliz heyeti nezdinde mali caktır! kü bu gfizel şehri ondan daha mil.-
bir barış devresinin lüzumuna ka- diğer zihniyetlerine sarih bir su - ranyasından ayıran idari bir hat - ümitsizliğe düşürmemeğe çalıştığı müşa\'irlik yapan Profesör Key • Bakalım hu iki şıktan hangisi kemmel bir insana t~msil e\tiu • 
ni bulunuyoruz. Fakat mukaddes rette muhalif olan iki inkılabın tan başka bir şey mevcut olmadı - ıııanasını tazammun etmemekte - nes yapılan hadsiz insafsızlıklara galebe çalacaktır! mezler-
haklarımız tanınmadan önce hiç mülaki olmasıdır. ğına dair Macarlar larafından ileri dir. tahanımiil edemiyerek heyetten Ahmet AGAOc}LU A.N. KARACAN 
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Vakit vakit çın çın öten keyifll, 
şakrak kadın kahkahaları, sazın 

tiz nağmelerinin bile üstüne çıkı
yordu. Bara da, rı:eyhaneye de 
benzıyen lokantanın ön ve arka sa 
!onları hıncahınç doluydu. Tavan

larda ağır ağır dönen vantilatör -
!er. s!gara dumanı lle sis halini al
mış, nefes, ispırto kokan havayı, 

dağıtıp tazeleyemiyordu. 
Birbirinin bebeklerıni anyan sü 

zük gözler, bırteviye dolup boşa -

lHn kadehlerin verdıği belagatle 
konuşuyorJ.iırdı. 

Yazan : Mahmut YESAR' PA MO 
lstanbuldaki sonbahar akşamlarının renklerine 
hayretler ederiz. Halbuki Buenos - Aireste cenup 
güneşinin harikulôde batışları yanında İstanbul 

akşamları bile sönük kalabilir 1 
. Alvear cadd-esi, Kecol~ta'dan çeğe boğulmuştur ki insanlann 1 yah, doru, kır veya b~~beya~ at· 
>Onra, Palermoya kadar dogru bır burada sanki neoattan kurulmuş l lar koşu Vıktoryalar, kuheylanlar 

hat halınde devam eder. Bu yol yuvalarda yaşadıkları sanılabilir. koşulu Break'ler, bütün süratleri
kırk metre genişliğinde. yer yer Burası Avrupanın aertlerinden le ve muntazam nal sesleri içinde 

büyük parklarla kesilen, asfalt hiç bi;ini bilmiy.en. ~ekmiyen ve asfaltın üzerinden sanki kayar ge-
ve temız bir yoldur. Büyük ve . 1 ç k · . 

.. . , her biri Arjantin pampasının nı - çer er. o defa hır akaıu Bre • 

Sağda, kapıya yakın masada O· 

tur~n al dudaklı, al yanaklı genç 
k:ıdın, omuzunu, yanındakı sarho
şun, kıvırcık saçlı erkeğin omu

zuna dayamış, baygın baygın gü-
lümsüyordu. ~ 

,·uksek taş mık aplarından kurul- h t · h · l · · · · k" .. · d · • 1 · aye sız azıne erını ı>tısmar sa - a ın uzerın e ılahe er kadar güzel 
muş şehirden kaçıp b!l'az tabiati . . 

. . yesinde sen·ete gömülmüş aılele- bır Arjantinli milyoner kızın, bir 
Onların solundaki masada, ka -

dehini parmakları arasında çevi - tu, ve koltuğundaki paket te belıı 
re çevire düşünen genç, zaman za- ki mezelik çerez, şu, bu. .. 

tatmak ve temiz hava almak ıstı- t ·ı· ı 

l k l P 1 b 
rin hayatlarını mes'ut kuşlar gibi ngı ız ordunun kızından daha şık 

yen er, a şanı arı, a ermonun u . . . . . . 
. . endiş~siz ve düşüncesiz geçirdik - gıyınmış ve atların dızgınlerını el-

genış yoluna ve eşsız parklarına · ı· . 
d

"kill' .. 
1 

K k . li !eri bir dünya köşesi ve paranın dıven ı ellerıle kavra:nış olarak man göz ucil<ı, >ki masa ilerıdeki 
tombul kadının beyaz, açık ger -
d•nına bakıyordu. 

Orta masalardan birinde, daha 
bıyıkları terlememiş, zayıf, sol -
gun yüzlü l:ir çocuk; yanında otu
ran, göz kenarları kırış kırış, du

dak uçları katmerlenmiş, ş!şnıan 
kaıiıııa, adeta korkuyormuş gibi 

bır~eyler söylüyordu. Yaşlı şişman 
kadın, kah kaşlarını çatıyor, kah 
oynak oynak gülüyor, ve garsonu 
çağırıp bira ısmarlıyordu. 

Göğsünü gere gere: 
o ur er. ır metre genış - ... . .... 

- Parasile değil rol? _. d b' . k" .. _ 'k• . 
1
. çokluğu sa vesinde hnr gün daha geçtıgını gorur ve sanki bir Ame-

D · · d b ili ki .. b k gın e, ızım oprunu'l ı ı mıs ı · 
eyışın en e uç eş uru- b' .. te dd .. . d çok rahat etmek ve daha •ok mes- r.iıkan mecmuasının kapağından . ır arzı gos ren ca e uzerın e, .,. 

şun var, ve bu gece dostuna zıya- t b'll . 1 a·b· . kt - .. -ıut olmak için artık n~ yapmak la- fırlamış bir resmin canlandığına 
fet çekeceksin. o ohmdo ı derın. s~ oı ı a ıgını mu ld ··· . k b'l b' .. h"k d .. ı 

şa a e e ersınız. zım ge ıgını endileri ı e ır tur u me ersınız .. 
Her gece sürttüğün ka1dınmlan, . . . ' . . . . .... 

_ d ğ h 
1 

. b Palermo parklarından bırının 1 Jü tayın edemıyen ınsanların cen- -Palermo parkının g~nışlığı ıçın-
ugra ı ın mey ane erı, u gece. al .. . t 1 . . . . . • _ sır arı uzerıne o urup saat erceın~tidir Arjantinde kaldığım bir de Şarnicento adlı ve asil palmi -
nıçın ıstihfaf et tın? Aşı gına layık . · · · 

akan bu selı ve arahalarla yaya sene zarfında bir çok akşamlar bu yerlerle donatılmış ve içinde bir de 
bir yer mi aradın? Yoksa, eski a- kaldırımlarda ve çımPn!erde dola- •• "l · ·tin\. b' k 
şlııalarına rastgelmekten mi kork- Palermo'nun çalgılı köşklerinde sun ı go yara ı ış ır ısım var-

şan Arjantinlileri seyretmek bu d ki b"t" b l"k ·d· d tun, çekindin? . .. • . . bit iskemleye oturarak, hazin tan- ır u un u u 5 gı ıp ora a 
şehrın en guzel eglencesıdır. G"I.. · · d k ı 

Her ne düşünmüş olursan ol. ha· 
ta ettin! 

, . . goları dinliyerek, sufo.ra bakarak, toplanır. o un ıçın e ayık ar, 
Palermo yu sıze dahr. ıyi anlata- k .. ··k k'. "k d ı t f da 

O lokantaya 
di ? n. 

b
.
1 

k · . b. · İ 1 b 1 .. 1 .. semayı seyrederek, gelen geçen - uçu ·uçu a a ar, e ra ın ga-
ı me ıçın ızım s an u o çu - . . . . 

ne cesaretle gir · .. .. 
1 

k ,. ed (ere dalarak ve bilhassa parkın zınolar, gezınılebılecek dar ve ge-
;;unu a ara tarı.ı e'-·1rn: 

Mesela, Tünelden iıecidiyekö _ her biri ayrı güzellikte okaliptüs, niş yollar, oturulup dinlenilecek 
Yanındaki erkeğe söz söylet • d B yüne kadar bütün o mıntakayı Pa- akasya, söğüt ağaçlarına, çınarla - sıralar, her şey var ır. u göl, 

ltte:iJSl&MA\] 
Şarlo yeni bir film 
çevirmeye hazırlandı 
Artist ellinci yaş yılını kutladı 

ŞARLO 

Gerıde, nisbeten loş köşelerdeki 
masalar, daha az resmi, daha az 
tPklifli ıdi. Eller, masa altlarında 
dolaşıyor, uzun ökçeli narin iskar
pinler, çapkın kıvrılışlar, bükülüş
lı-rle, yerlerınde duramıyorlardı. 

miyecek kadar anaç ve acar oldu
gün halde, nasıl bu gafleti gös -

ermo farzediniz. Bütün bu mınta-\rına ve muhteşem, asil palmiyele- parkın güneşe doğrudan doğruya Charli Cbaplinln meslek haya - ı rin Işıkları• filmtnt çevtrdL Nlha-
tı herkesten başka ve herkesten yet bir deneme olarak yine ke• di-

!erdin? 

Sen, ne cesaretle, boyunların -
yan garsonlar ' sandalyelere do - da kolyeler; parmaklarında elmas 
kunmamak, müşterileri rahatsız 

Masalar arasu,da mekik doku-

etmemek için, daracık yerlerden 
süzülüyorlardı. 

Lokantanın kapısı eçılmıştı. Ok· 
sijenli taraz taraz frize saçlarının 
üstüne iri iri cam taşlı, büyük 

bır tarak takmış, boynunda ıprk 

mendil sarılı bir kadın görünmüş 

tü. 

zümrüt yüzükler, sırtlarında ağı; 

ve pahalı kumaşlar teşhir eder 
bebeklerin, usta nakkaş ellerınder 
çıkmış boyalı kuklaların karşısı 

na çıkabiliyorsun? 

Görmüyor musun? İçeride otu· 
ranlar, sefaletlerini, kürkler, i 
pekler, canfesler, ıncilerle süsle · 
yip saklıyorlar ve sen, bu sefale-

Bu kadının koltuğunda lcüçiik •t ık 1 l k L · h ld 
ı, apaç • çırı çıp a l•Jr a e on -

bir paket, yanında da ter bıyıklı, 1 .. 
1 

. .. . k · arın goz erının onuna ayuyor . 
dar omuzlu, soluk esvaplı, yaka - sun. 
lıksız bir genç adam vardı. Sen girer, o ıturursan; garson. 
}{adının kapıda görünmesi, der-ıpahşiş almağa utanacak; patron, 

bal bir alaka uyandırmıştı. Sağ- yerlere kadar eğılemıyecek! 
da, kapıya yakın masada oturan al * 
dudaklı, al yanaklı genç kadın ir- Oyun oynanırken, sahneye g;. 
kilmiş, taaccüple bakıyordu. Ka- rilmez! 
deh ini çevire çevire düşün en genç, !!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!." 

tombul kadının beyaz. açık ger -
danını unutuvermişti. Zayıf, sol -
gun yüzlü çocuğun yanındaki şış
man, yaşlı kadının gözlerinde bır 

tiksinme, bulantı ateşi yanmıştı. 

Garsonlar, kapıya koşuştular; 

başı taraklı, boynu sarılı kadını 

tuttular: 
- Haydi, çık dışarı. 
Kadın, şa.şıırarak duralamıştı: 

- NedPn? Parasile değil mi? 
Sesi; paslı, gıcırtılı, pürüz pürüz 

dü. Tavırlarında, meydan okuyan 
bir sertlik, serbest!& vardı. 

Lokantadaki kadınlar, onun, to
pukları kırık i•:rnrpinlerini, ipek 

şarabi çoraplarını, satenden ziya
de astara benziyen açık yeşil es -

vahım esef ve dehşetle süzüyor -
!ardı. 

Garsonlar, lokantada birdenbi -

re esiveren nahoş havayı, bütün 
kuvetile hissetmişlerdi, sesleri tit
riyordu: 

- Çok söyleme... Çık dışarı ... 
Haydi, durma ... Çabuk ... 
Kadının yanındaki suluk esvap

lı, yakalıksız adam, araya girecek 
oldu: 

- Par asile değil mi? 
Kadın, onu, gözlerile azarladı, 

garsonlara bağırdı: 

- Buraya herkes gelebilir. 
Gişede pinekliyen patron da u

yanmıştı, kapıya koştu: 

- Hayır, herkes giremez! 

Ve garsonlar, kadını tuttukları 

gibi sokağa attılar. Kadının yüzü, 
alııkları bastıracak kadar kızar -

mışlı; kaldırımda durdu, yumruk
larını gösterdi. 

Y•rıındaki erkeğin belli ki dos-

PARA BORSASJ 
ANKARA 

24-3-tn 
ICAPllfl$ 

1 STERUN 5.93 
100 DOLA& 126.6175 
100 FRANK 3.3525 
100 LİRE'l' 6.68 
100 tsvtç~E ZS.5175 
100 FLORİN· 67.21 
100 RAYİŞMARK 50.7925 
llO BELGA 21.30 
100 DRAHMİ 1.0915 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
100 ZLOTİ 13.7B75 
100 PENGO 24.9615 
100 LEY 0.9050 
lOIJ DİNAR Z.9075 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ 30.5675 
100 RUBLE 23.9025 

Esham ve T•ltvllAI 

Sıvas - Erzurum m 19.45 

$lBZE FİAT LERi 

Kuru, S. 

Araka 25 -
Lahana . • z 50 
Pırasa 3-
Ispanak 5-
Yer elması 6-
Havuç . ,_ 
Kereviz kök 4-
Kereviz yaprak Z-
Enginar 12-
Yeşil salata 100 det 3-
Pancar - 60 
Maydanoz 50 -
Dereotu 50 -

. ' l çok daha enteresandır. Şarlo Lon- si tek bir söz söylemeden •Mo -
' · drada çocukluğunu çok fakir ge - dern Zamanlan ı çevirdi. 
·, , 

1 

çirdi. Bir müzikholde çalıştı. Son- Şimdi ise Şarlo elli yaşını idrak ' 

I 

ra Amerikaya gitti. Orada meş - etmiş bulunuyor. Daha geçenler -

lıur tipini yarattı. Ve sinemaya in- de Amerika •dahi• diye kabul et
tisap etti. tiği komiğin seneyidevriyesini bü-

1 Şarlo sinemaya intisap edinec bir yük merasimlerle tesit etti. 
1 hç kısa iskeçten sonra şu filmle- Şarlo son zamanlarda tekrar fa

l ri çevirdi: o Şarlo Asker•, bu film aliyete geçmiye karar verdi. Yeni 
.. . . . bir film çevirecek. Hem de sesli.. 

olduk)a mucssıı·dı. Harpten ılharr. B . f' 1 d k. k .. ı .. u yenı ı m e es ı arısı guze 
~lınarak yapılmış.tı. Son:a •Kope-

1 

Paulette Godardda da rol vere · 
< gın Hayatı• ve bırçok fılmler da- kt' 0 f ' l · h 1 ki 

1 

ce ır. nun, ı mın aztr ı arı-

Palermodan bir manzara . ., 

ha çevirdi. Artık şöhreti yayılmış b 1 d - d il' d'l' F 'l 

1 

na aş a ıgı a ave e ı ıyor. 'l -

tı. Muvaffak olmuştu. Hem de hiç inin isminin Diktatör• olacağı 
bir artiste nasip olmamış bir şe - ı H. 1 . k .k .. . d ğ. ve ıt erı arı aturıze e ece ı 
kilde .. HaJ.k onu çılgın gibi alkış-! .. 

1 
k d' soy enme te ır. 

lıyor ve seviyordu. Münevverler ş· d' b"t·· b ı d . .. k k . . un ı u un un ar an sonra 
ı ıse yu se saatını, esprilerini an- akla bir sual geliyor: 
i lıyor, ona her komiğe nasip olını-

1 
- Meşhur komik evvelce çevir-

yan yüksek bir ehemmiyet veri - diği filmlerde olduğu gibi acaba 
1 yoriardı. bu çevireceği fihnde de muvaffak 

Şarlo tam zaferinin en yüksek 
zırvesinde bulunduğu sıralarda i
di ki, bir felakete uğradı. Sesli 
film felaketi.. Artist bütün ma -
baretini, mevkiini yüzünün ifade

si ve birtakım hareketleri ile ka
zanmı:ı olduğuna emindi. Sesli 
filmden nefret ediyordu. Birden -

olacak mı? 

Bu Şarlo ıçın bir deneme fakat 
oldukça müşkül ve mühim bir de
neme olacaktır. 
Şar lo ise yeni filmi hakkında 

yalnız şu sözleri söylemektedir: 

ka yer yer parklarla doludur. Her rin siyah silüetlerine bakarak saa- maruz merkez noktasına kuruldu- bire filmlerinin arkası kesildi. 
park insan gibi terbiye edilmiş a- det denilen iç rahatlığını derin bir ğu için akşamları gurubun har! - M-eşhur lromlk zaman geçince 
ğaçlar ve hep bir boyda kesilmiş ı surette tattığımı zevk ile hatırla_ kulıide akisleri içindedır. Güneş birçok tereddütlerden sonra •Şe)ı.-
yemyeşil çimenlerle süslüdür. Herı'run. iner, iner ve siyah palmiyelerin 

- F..ski Şarlo yapacağını yap -

tı, vereceğini verdi. Artık o ölmüf
tür. Bu seferki ise yepyeni bir 

Şarlo, yepyeni bir tip olacaktır. 

parkta heykeller, şelajtler, otura- ••• slüetler! arasından kıpkızıl bir r» 
göz halinde Rio de la Plata'nın su-

cak yerler, gayet şık lokantalar, 1 Palermo, Bu~nos Aires'in en !arına düşer. 
çalgılı köşkler vardır. Palernw 'kalablık gezinti yeridir. Akşam istanıbuldaki Sonbahar akşamla

mıntakası, bu parça parça park - saat beşe gelince, güneşin hara - rının renklerine hayretler ederiz. 

lariyle, her tarafından nebat, renk, reti eksilir. İşte 0 zaman, Viktorya Halbuki Buenos - Aires'te cenup 
musiki fışkıran ilahi bir aleme ben ara-baları ve lüks otomobiller, her güneşinin harikulade batışları ya-

- nın.da İstanbul akşamlan bile sö-
zer. Hele cenup meılıtabının dog- taraftan Palermo'ya akmağa baş- .. . 

• .. .. nuk kalabllır! 
dugu geceler, butün Palermo mas- !ar. Geçen arabalardak! atlara bak- (Arkası var) 
mavi renkler içinde sanki bir rü- 'mak bile bir zevktir! O kadar gü-

yaya benzer. ize! atlar ki onları gördükten son- Tlyatrolar ı 
Palermo'yu daha başka türlü 

1 

ra neredeyse o zamana kadar ha -

tarif etmek te kabildir: Mesela yatımda at görmemiş olduğuma K O M E D 1 K 1 S M 1 
bütün -~al~rmo'yu binlerce hek - ı hükmedecektim. Fakat at memle -

tarlar uzerıne kurulmuş muazzam ketinde atın güzelliğine hayret e

bir park ol~r~k ta~avvur e.diniz.,ldilir mi? Arjantinin belli başlı hu
Bu parkın ıçınde hır çok koşkler su.siyetlerinden biri de, halis kan 

vardır ki bunlar zenginlerin ika - atlar yetiştirmek, atları kategorize 
metgahlarıdır. Bir çr.k bahçeler ed k p 'ftlikJ ind b ere ampa çı er e un -
geçtikten sonra bu ikametgahlar - ları en iyi cinsler haline koymak, 
dan kırk ellisini ağaçlar arasında 

mütemadi ıstıfalardan geçirmek -
bir ada vücude getirmis görürsü -

• tir. Bu sayededir ki Buenos - Ai-
nüz. Her ev diğerinden yine yeşil· 

res ipodromunda büyük bir yarış 
lik dolu bahçelerle ayı·üıdır. Her 

günü gördüğü atlar karşısında in-
villıl mimarın itina ile vücude ge- . . . .. 
t . d' - · b' h 'b· .. h san hakikaten şaşırabılır. Guzel at 
ır ıgı ır şa eser g• ı goze oş 

gelir. Taş, tahta, demir her tara _ yetiştirmek burada milli bir a -
fından o kadar güzel bir şekilde det haline gelmiştir. 
ve o kadar hesapla yeşilliğe ve çi- İste atların en güzelleri. simsi -

27 /3/939 Pazartesi gün il akşamı 
saat 20 - 30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

* Kadıköy Süreyya sinemasında 
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saat 20 - 30 da 
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MöODô M©\ÇD©lıro 
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A. gücü, Vefayı 3-1 yendi! 
izmirliler de Beşiktaş takımını 
bire karşı iki ile mağlı1p ettiler 

ikinci devre Nasıl oynadılar Ankaragücü dün ikınci maçını 1 
Taks;m stadında Vefa ile yaptı. Vefalılar başladılar. Fakat An· Ankara kalecisi Natık güzel oy· 
Üstün ve gütel bır oyundan sonra karalılar yine hiıkinıiyeti tesiste nadı. Müdaıfiler muavinler vazife· 
bl·r gu" n evvelki maçın acısını çı • 

gecikmediler. !erini bihakkın başardılar. Hücum 
kararak 3 • 1 kazandı. -A k . "k' . 'U . .. . 

Takımlar ve hakem 
n aragUcünUn ı ıncı go. hattı da bır gun evveıkıne nazaran 

Vefa kalesine ortadan inen An- çok canlı ve güzel oynadı. Bilhas· 
Hakem: şazi Tezcan: karagücü hücumunda Muzaffer sa Hamdi çok iyi idi. 
Ankaragücü: N~tık • ~~lih, En- topu sağaçık Ali Rızaya geçirdL Buna mukabil Vefalılar: 

v~r • İs~ail, Semıh, Abdili • Ha~ O da. sıkı bir şiltle Vefa kalecisi • Kalecileri vazifesini yaptı. Mü • 
dı, Fahrı. Muzaf{er, Fikret, Ali nin plonjunurıa rağmen i)<inci Güç dafide Vahit iyi Garo hiç te iyi 
Rıza. !" ·· t 

Vefa: A.zat • Vahit, Garu • Sü • go unu yap L değildi. Haf hattı vasat bir halde 

leyman, Lutfi, SE!'fer • Mehmet, Vefanın yegAne golU idi. Muhacimler biri:birlerile yarış 
Şükrü, Sulhi, Muhteşem, Abdüş. Muhteşemden ortaya geçen topu edercesine berbat idiler. 

Hakemin düdüğile General Ali Mehmet kaptı bir iki metre sür • ** 

Vefa kalecisi tehlikeli bir hucum kesiyor 

Hikmetin ruhu için ikı dakikalık 1 dükten sonra Ankaragücü kaleci·! 

Ankaragücü kafile 
reisi ne diyor ! 

Dünkü maçtan sonra gö 
rüştüğümüz Ankaragücü u • 
mum! katibi ve kafile reisi 
Bay Hikmet iki gilnkü maç • 
lar hakkında bize şunları söy· 
ledi: 

MUZAFFE'« (A. GUcU) Vefa kaleclsile karp kartıya 

- Takımımız milli küme 
maçlarının ehemmiyetile mü· 
tenasip bir şekilde çalıştırıl • 
mıştL Buna rağm~n ilk günü 
Fenerbahçe karşısında oyun
cuların çok yorgun bulunma
sı ve şanssızlık yüzünden yük· 
sek bir farkla yenildik. 

Beşiktaş İz~i~de Fenerbahçe klübü idare 
2 - 1 yenıldı 

Dün Vefaya karşı oynadı· 
ğımız oyunu İstanbulluların 
takdir ettiğine kanüm. Ta • 
kım Vefa karşısında çalışma· 

j sının haklı neticesıni bir gün 
evv~lki mağlubiyetin acısını 

çıkararak aldı. İstanbulda 

gördüğümüz arkadaşlıktan 

çok memnunuz. Hakemlerin 
her ikisi de maçlarımızı bü
yük bir vukuf ve bitaraflıkla 
idare etmiştir. Kendilerine 
'.e'i~kküre borçluyum. 

Kır koşusu 

İzmir, 26 (A.A.) - Bugün ikin· 
ci maçını beş bine yakın bir seyir· 
~i önünde •Ateş• le yapan Beşik
taş sahadan 2 - 1 mağlup çıkmış -
tır. Genç Ateş takımı İzmirlilerin 
enderce tesadüf ettikleri güzel. 
:evkalade seri bir oyun oynamış 

ve Beşiktaşın birinci devrede yap 
nış olduğu bir gole ikinci devre
Je iki gol atmakla mukabele et -
niştir. Maç çok harar<?tli vt 
zevkli cereyan etmiştir. Bunlar · 
lan evvel yapılan Üçok • Demir
ı por takımları arasındaki bedeı 

terbiyesi k;pası maçını da ikiye 
karşı dörtJ.e Üçok kazanmıştır. 

İzmir bisiklet yarışı 
İzmir, 26 (A.A.) - Beşinci haf

tanııı 75 kilometrelik l;isiklet ko • 
~U•U bugün İzmir - Seferihisar ş<ı

Beşiktoş klübünün tertip ettiği sesi üzerinde yapılmış ve iki saat 
<ır koşularının dördür,cüsü dün yiııııi beş dakikada Bayram birin
yapı:mış ve 6.000 metrelik ın 1 • ci, Süleyman ikincı, Cevdet üçün
reye 14 atlet iştirak etmiştir Ne • ctl gelmişlerdir. 

ticede birinciliği Todori 19.30, i • 00-- -

kinciliği Yorgi 20.30, üçüncülüğü lstantuls~or, Pera • TOP-
Yani 21.12 derece ile almışlardır. kapı • Arnavutköy 
Diğer üç koşuda da birinci ge- .. .. ., . . 

len Todori Beşiktaş klübü birincisi Gunun lKtncı oyun!! İstanbul • 
addolunmuştur. spor, Pera muhteliti ilP Topkapı, 

Arnavutköy muhteliti arasında 

heyeti dün istifa etti 
Miiessisan heyet~ idare heyetinin neş
rettiği beyannamedeki ücret ve m~sraf 

hakkında izahat istedi 
İstanbul, 26 (A.A.) - Fenerbah· Ankarada teşebbiisata geçilmesuıi 

;e umumi katipliğinden tebliğ e • yeni idare heyetine tevdi eyleuı.ış-
.!'ilmiştir: tir. 

Fenerbahçe müesslsan heve.I, 3 - Müessisan meclisi mjJli kü· 
bugün saat 10 dan akşam 16 ya me maçlarıııa dcvaın etmcğe k•rar 
adar vaziyeti etraflı bir surette vermiş ve bu husu>ta mali noktai 
etkil< etmiştir. nazordan uğ:anıl:ıcak nıü~kii.l,H:n 

Bütün azanın iştirak ettiği bu beden terbiyesi gend direktör • 
müzakereler 1>eticcsJıde mühim lüğü nezdinde yap•l•cak teşetbü· 
bir ekseriyetin iltihakıle aşağıda • sat ile izalesire çalışılmasını mu • 
ki kararlar ittihaz edilmiştir: vafık ı;örmü~tür. 

ı - Müessi<•n heyeti klüp eli • Diğer tar~aan idare heyeti 
sipl ,nine r;ayetın sporda muvaf ·ı tarafından son ıı~rcdilıniş olan 
fakiyet içiıı en esaslı bir Jiızlme ol- beyan~mede mevzu~ bahis fut • 
dugunu bir kere d·aha teyid ede • bolculere masraf ve ucret kelime
rek birinci futbol telam• tarafın • !erini şayanı dikkat görerek bu 
dan karar hiltıfına ;ttihaz edilen hususta idare heyetiııden istizah· 
tavrü hareketi şayanı muahaze ta bulunmuş ve idare heyetı bu • 
görmü~ ve bunu teessür ve taac • radakı masraf kelimesi !utbolcü • 
cüple karşılamıştır. Bôyle bir ha· !erin nakliye ve yemek gibi zaru
reket atiyen tekerrür ettiği tak· ri masraflarına karşılık olduı;:unu, 
dirde müsebbiblcri hakkında klüp ücrN kelimesinin ise antrenör!~re 
nizamatı mucibince en şiddetli ce- verıler. parayı taz•mnıun ett.ği:u 
za tatbiki mukarrerdir. ifade etmış olmakl:ı bu nokta mu-

rasimei ihtiram bittikten sonra o- isinin kontrpiye kalmasından bil • A k d 1 
yuna .. Ankaralılar .. başladılar. Ve 

1 
istifade Ankara kalesine soktu, n ara a yap 1 a n 

l>u hucumlarını suratle sıkl~tır • Golden sonra yine Ankaragücü 

yapıldı. 

Oyuna İstanbulspor, Pera muh • 

2 - Müessisan heyeti bazı di- e<s'.saıı meclisince işbu izatıat da.i
leklerinin idare meclisi tarafından resındc kabul olunmuştur. 
diğer üç klüple müşterek olarak, , Bu mukarreratı müteakop id~re tclitinin seri hücumile başlandı. h t• nl 
Ankaraya aksettirilmesi şeklinın . ey. e 1 yor.gu uğunu ileri sürerek Daha ilk dakikadan Wbaren haki- f 
bir suitefehhüm tevlit ettig"ini gör- ıstı a. etmış ve bu istif o ~eyeıi u • 

miyeti alan Sarı • Siyahlılar Ar - k bul 
müş ve bunuıı derhal izalesi için mumıyece a edilıniştir. 

navutköy, Topkapı muhteliti ka • Yeni idare heyetı şu wrctıe t.a-
lesini tehdide başladılar. Fakat şekkül etmiştir: 

:~
1

ı~a~~:;;;ı~c!n~e!" ~~~~::'. A~~;;;~~~~:n üçUncU go!U b i s i k 1 et yar 1ş1ar1 
şı epeyce şaşaladı. 35 inci dakikada Ali Rıza Vefa 

AnkaragücUnün ilk golü müdafilerini üzerine çekerek topu Ankara, 26 (İKDAM) - Beden 
Tamam~n h~kim oynıyan Anka- Muzaffere geçirdL Muzaffer de a· terbiyesi genel direktörlüğünce 

ragüçlü!erin ortada ynaptıkları bir radan fırlıyarak takımının üçün· tertip edilen bisiklet seri yarışla
!ıücumda Muzaffer kuvvete bir şüt cü golünü de yaptı. rının beşincisi on bir bisikletçinin 
le topu Vefa :Calesine attı ve An • Bu golden sonra da oyun An • iştirakile bugün yapılmıştır. 
karagücü bu suretle ilk golü yaptı karagücünün hakimiyeti altında 75 kilometre mesafe üzerinde 

Devre Ankaragücünün bariz ÜS· devam ederken maç 3 • 1 galebesi- yapilacak olan bu yarışa ba~land'ı· 
tünlüğü altında 1 • O Ankaranın le bitti. ğı zaman, şiddetli soğukla lıearber 
lehine bitti. '** hafif bir yağmur yağmakta idi. 

Yarış başladığından itibaren git • kale önünde topla fazla oynadıkla· çevireceği ve rakibini mağlup e • Uumumi reis Şükrü Sara<'o~'u, 
tikçe şiddetini arttırmakta olan rından netice almaktan uzak bir deceği tahmin edilirken oyunun ir. ikinci reis Hasan Kamil .5pcrel, 
yağmur, koşucular yukarı yoldan şekilde çalışıyorlardı. kişafı hiç te bu şekilde olmadı. umumi katip, Muvaffak menemen 
Etimes'ut şosesine girdikleri za • Devre ortalarına doğru Arnavut •Beşinci dakikada sağ•çleri sıkı bir cioğlu, umumi kaptan Nedim. Ka
man çok sert bir rüzgarla karışık köy, Topkapı muhteliti de müte • şiltle takımının birincı golünü ve leci, muhasebeci Nizamettin Dı • 
bora halini almıştL Etimes'ut yolu kabil akınlara başladı ve devre -devre sonlarına doğru İstavro va- !er, azalar Hamit Saracoğlu ve 
yarılandığı vakit fırtına olanca O • O berabere bitti. sıtasile ikinci golünü yaparak Ar· Mahmut Baler. 
şi?detile devam ediyordu. İkinci devrede Pera, İstanbul • navutköy, Topkapı mııhteliti 2 • O -----<>----

(Arkası 7 inci sayfada) spor muhtelitinin vaziyeti lehine galip geldi. Beden terbiyesi 

Emine Sultaiıın 
düğü, konuşmaya başladığı halde duk. Vicdan küçük arabasında U· - Nihal, dedim. Görüyorsun, ki laklarımdan çıkmıyor. Doğrusu kupası maçları 
annesi onu bir kere bile görmedi. yandL Onu doğrulttuk; at'kasına çocuk doğdu ve aradan haftalar, Nihal, bu çocuk bana hiç benze - T·"•' t d d .. _ 'Ik 
S b b. t b ·t B . - t k • d 1 t· B .....,ım s a ın a gunun ı . ma e e ı gaye ası : enı memnun cıayat ı ve oturdugurnuz yer en ay ar geç ı. en soyunmuzda ilk mediği halde Nahide çok benzi· K G 

1 
t 

etmek, beni tatmin etmek ... Ben o onu seyre daldık. defa olarak bir istisna vücude ge- yor. çıı· . ~s1 ımBpaşak, aKa 1'!'0r muh • 
d b . ' H v· d k.. ..k. il k. 1 t' d. H .. te ıtı ı e ey oz, urt:.:luş muhte-gün en erı mesut muyum. e • ıc anın uçu e eri saı;a so a ır ım. enuz sağım, seni ve bu - Evet, ~ok benziyor. Hele de- . . d 

men, hemen ... Herşey unu tulu • hareket ederken dudaklarİ bükül- yavruyu 'karşımda görüyorum. Ço min gülerken... lıt~ .ar"'.'ı:nh \yapıldL 

= 
111 Sarayında Bir Hırsız 

Yazan : M. lh•an 

yor. Arasıra karımı memnun et • miye başladı ve ilk defa annesi • cuk doğuncaya kadar ailemize mu - Ah .. Demek sen de dikkat 1 ırıc a em Nurı Bosut ve ar 
mek için gelip çocuğunu görüyo • nin gülüşüne neşeli bir tebessüm- sallat olan şeametten şüphe ediyor ettin. kadaşlarının idaresinde yapılan bu 
rum. Ona mümkün olan ihtimamı le mukabele etti. dum. Sana da anlattığım gibi ha- Acı acı güldü ve çok sakin, mü- ma.ça takımlar en kuvvetli kadro· 

Tefrika No. : 24 yaptırdığımı kendisine temin edi- İlk defa gülen çocuk anasile ba- kikaten bu şeametin bir telkinden tevekkil, yalnız hakikati söyledi • larıle çıktıl~r. 
yorum ve o bundan emin olarak bası üzerinde sonsuz bir saadet hu-

1 
ba~ka birşey olmadığı hususunda g· ini gösteren bir sesle· Oyu. nun tik devres; mütevazin - Onun için ben karşımda ba- yor. Gidip onunla konuştum. Ço • İ • 

na her iın büyük cinayeti hatırla. cuğuna bir anne şefkatile baka • müsterih yaşıyor. şte hadise ... İş- su le getirirken ikimiz birden don-, bir kanaat sahibi olmuş gibi idim. _ Rıfat dedi. Artık sözlerime geçtı . Bey kozun ak.ınbnnı Şahap 
tacak olan ve aramızda daima bü- cak... te senin baktığın bu küçük yavru- duk kaldık. Vicdanın dudakların· Çocuk doğup günler geçtikçe bu inanmama~ için hiçbir sebep yok. çok güzel idare ediyor. Fal.at ya. 
Yük bir fasıla bırakacak olan ço- _Ah, öyle mi? Hatice Nazlıyı nun macerası Hatice Nazlı ka • daki bu mes~t. kıvrilış bizde . bi.r kanaatim h.uvvct bulacağına se. Çocuk doğdu, sen de yaşıyorsun. nındaki oyuncuların ~c~lcsi neti. 
e:ıgu göturüp bir kadına teslim e- pek iyi tanırım. Merhametli, na • dm.·" s~ğu~ .. su te~ır.ı h~s.ul~ .. getırdı. nin ba".2 ~öyledi·klerinin hakikat ben de ... Çocuk hakikaten sana ce alınmasına muni oluyordu. Kır-
deccğim. O büyüyecek ve seıı is • muslu, terbiyeli bir kadındır. Vic- * Çunku, Nahıdin guluşunu hatır • olması ıhtımalı kafamda yer etmı- değil, Nahide benziyor. Çünkü ba- kıncı dakikaya kad~r birer sayı 
tersen arasıra çocuğunu görerek dana annelik edeceğinden emı·- Rıfat Beyin anlattıkları beni !atıyordu. ye başladı. b Nah'tf s 1 .. . ile berabere idiler ki gerlve veri • 

kiıh hayrete, kah teessüre, kah in- Nihalin de ayni noktaya dikkat B · T fi ı · ası ı ır. ana ya an soylıye- · 
llıiı li olacaksın. . nim... . . t . ld • . . V'-' - enım 1 .~a a_r,ıma asa ınan- 1 mem. Seni aldatamam. Çünkü ben len bir pası iyi !ah.ip eden Şahap 

. fıale sevketmıştı. Fakat bu mace- e mış o uguna emınım. ı,-uanın mamıştın, degıl mı. ih . takımuıın ik:nci sayıs!m t Ve 
_ • hal benim bu · teklitimı tercd- Onun çocuğunda.:ı ayrılışı ha • ra•, tamamen d'ınled'ıktcn sonra on b 'lk ··ı·· ·· d 1• b' H İ d b · sana anet etmedım yap ı. 

ct· , u ı gu uşu on .a evve a ır şaş- - ayır... nanma ı~, em a-1 Sustuk . . . . devre 2 • 1 Beykoz, Kurtulu muh 
~tsüz kabul etti ve büyük bir zin oldu ve bu çocuğu arabaya ko-iıara bir iyilik ettiğimi, benden kınlık, sonra endışe uyandırmış. vutmak, hayatımın tehdid altında k · Yapılacak hıçbır şey t iT . 

1 
b '! ,,_ şdl 

ın.ınnettarlık!a boynuma sarıldı. yarak sana getirdiğim zaman ben memnun olduklarını anlıyarak tı. Yüzüme bakıyordu. Başımın bulunduğu kanaatile çocuk doğun- yo tu. Artık kat'i idi. Nihal ne al- e ı '.nı~ ga C' esı. ~ nu,ayeHen •. 
Bır gün soııra ona çocuğunu kime f de az ıstırap çekmedim. Düşün ki müsterih oldum. O günden sonra döndüğünü, gözlerL.-nin karardığı- caya kadar, bin defa ölmekten be- d~nıyor, ne yalan söylüyordu. O İkıncı devre ı.şt d;ılır. cıddı tu
t~slim edeceğimi de haber verdim: çok sevdiğim bir kadını kendi uz- bu babası anası sağ, fakat kimse_ nı hissediyordum. Aylardanberi ni kurtarmak, hatta bunun için gun akşama kadar bir tek kelime t~ .Kasımpaşa, Cahl•.spor muh • 

Hatice Nazlıyı tanırsın. İyi viyctinden, kendi yavrusundan a- 1 siz yavruya daha büyük bir itina bahsini açmadığım, çocuğun doğ- kendi hayatını göze alarak çocu • konuşmadık. Gece yemekten sonra telıtı kaçırdığı muht..Iı! fırsatlar· 
bıı aile kadını iken düşmüş, fakir ymyorum. Hem de nasıl şerait i· 

1 
ile bakmıya başladım. masile, onun ve benim hayatım• • ğu düşürmek için bunu icat etti- odasına girdiğim zaman çocuğu • dan sonra devre ortaim·ına doğru 

kalmış, hani bizim çamaşırlarım •i;ı :\c•? .. Belki hiç görmiyccekti. f Heyhat ... Bir gün geldi ki Nihal zın tehdid altında bulunuşile u • ğine kanaat getirdim. Fakat haf- nun başıucunda olan Nihal ağla • soliçlerinin nefis bir şütile tekrar 
~1 yıkamıya gelıp giderdi. Şimrlı Bunu tahmin ediyordu. Tahmini de bana ayni fikri vermekten çe- nutur gibi olduğum bü· ü.k mesele talar var, ki bu çocuğu karşımda mı:ıktan kızarmış olan gözlerini ba berabere vaziyete geldi. Ve oyun 
ıı,u kadın Bcyazıtta Sağanağa ma - -toğru çıktL Biliyorsun ki aradan kinemedi. artık tekrar ve son deı" ortaya gördükçe alçak9a bir ihanete uğ. na çevirerek: bu şekil de/!işmcdcn 2 • 2 bera -
rıllc,ınde iki odalı b'r evde nturu- seneler geçtiği ve Vicdan büyü • J Bahçede karşt karşıya oturuyor-,çıkmalıydı. radığım hususundaki sözlerin ku- rArkası var] berllkle nihayetlendi . 

• 



SAYFA 1 iKDAM 

DİLBER ASPASY A •~l~3!10LiJ!.!iID~• f#=GUA ~ 
TARiHİN BOYOK NAMLI KAD iN 1 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tehika Numarası: 26 

Gorciyas la Aristofon da bak
tılar ve bu şahane güzelliğe 

onlar da meftun oldular 

Nevyork sergisini kim açacak 1 T;kird';ğlı San H~f;~ 
K endi 

endi ne 
konuşan, yuruyen, şarkı 

söyliyen makine adamlar 

Boyu 4 metre, kalbi 
6 beygir kuvvetinde~i 
adamın vazifesi nedir? 

Hafız kündeyi çözdü.. Hasmını 
zor oyunile yenmeğe çalışıyordu . 

Musikişinas talebelerine, müsa -
bakaya yetişmek mecburiyetinde 
olduğunu ve kendisini orada bek. 
lemelerini söyliyerek tiyatroya 
doğru yürüdü. 

Boyu dört metre, kalbi altı yüzünden kopan bir yıldız şuaı, kendi kendine hareket eden maki- ~ehlikeyi bir an içinde sezen - .İyi ama; daha, olmadan bir -
beyg.ir kuvvetinde, dört ki - dünyamızın yüzüne geldiği zaman, nelerin yanında bir devdir. Ali Ahmed, Hafızın zorundan kur- denbıre başpehlivanlarla boy öl-

lometı-e bir çevreye dlr gelen tunç yirminci asrın harikasını canlan - Bu makine askerin babası Şi _ tulmak ~çin derhal dönüp yere çiışmeğe çıkmak doğru değil... 
li b . İ .. . . . ' yattı. Başka çare de yoktu. Ancak Cemal b · ·· d rc1· · · 

~eı; ır adam... şte Nevyork dun- dıracak. Nevyork serg'5ının bu ta- kagolu Joe Vitman adında bir mü- h it d.. k k , 1 ey mı gon e J sızı .. 

:!iki kız, muallimlerinin tenblhi -
. . . . . . . 

1 
. . asmının a ına uşerı.:. ur ~ll -

ya sergısını açacak olan makıne!.. rihe konmasının hikmetı burada. henclistır. Bu acaip cüsseli ve hey- mak icap ediyordu. - ...... 

ne rağmen onun arkasından yürü

düler. Fakat tiyatroya yaklllfhk • 
lan zaman, öyle bfr kalabahkla 
karşılaştılar, ki ... Bir insan seli a
rasında sürüklenerek Frinia'i kay
bettiler. Sonra, önlerine çıkan tu
haf bir manzarayı seyre daldılar. 

Makine adam, yirminci asrın ha İki Amerikan sergisini, biribiri- betli asker, Hertz dalgalariyle ha- Şimdi Ahmed altta, San üste Hafız cevap vermemişti. Mur-
.. k ·· ·· ·· b" b ğl k t im kt eli B k. taza işi çakmıştı. Çünkü; Cemal rikalarını kendinde toplıyan ve ne, go yuzunun ır nuru a ıyor. re e e ge e e ·r. u ma uıe çıkmıştı. Bu vaziyetten en ziyade 

· k · pehlivan gibi usta bir adam Hafı-Nevyork dünya sergisine tek ba _ Nevyork sergisi, asrın terakkisinı as erın kalbinin yerinde 28 bey - korkan Elif Hafızdı. Bilakis mem-
.. binl . k b" /teşhir edecek. gir kuvetinde bir motör vardır. nun olması icap ederken neden 0zı uAll~oAhrta buraya göndermezdi. 

şına yuz erce ınsan Çl! en ır k ku d ? , ı medden güreş istemiş · · · ''T 1 k "T 1 1 k Bu motör çalışmağa başladığı za _ ' or yor u. ltuvvettır. Sergı.nın açıldığını bu 8 8V0 S,, Y8 8 e U S,, ç·· k... Al' Ah ed. alt ılı" olsaydı, haber yollar hep beraber-
man askerin fil bacakların a d un u, 1 m ın c gı l"k b · · · · .. 

adam haber verecek, pavyonlar si M akine adam sergide bir tek ran 'bacakla . im ık dn ı - meşhurdu. Ne de olsa acemi olan kı" te ubışı yakparlardı. Elifın su-
• • • • •• •• •• 

1 rı ınanı ıyaca ere- . . . . . utunu ozara : 
tesının binlerce proıektorunu bu değildir. Biribirine benziyen .. Hafızı kendı oyunıle yenehılırdı. Zenci köleler, bağırıyorlar, lı:a -

!abalık arasında yol açıyorlardı. 

Bunların arkasından, Afrodit ba -
kirelerl gibi yan çıplak .. omuzla • 

rından memelerinin arasına sar -
kan altın zincirli .. başlarında saç 
tı>puzları karanfillerle süslü dört 
genç ve dilber kadının çektiği bir 
araba geliyordu. 

d ak k b . h k ı· b. .. .. k' 1 d .. f cede suratle işlemeğo başlar. Çe - Altt b. b. d 1 li - Hele, hele söyle neden susu-a am y aca , onun ır are e ı I ır suru. rna ıne ad~ ara tesa u . a, ın ır a avere manev-
lıkten kollarında et yerine müte - ı rd K 1 ki ğl" ed yorsun?. Galiba ustanın haberi 

ile, site bir anda ziya nurlarına edeceğiz. Kimi konu~acak, kimisi . .. '. r~ :ır .va 1• 1 çı a ma up , e-

k 1 akt yu .. rüyecek ki . . k kimisi madıyen donen dıskler vardır. Her bılırdı. Sayvan! aşırarJk yenebı-ir· yok ... 
gar o ac ır. ' mısı sayaca ' · . . d. Elif, hakikati söylemeğe mec -

Y in d d ]. k. b k. suallere cevap verece!· Yalnız in- hırı bır su aygırını· çökertecek de- ı. 
a ız ua e e ım ı, u ma ı - ·· ' B h k ti h b' ku··çu .. k bur oldu. Ne de olsa sonradan iş 

. . san ne istediğini anlatmak için bu recede kuvvetli topuzlarla müceh- u a;e e er ep ırer meydana çıkacaktı. 
peden adam sergıyı açacağı sırada . manivela oyunları idi. Hafız us-
gökyüzü berrak olsun, siyah bu - çelik •ahbaplara• heı· zaman söz hezdır. . . tasından bunları öğrenmiş ~labi- - Evet; Cemal pehlivanın ha-

l ti fl .k. b d d . 1 kullanmıyacak. Bu azametlı makın~ adamın kol lirdi Lakın meydan yerinde sene beri yok ... 
u ar e a ı u a am an gız eme- b kl . . · ' 

. sin! . 1 Siz~. ~'.r sü.rü düdü~ verecekler. !arı, aca ar.'. beynı ve her şeyı, 1 ıerce pişmemiş, vartalardar.._ atla - - Yaptığı.nız doğru mu? .. 
Çiçeklerle ve altın oymalarla 

ıli6lü olan arabada, yüzü düzgün
lü, saçları kokulu, sakalı İranlılar 
tarzında örgülü, purprdan uzun 

•Olimpy•• da •Jüpiter. heykeıı .. .. . . . Bu duduklenn seslerı ayrı ayrı. Hertz mevcesıyle harekete gelır. •mamış hır pehlıvan oldugundan - Oldu 1 r kere ... 
!'idyas'ın çok şöhret kazanan eseri Çu~u .. ~'.ılune. adam, sergLyı yal 1 Her hangi bir düdüğü öttürünce, ~esafe ne kadar uzak olursa ol - kolay koI:ıy bu oyunları becere - - Muhakkak, Hafızı sen ıkan-

nız golfyüzune bır nazar atfederek ak·ıne dı"le g 1 k H g· d.. 1 Mak" k . .. 1 . k'· mezdi dırdın ... 
·alabalı"ın d .. . . m e ece . an ı u - sun. ıne as erın goz erı or - . 
' g arasın an geçtı, gıttı. açacaktır- Gökyüzüne bir teleskop .. 1 . .. .. ' - Ne yapayım usta be 1•• Her 

bir rop giymiş genç denilebilecek Alkibyad bu hareket önünde · dukle ne demek istediysek, derhal dür. Zaten göze ne ihtiyacı var? şte; Elıf Hafız bu duşunceler sa- .. h t Ali Ahmed d. 
' ' ' ·ı k ıldı 1 d b. . . . . .k ·ı ld • d k gun, er saa ıye bir adam uzanmıştı. Arabanın iki fıiç sinirlenmedi, yalrıız omuzları- çevrı ece ' y z ar ar. ırının şu- CE'Vabını verecek. Makınenın bey- Ona, kumandanı emir veriyor, ne- ı ası e o ugu yer e ıvranıyor- .. . .. . 

.. .. ı bir kt t kü ıı· · . . . du soylenır durur .. Ruyalarına gırer .. 
tarafında, arkasında, kız flutçüler nı kaldırarak: a arı no aya emer z e ırı - nınde bırçok mıkrofonlar vardır. reye gizlendiyse, oradan asker yeri · . .. Niha et· Cemal be den habersiz 
ve zilciler yürüyerek tatlı bir ha- - Kaçırdık! Çok güzel bir ""'Y- lecek. Bu toplanmış ziya nokta- Düdüğü öttürünce, sesin dalga .. ·· ·· y 1. k k Hafız; Alı Ahmed altına duşer y ' . . . y . 

. r ne o gocunuyor. ara .anmaz. or d.. k . t' V h. kalktık gıttık ışte... Ne olacak ı-
va çalıyorlardı. dı! sı makine adamın göz bebeklerin- vaziyetine göre, dalganın uzunlu- maz merhamet etmez çelikten bir ~~mez emhanıye ge~ ı. 1 ~ ıç 1 se olacak? İşte· rüyasına giren A 

Arabadaki adam, o kadar mağ - Demekle iktifa etti. den birisine aksedinre gökyüzü - ğuna, irtiJaına ve tekerrür adedi- h' . M'. t kbel h b. b.. lemd ekdten asmmı ava atn kıtrıp ll Ahmed .. elinde ne yapacaks~ 
. . . . Alk'b d ı •. • • mu arıp... us :ı ar ı, oy- yana ı an sonra; sarmayı a ı. ,. ' 

rur ve azametli idı, kı kendisini ı .ya , ~ekrar .. Y.'."una. devam nün nuru, yeryüzünd9 bir ateş ha- ne gore bu mıkrofonlar elektrık -
1 

k 
1 

d .. kk b. d Kurnaz Ali Ahmed, bile bile has- yapsın bakalım? .. e as er er en mure ep ır or u 
yapacak! 

ıaşlo.n şaşkın ~eyreden halka se - etmek uzere ıken, onundekı kala - r d 1 k D .. r ]enir ve kendine mahsus tertibat- mına sarmayı veriyordu. Ma•ksadı, - Ne yap<ıcak be? .. Hafız çok 
ı· · bil balığın çalk d • .. d" ik· k ın e par ıyaca . ev cusse ı a -
am vermıye e tenezzül etmiyor an ıgını gor u. 1 ız, . la makine dillenir. Bezıları çal - Elif Hafızın düşündüğü gibi idi. kavi olmakla beraber daha güreş-

du. üç kişinin zendostane hareketleri dam sağ kolunu kaldıracak, bır • .. .. • ' 

Pu ·· ·· d · k. · d... b b · bel dıgmız dudukle koşrr.aga başlar rpr roplu adam arabası As _ onun e gerı çe ılıyorlardı. ugmeye asar asmaz, sergı - Ö . .. .. . 
. ' ' .. . . .. .. tekı dudukler makıııe adamı ye-

pasya ile Targeli'inin durdukları Bu uç zendost. ihtıyar Sokra!, desi nura burunecek ... 
· h' · •· . g' G · '! ·· k d Ar. • rinde durdurur. Bir başkasiyle bir yerın ızasına geldıgı zaman, dır- zen ın oreıyas a mu te am ıs Tarih, bir yıldızın mgı ile, ateş _ . . . . 

seg"i üzerinde b" d ...._ 1 ak tofandı. . .. ıkoltuga uslu uslu oturtabılırsınız. 
ıraz o ... u ar e - ler tutuşturan, proıektorler alev-ı . . 

!indeki yaldızlı uzun değneğin u _ Aristofan, uu:klıış\ığı zaman . . . . Bu da yetmedı, canınız sıkıldı ıse 
cuyla, en öndeki kızlardan birinin Frinis'i gözetlemiş ve bu suretle, lendıren bır sergıyı ılk defa kay- elinizdeki bir başka düdüğü öt -

omuzuna dokundu. Bu işaretle, a _ onun kımlerin yanına gittiğini gör dedıyor · türün. Adam derhal şarkı söyle -

raba, bir anda durdu. müştü .. Asp~s~a, o a~da ~ski Yu .- Gökyüzünden 39 senede mcğe başlar. 
Bu adam, me~hur Alkibyad idi. nan şaırlerının tasvır ettıklerı gı- 1 b" · Eğer onu konuşturmak istiyor -

A b . H' ·· · · b a1t· ge en ır zıya raba durunca, sermest bakışlar- ı, ımet guneşının pem e ıs - sanız, size Amerikan şeflerini sa -

la A.spasyaya bakarak, başı ile o-• lrrinden örülmü~ bir hal~ içind~. A meri~.an sergisini aça~ak zi- yar döker, mesela Ruzveltten, Lin-
na, yaklaşmasını işaret etti. jbır güzellik heykeli gibi ;:ıarlıyor- ya, oyle her haııgı bır yıl - koln'dan bahseder. Folıvutun si -

Aspasya, bu muhtesem adamınldu · dızdan &lınmıyacak. H•ı yıldız, sa- nema yıldızlarını anlatır: Greta 
~endisıne işaret ettiğini anlama _ O, o kadar güzel görünüyordu, 1 

1 yıısız yıldızların içinden seçilmiş, Garbo'nun, Şirley Temple'in yaş -
dığı için yerinden kımıldamadı. O jki... Solj:rat, çılgın bir iştiyak a: 

· b. ı beğenilmiş bir yıldızdır. cÖküz• !arını söyler. zaman Alkibyad, &ert ve amirane - Vay .. Ne nefıs ır şey··:· 
bir sesle: • diye bağırdı. yıldızlar cümlesinden <Büyük a- İşte, böyle uzaktan söyliyerek 

- Gel!. Gorciyas'la Aristofan'da baktı - yı. nın parlak yıldızı: İşte makine dile ve harekete getirdiğiniz ada-

Dedi. !ar ve bu şahane güzelliğe, onlar adamın gözbebeğine kırmızımtrak 1 ma Amerikalılar cTelevoks• di -

Aspasya, bu tanımadığı adamın da, meftun oldular. şualarını dökecek yıldız. Onun yor. 

kendisini çağırdığına ihtimal ver- İşte tam bu sırada ıdi, ki.. Yarı kırmızı şuaları, boşluJ.Jarda alab;J Bu adamdan başka, Nevyork 

medi. Artan biı merakla bakıyor - çıpl~.. . dilber esir azallılarının diğine koşarak, bir saniyede 1 sergisinin fevkalade maharetler 

du. Alkibyad, bu defa elindeki al- çektıklerı arabasında kurulıı:'uş .~- 300.000 kilometre atlıyarak yer - yapan başka bir makine adamı da-
tın yaldızlı değneği uzatarak As - lan Alkibyad, Aspas-, .. yı gormuş .. .. 39 d 1 ıı·ı· Ö ha vardır· cTeleluks• Bu çelik a-.. .. .. .. . yuzune sene e ge.,. ı ıyor. y- · · 
pasyanın omuzunu durttu ve, e - ve buyuk bır hayranlıkla, onu. ya 1 b. k k. b. . d ·· ld ··ı k" .b. 1 d ğ·ıı ş ki . e ır 1sı ıı ır sanıyc e yeryu ~ am. o e ı gı ı ses e e , ı ı a 
mir vermiye alışkın bir eda ile· nına çağırmıştı ve d.lber kız da, · · 1 

_ Sen! · omuzuna dokunan a ;tın yaldızlı zünü 450 defa dolaşır. harekete gelir. Orada bulunan kü-

Dedi. değneği, parçalıyarak, onun sura- 1939 Nevyork sergis;ni açacak çük Jambalardan birisine dokunun 

Genç kız, değneğin omuzuna do- tına fırlatmıştı. bu kırmızı sulara yıldızdan 1900 ve hangi adetlerin cezir murabba-

kunduğunu duyunca, kızgın bir Sokra!, Gorciyas VP Aristofan, senesinde ayrılan şualardır. 1900 larını istiyorsanız söyiesin. Hatta 

hareketle değneği yakalıyarak dilber Aspasyayı büyük bir alaka senesi, öyle bir senedir. 20 nci asır sekiz haneli adetlerin bile ... 

çekti; parçaladı ve parçalarını Al- ve heyecanla seyntti!deri esnada, bu sene ile başlar. &nra, Ameri _ Mak!ne • Asker 
kibyad'ın suratına fırfattı. Sonra, onun Alkibyad'a karşı olan isyan- d 

1 
b'. "k d.. . 

k ka a yapı an uyu unya sergı - s d ğ b""t" b · kı bu sinirli hareketinin başına bir kar hareketini ve sonra açışını av ı ımız u un u ınsan -
bela getirmrsinden korkarak, ar- görmüşler ve ilk yol dimemrcinde. !erinden en sonuncusu l900 sene- lığındaki makineler, makine 
kadaşının kolunu yakaiadı; onun- onu, önlemiye koşmuslardı. sinde Nevyorkta açılmıştı. İşte, askerin yanında çocuk oyuncağı 
la beraber, kendisine yol veren [Arkası var] yirminci asrın ilk saniyesinde gök kalır. Bu, Amerikan sergisindeki 

Yalnız, N evyork dünya sergisin 

de gösterilecek olan bt• makine a-

damlar ilk defa o:arak gösterilmi-

yor. Gerek cTelevoks• gerekse Te-

leluks bundan evvel Pariste gös -

terilmiştir. On sekizin~i asırda Vo-

kansan isminde bir Fransız mühen-• 
dis bu makine adamlar serisinin 

ilkini vücude getirdi. Yalnız, on 

sekizinci asır, teknik değil, filo -
1 
zofi asrı idi. Bu mühendis daha on 

dört yaşında çocukken bir çalar 

saat gördü mü, içine bakmadan o-

nun gibi bir saat yapar gelirdi. 

Paris - Midi de Desirl Papp. . 
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Bu vaziyet karşısında; Ali Ah
med, sanki güreş yapmıyormuş gi-

bi olduğu yerden başını kaldırıp 

seyirciler arasında bulunan ustası 
Çolak Murtazaya baktı (1). 

Ahmedin ustasına bakışında bü
yük manalar vardı. Demek istiyor
du ki, 

- Usta, üzülme şimdi softanın 
sırtı yere vuracak ... 

Elif Hafız, Ali Ahmedin ustası
na manalı bir surette baktığını gö
zünden kaçırmamıştL Kalbi sızla-

de pişmemiş, Cemal beyin müsa
ade etmediği kadar var ... Ne ya
pabilecek Ahmede?.. Görmüyor 
musun?... Ne manevrala~ olu -
yor? .. 

- Allahın dediği olur usta. 
- Öyle ama; daha Hafız birkaç 

sene ister pehlivan olmak için ... 
dedi. 

Murtazanın lôfı burada bitm ş
ti. San, hasmını kanıra, !kanıra 

yasladı. Gırtlaklayıp yenmeğe ça
lışıyordu. Ali Ahmed, bir sırasını 

buldu, doğruldu. Tekrar Hafız 
mış, vücudü titremişti. Korkuyor- sarmada, Ali Ahmed altta idi. 
du. Hafız işin farkında değil; delı Ahmet, on beş dakikadan fazla 
dolu oyunlara giriyordu. altta bekledi. Bir türlü Hafızı bi· 

Elini kündeye atmıştı. Ahmet te, çimine getirip tongaya düşıireme
hasmına bol keseden kündeyi ve - di. 
riyordu. Nihayet, ters dönerek Hafızın 

Elifin aklı başından gidecekti. altından kalktı. Güreş tekrar ayak
Bir şey değil, Hafız kündeyi aşı- ta başlamıştı. 
rayım, Ahmedin sırtını yere vura-

Ahmedin güreş tabiy<?Smi de -
yım elerken, bir topuk ellemesi i-
le kendi oyunu ile kendi yenile _ ğiştird,ği görülüyordu. Altta bir 

kt. şey yapamryacağını anlamıştı. 
ce ı. 

Hasmını üstten çaprazla, paça ile, 
~edense,. Hafız kündeyi çözdü.

1 

yanbaş falanla mağlup etmeğc 
Alı Ahmedı, zor oyunu ıle yenme k . t• 

!.. . . S il b • arar vermış ı. 
usu une gıttı. arma e asmaga .. . . 
başladı. Fakat; gureş başlıyalı ıkı saat 

kadar olduğu halde, Ali Ahmet 
AU Ahmedin ustası; bir aralık 

dayanamadı. Elif Hafızın yanına 

geldi. Ve gü !erek söylendi: 
- Hafız; işin yok mu bu softa 

cağızı getirdin buraya ... 
- Fena mi ettim usta? 
- Ali Ahmed nerede, softa ne-

rede?. Görüyorsun ya?. 
- Allah bilir ... 

bir türlü 
ramadığı 

Sarıyı meydandan çıka
gibi, bozamamıştı da ... 

[Arkası var] 

(1) Murtaza sağdır ... Çolaktır. 

Fakat; çolak kolla herhangi bir 
pehlivana bir elense vursa yere dü
şürürdü. Şimdi, ihtiyarladı. 

1 

Genç kadın doktorun sözlerini, 
hareketlerini kafasında topluyor. 

ı Onun da ümitsiz olduğu belliydi. 
Yaptığı şakalar dudaklarından zo
raki dökülüyordu. Ferda tehlike
de. Bu gece ya kurtulacak yahut 

Hacer elini yüzünden çekerek ya doğru süratli adımlarla yürü -ı ceri bu daha ziyade korkutuyor. 
genç kıza baktı: Yaşlı gözleri hay- dü. Dışarı çıktı. Genç kadın onun doğrulmas1nı, 

retle açılıyor, çünkü hastanın bo - Yarım saat sonra döndüğü za - gözlerini açmasını ve kendisile 
ğuk bir sesle mırıldandığı bir şar- man gene yavaş, sessiz adımlarla bir kelime olsun konuşarak ha -
kı .. Hem de bu genç kadının Fer- içeri girdi. Genç kadın bu sefer yatla irtibatını büsbütün kesme -
dadan şimdiye kadar hiç işitmedi- hastanın karyolasının yanına git- diğini anlatmasını istiyordu: 

Genç kadın cevap vermiyor. Ba 
şdıı köşedeki karyolaya doğru çe
virdi. Akil Cemal de ayni yere 
baktı. Kapıyı açar açmaz beye • 
candan göremediği şeyi gördü: 

Karyolada dalgın dalgın yatan 
Ferdayı.. Birdenbire olduğu yer -_ 61 _ ta .. Hacer gözleri dehşetle büyü -

yerek genç kıza bakıyordu. Ferda 
Genç kadın onun ateşler içinde ·çimli dudakları sararmış birer gül derin derin nefesler alarak uyu -

yanan elini avuçlarına aldı. Yavaş: yaprağı gibi.. İncecik vücudüniın yor. Buna uyku da denemezdi .. 
yavaş parmaklarını okşuyordu. yatağın içinde kıvrılışında bile Yanan kirpikleri aralanıyor ve ko 
Hasta ateşli parmaklarile onun e- öyle zavallı bir hali var ki.. yu kahve rengi gözleri bir çizgi 
!ini sıktı ve sönük bir sesle fısıl - Genç kadın onun bir de düğü - halinde götünüyor. 
dadı: nündeki vaziyetini hatırlıyordu. Arada sırada öyle derinden in-

- Neden çağırmadın onu Ha - Bir alev gibi bütün gönülleri tu- !iyor ki .. 
cer? . . tuşturmuştu. Gözkr.ndeki muz _ Ferda hasta, hem çok hasta .. Ge 

Genç kadın urperdi. Onun kımı . t . d . . d ne dalgın gene -.yıklama baş -. . . 1 arıp, er1n mana a o gece onş •. . .. 
kastettığını anlıyordu. Hasta ke- b. .b . d D d' . padı. Gc .; kadın tıtrıvor. Ya o -

ır cazı e verıyor u. ans e ışı, .. .. 
sik kesik devam <:Ilı: lürse .. Hem de ressamı gorme -

- Neden çağırmadın? Ya ölür-j konuşınas:h., gül~esi, en güçük bir jden .. Ona bu fenalığı yapmıya ne 

H , ,, .. d .. hareketı erkesı hayran bırak - 1h k ? A" b. h t · t sem acer. ı a onu gorme en o- Ş . a ı var. gır ır as anın ıs e-
lürsem? • mıştı o gece. imdı hastalık sıyah . ğini yerine getirmemek, bu ne 

- Sus Ferda saçmalıyorsun, bir bulut gibi güzell:ğrni gölgeli -1 alçakça bir hareket olacak! Genç 
hastasın, ne dediğinı bilmiyor - Jyor onun. Bır hafta ıçı~de .. aylarca' kadın ellerini yüzüne kapadı; hıç-
sun yavrucuğum!' :yatakta kalmış kadar çoktu. kırarak ağlıyor: 

Hasta derin derın rçını çekti.' Hacerin şakakları atıyor. Dili - Ölmesin Allahım .. Gençliği -
Kendi kendine birşeyler mırıldan- kupkuru, güçlükle yutkunuyor. ne acı! Ne kadar da güzel ve iyi. 
dı. Gözleri gene ağır ağır örtüldü. ,Ferdanın sözleri kulaklannda: Onu bize bağışla Allahım .. Ah öl
Hacer ürpererek ona bakıyordu. •Ya onu görmeden ölürsem Ha - mesin, ölmesin!. 
y;;~ü ne kadar solııun! Güzel bi- cer?• Ferda bir şeyler mırıldanıyor, 

ği bir şarkı .. Daha doğrusu bir medi. Pencerelerden birine doğru Birdenbire büsbütün pencere -
köy türküsü. Hacer onun üstüne ilerledi. Yüzü sapsarı. İri siyah den döndü. Gözü kapıda. Duda - de sendeledi. Kapıyı tuttu. Sonra 
eğilerek dinliyor: gözleri bu solgun yüzde hazin, ğında hafi! bir tebessüm kıvrıldı. ağır bir hareketle içeri girdi. Ka-

Dağlar bu derde durmaz muztarip bir mana ile parlıyor. İşte kapıya doğru yaklaşan ayak pıyı kapadı. Hastanın karyolasına 
Beo nasıl dayanayım.. Aradan bir saat kadar geçti. Ha- sesleri .. Evet, aldanmıyor. Kapı doğru yürüdü. 

Sonra hasta şarkıyı bırakıyor cer hastanın derin soluklarını ve vuruldu. Sert, asabi darbeler .. 
Hacer olduğu yerden kımılca • 

göğsüne bas - madan ona bakıyor. Akil Cemalin 
geniş cmuzları öne doğru eğil • 

ve kaşlarını kaldırıp dudağını bü- boğuk fısıltı halinde bir sesle sa- Genç kadın elini 
kerek gözleri hep kapalı fısıltı ha yıkladığını dtıruyor. Genç kadının tırdı: 

!inde bir sesle söyleniyor: başını cama dayamış karanlık so-
- Onu getir Hacer, onu getir. kakları seyreder gibi bir hali var. - Giriniz... miş, adımlarında 6Ürüklenir gibi 
Arkasından küçük, asabi bir kah İçini çekiyor ve sık sık saatine ba- Kapı açıldı. Eşikte Akil Cemal. bir bal var. Genç kızın karyola -

kaha: kıyar. Bir aralık başını çevireli. Uzun boyu ile dimdik duruyor. sına yaklaşıı:ca ayakta durdu. Bir 
Yüzü dudaklarına kadar beyaz. mu··adet harekotsı'z kalarak u - Ben vurmadım, diyorum, ben Hasta fazla ışık istemediği için . .. . . ' on 

vurmadım. Bırakın, bırakın başı- yalnız gece dolabının üzerindeki Koyu mavı gozlerı çok muztarıp seyretti. Hacer onun yanakların • 
mı, vurmayın başıma.. küçük elektrik Jambası yanıyor. bir mana içinde. Genç kadına ba- dan iki damla yaşın süzüldüğünü 

Ferda yatağında kıvranıyor ve Bu kuvvetsiz ışık odaya öyle ha_ 'karak titrek sesle mırıldanıyor: gördü: Kendi kendine •ağlıyor> 
kendini korumak ist~r gibi elini zin gölgeler serpiyordu ki.. Fer _ - Siz telefon eder etmez he - diye mırıldandı. O ~ırada ressam 
başına getiriyor. Hacer gözleri danın başı yastıkta küçülmüş, vü- men geldim. hastanın karyolasının yanına otur 
korkudan, ıztıraptan büyümüş doğ cudü beyaz örtülerin arasında kay Susuyor. Elini boğazına getire- du. 
ruluyor, saatine bakıyor. On bu - /:>olmuş, eğer bu örtüler onun al- rek nefes almak ister gibi bir ha- Hasta hep ayni vaziyette. Hiç. 
çuk.. Şimdi hasta gene sakinleşti. dığı derin nefeslerle inip kalkma- reket yaptık~ sonr• susuyor: bir şeyden haberi yok, dalgın ya· 
Artık çırpınmıyor. Yalnız inliyor. sa ve iniltileri, sayıklaması du - - Beni çağllmak zahmetine kat tıyor, sık sık inliyor ve sayıklı • 

Genç kadıh yavaşça onun yata- yulmasa insana sanki ·karyolada landığınıza bakılırsa Ferda çok yor. 
ğının başucundan ayrıldı. Kapı - kimse yokmuş hissi gelecek. Ha - fazla hasta olacak öv le mi? (Arkası va~) 
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Kabakulak hastalığı neler yapar ? 
Kabakulak hastalığı en zi -

Yatle beş yaşından sonra baş
hır. Pek uadir olarak 3 yıışla
rında da görülnıiiştür. 6 - 15 -
20 • 25 yaşlarına basmış ço -
cukları, gençleri çok sever. 
Şiddetli salgını zaıuanlarıııda 
bazı defa da 30 - •10 yaşındaki 
insanların da hatırını Sörar. 
Yakalar. 40 ya~ıudan sonra 
Linde bir olur. 50 - 60 dan son
ra jhtiyarlara hürmeten uzak -
laşır. Bu zavallılara dokun -
nıaz. 

Knl:ıaku!ak nasıl başlar? 

ltastada evvela biraz kırık -
hk, halsi.dik, km·vetsizlik, iş
tahsızlık :vapar. f;iraz sunra 
az tok bir ateş belirir. 

il· pimiz bilmeliyiz ki, ağzı
nuzın içine salya gönderen 
3 çift 1.ükrilk bezleri vardır. 

1 - Kulak altındaki tük • 
ruk bezi. 

2 - Dil · altında bulunan 
tükriik bezi. 

3 - Alt çenedeki tükrük 
bezL 

Tükrük bezleri, sağlı, sol • 
lu olmak üzerır altı tanedir. 

• •• 
Katiakulak mikropları en 

önce ya sağ veyahut sol 

kulağın aHınsa bulunan 

tiikrük bezini işgal cdcı-. Sa

rar. Çok defa yalnız bir ta • 

tcıftn başlar. Çok şiddetli o -

lursa her iki kulağın altında 

zuhur eder. Kulak altında 

hafü bir şişlik görünür. Par -

ınakla biraz bastırırsanız, 

hastaya ağrı verir. Bu snada 

keyıCsizl.ik ateşi yükselir. sı: 
zısı ~iddetleı..ir. Kulağın ö • 

nünde, altında ve yan tdl'a • 

fında şişkinlik yavaş yavaş 
artar. Kadınların küpe tak -

tıkları (kulak memesi) şişer, 

Yllkarıya dcğru yükselir, 

kabarır. Kulağın sayvan kıs
ım bile biraz şişcr, sızlar. İş
te bundan dolayıdır ki bu 
hastalığJl (kabakuaak) adım 
takmışlardır. 

Bu esnada hasta, ağzının 

içinde bir kuruluk hi~eder. 
Çünkü tükrük s17~nıı:-;ı aza • 

Iır. B:m defa tükriik bezi o 

kadar şişr.ı kJ luısta ağzını 
zorlukla ~tar. Bazı kere ku • 

lak all.ındaki şi~lik, bayağı 
küçük bir armut gibi sarkar 

bil' halde görülür. Şişlik yan

lara doğru yayıldıkça yayı -

ltt. Sabahleyin ateşi biraz dil

§cr. Akşamları hararet yük -

selir. Kiiçük çocukhırdn 39 • 

40 a kadar çıkar. 5 - 6 gün de

\Pam eden ateş ya\·aş yavaş 

hafifler nihayet düşer. Has -
ta iyileşir. 

• •• 
Bazı defa sönmek üzere 

bulunan hararet birden bire 
l'liksclir. Çünkü, dil altmda 
veyahut alt çenede bulunan 
tükrük bezinde yeniden ulu-

net başlamıştır. İltihap ya • 
yılnıağa savaşmıştı-r. 

B:ızı kere hastanın yalnız 

bir t::ırafmda bulunan üç tük
rük bezlerini de sarar. Bazı 

defa da diğer taraHaki tük • 
rük bezlerine kadar yayılır. 

Jla;tanın ateşi yükseldikçe 
yükselir. Sıkıntm, ıztırabı, 

zahmeti, ağrısı arttıkça ar • 
tar Za\'allının kızarmış çeh • 
resi yusyuvarlak görülür. Şiş 
kinlik çok olur. 

llustalık bademciklere ka -
dar yürür. Hasta zahmetle 
yutkunur. 4 - 5 gün zarfında 
ateş tedricen, derece dC'l'ece, 
azar, azar düşer. Şişlik iner. 
Ufunet söner. Hastanın sı . 
kıntısı geçerek kendisine ge
lir. 

• •• 
Kabakulak binde bir; kor -

kunç bir manzara husule ge • 
tirir. Gözyaşl yapan bezleri 
yakalar. Gırtlaktaki (tiro • 
id) bezini de tutar. Kulağın, 

burnun içine doğru saldırır. 
Hastalığa ınahsm mikroı,la -
rm (Toksiu) denilen zehir -
lcrin milyonda biri, beyin 
zarlarının t"h-arına kadar ya
yılır. Küçül.f ha~talarda (Me
nenjit) ismi verilen (yalancı 

beyin humması) varmış gibi 
ateşler, gösterişler yapar. Fa-

kat bu halin (hakiki bir me

nenjit) olmadığı sonradan 

anlaşılır. Bazı çocuklarda 
(havale) ler, (isparmoz) lar 
yapar. İçki kullanan, veyahut 

çok sinirli olan babaların, a • 

naların evlatlarında bu fena 

haller daha çok görülür, şid
detli olur. 

Kabakulak mikroplan çok 

kuvvetli ve 'Zehidi olurlarsa, 

kana karışırlar. Midenin ci -

varında bulunan (Pankreas) 

isınindeki bezi, 3 numaralı 

vazife gören fabrikayı saru -

lu.r. 

• •• 
Bazı kere de erkeklerin 

torbalarını şişirir. Hayalarını 

Utihaplandırır. Belsoğuklu -

ğuna tutulmuş gibi ( orşit) 

yapar. 

Kızlaı·da yumu.rtalıkJarı sa

rar. Bu sırada hastanın ateşi 

tekrar yükselir. Ağrısı, ı,-.zı

sı, saııcısl, sıkıntısı adar. İl . 

tihaplar, alevler geçince ha -

raret düşer. Sonunda hiçbir 

fenalık yapmaz. Fakat bazı 

defa acıklı fenalıklar yapar. 

Hayattan, faaliyetten, iş gör • 

ınckten mahrum bırakır. Has

taya ölünceye kadar bir ikti

daı·sızlık ,kısırlık verirler. 

Kızlardaki yumurtalıklar • 

da bazı defa küçüklük, ufak • 

lık hasıl olur. Ay başı ôdetlc -

rini zorlukla ve pek az olarak 
görürler. 

lokman HEKiM 

Slovakya- Son· hadiseler karşısında 

• 
nınservetı 
Londradan yazılıyor: 18 Mart 1939 tar~li Deyli TeL- çekleştirmiş olan İtalya, vaziyet • 
Orta Avrupadak' . A h'd' graf ve Mornıng Post ga - ten memnundur. Bütün İtalyan ga 

ı sıyası a ıse- . A • . . 
lere süttınl t h . . 1 zetesı, orta vrupa hadıselerı hak zeteleri Macaristanın Rütenyayı 

arını a sıs etmış o an 1. b .. . . . 
tng·ı· t 

1 
. . kında talyan asınının neler du- ışgal etmesıne bır oldı.:bitti naza -

ı ız gaze e erı, aynı zamanda .. .. . 
b h.d. 

1 1 
• . şunup neler yazdıklarını ıcmal e - riyle bakmaktadırlar. 

u a ıse ere alakalı ekonomık d k d' k' 
vaziyetı' de b .. "k b' ~ı.<ı.ı. ·ı ta- ere ıyor ı: Bu gazeteler, bol keseden, Al -

uyu ır cı ö.Aa ı e H . d h"k. tt d' e'kt"f 
kip etmektedirler. • c epsı ; u ume en tr ı 1 manyanın Bohemyayı, Moravya ve 

M l·' . .. .. almış olan talyan basım son kırk Slovakyayı işgal edişine memnun 

DÜNK-0 BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 8 .. '5 d 7 l!I 9 11) ıı 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
ese a, bırçok mutıılea ve mu • k' tt b . . k • A 1 .. .. .. l'h 

1 
. 

1 
se ız saa en en mer ez.ı vrupa gorunuyorlar. Fakat bütün bu ha-

a aza ar arasında, bu son ışga h.d. 1 .. d kr .1 . • 1 . t t 2 3 ~ 6 6 7 8 9 10 11 
h k 

. . a ı.se erını emo aRı erın mag -
1 
dıseler esnasında tal ya bir metre 

are etıyle Almanların elıne, en • . . . . . . 
1 

. . . _ . lubıyetı ve Roma - Bulın mıhve - murabbaı toprak bıle kazanmış 
az 60 mılyon ngılız lırası degerın- .. bır' af · 1 k .. t · d Y'ldi 

rını z en o ma uzere asvır egı r. 
de yabancı kambiyo geçmiş oldu- · 1 . · . . edıyor ar. İl Tevere gazetesi dıyor kı: 
ğu hesap edılmektedır. . 

D li H ld k
. Çek l ak 11 Popolo d1 Roma bu münasc - cEğer Almanya, hararet derece-

ey era , es ı os ov - • . . 
d d d·ı . 

1 
·h d betle yazdıgı hır yazıda şunları lerini anlamak üzere deme>krası -

ya a epo e ı mış o an- am ma - .. .. .. . . . .. . . 
de Vesaır. 1 

. 
250 

.
1 

soyluyor: cSon dort yıl ıçınde lerın uzerıne bır termometre koy -
ma zemeyı mı yon 

1 
Lıgl.lı'z lır' a d • . d t h . t mihver devletleri inkıtasız bir su- muş ise bundan ne çıkar? Bu ter-. sı egerın e a mm e - • 
mektedir, ki bu suretle 300 milyon rette hem askerı, hem de si~:asi ~ir 

1 
r:ıo.metre, mihverin termometre -

t ·ı· li d y . . • b' çok zaferler kazandıllir: Habeşıs-,sıdır. 
ngı ız rası egerını ae geçen ır 

t Al k 
. . . t'k 

1 
tan, Ren, Avusturya, Südetler Şimdi mühim olan bu hararet 

serve man e onom!sıne ın ı a 
t 

. 
1 

memleketi ve Çekoslovakya. derecesini öğrenmektir. Şurasını 
e mış o uyor. ·. . . . . . 

1938 İlkteşrininde 38.456 kilomet Bu zafer .sayesınde mihver, ha- bılıyoruz kı demokrasıler korku ı-

=1-L-=•g•=---1-1 ı-. --,-.----•-- -__ , __ ı 1 • 

• 1 ,----·---
- --- • 1 • 
• ~ 1 1-.--,---

--- __ I 1 • . ---·-.-----'---•---.- ___ ı__ 11_1 
1--ı- - - • _,_ 
'-ı--•.•--1-ı:f 

bb 1 k h
. h M . t ya ti ehemmıyeti haiz bir takım e- çindedirler. Onların birçok para -

remura a ı ır sa a acarıs a- . . . . . . . SOLDAN SA""A 
t k d'ld'kt Sl k sas vazıyetlerınden kuvvetli bır ları, bır çok ıhtıyatlarL bır çok '-" : 

na er c ı ı .en sonra, ova - tt . b 1 ·1·hı b l d ğ d " d F 1 - Yazı aleti, rakı kab 
2 45 

.
1 

'"f l'kt' k' sure e emın u unmc.ktadır Bu sı a arı u un u u ogru ur. a-
ya . mı yon nu usa ma ı ır ı. · . . . 2 T · 
b 1396 

.
1 

. tt zaferlerden her birisi mihver dev kat büyük bır korku ıçınde bu - - arıhçi bir kadın 
unun . mı vonu zıraa e, . . 

130 536 t
. · 

1 
kt d letlerını daha kuvvetli demokra - lunduklan da muhakkaktır. İtal- miz, istirham. 

. sı ıcarette ça ışma a ır. . . ' , . . 3 ş k 

B 1 k tt d K 
. t Ukr silen ıse daha zayıf hale getirmiş- yan sıfatiyle biz, vak alarm gıdı - - aşma tan emir, şerefirı r-

u mem e e ~ e, al'pa an- . . . k d k d 
d ld ğ 'b' · t ge tır.• şınden memnunıyet duvuyoruz.> a a~ı. a m. 

yasın a o u u gı ı, zıı·aa en • • · • 4 - Hem, Anadolunun Meıhme-
niş sahayı işgal etmektedir. Gazete bu~~~n. som·~ Bismarkın J l Giornale d'İtalia diyor ki: 
Slovakyanın ekonomik kalkın - şu meşhur sozunu tekrarlıyor: «Bo .. Revizyon işi ve Versay hü- d:· hece. . 

kl bemya'ya sahip olan du··n a hu"k k" 1 · · k d 1 5 - Sıya!. asmaktan err..r. 
ması ve ham mad~e kayna arın -, r yay um erının yo e ı mesj bundan •. 
dan istifade edilebilmesi için la - meder.. daha fazla tamamlanamazdı. Ver-

6 -1~oş, va~t. . 
. · · Gazeteler bö 1 kl b · · 7 - çılen bır ma·n eserler zım olan serınayenın te<larıkı, e -, Ye yazma a era- say muahedesının ortaya çıkardığı ~ ' . _. 

pey güçlükler doğurm.2ktad1r. Es - ~ .siya:i ~ahf~llerde d~a ~ ni~ d~vletler, ancak, Hitlcrin yaptığı 8 
- yn:~aek, gemılerın sıgınağı, 

kiden olduğu gibi, bugün de, Slo- 1 bınlık hukum s~rmekted_ır. Ç~.n~u bır tarzda ortadan kaldırılıp ye • .. · 
vakyadak.i sermaye yoksulluğu, bu mahfeller, gunden güne buyu- ıni bir Avrupa kurulabılirdi.> 9 - S~z, as~an:. cazın . arkadaşı. 
bu memlekette Çek sermayesine yen ve kuvvetini arttıran Alman- İl Resto del Carlino. Almanya - 10 - ~ır nevı. go~e, baıl. . 
geniş bir faaliyet imkanı vermiş yanın ~u gidişle fiki,. ve kararla- nın kuvvetinin artmasından endi- 11 -Bır rum ısmı, seher vaktı. 
ve tabiatiyle Prag'a karşı olan bağ rında tamamiyle müstakil kesilip şeye mahal olmadığını tebarüz et - YUKARIDAN AŞACl: 
lılığı kuvvetlendirmiştir. Diğer c-1 kimseye fikir danışmıyacağından tirerek diyor ki: 1 - Çatalın kardeşi. Haliçte bir ı 
hemmiyetli bir ekonQmilc mesele - f ~ndişe .. ediyorlar. B~ndan sonra cAlmanya, İtalyayı şüpheye dü- iskele. 
iyi de, Slovakya ekonomisinde fa. ıınce Rutenya perdesı, ne Ukran • şürecek hiçbir harekette bulunma- 2 -Ufuklar. latife. 

.aliyette bulunmakta olan Yahudi- yaya, ne de Roman~aya karşı ya · mıştır. Biz, bir harp takdirinde 3 - Hayvan naşı. kasmaktan e-
ler teşkil ediyor. Yahudiler, Slo - pılacak Alman genışleme hareke- yana bulunacağına dair Führer .. mir, Fransızca son. 
vakyada hemen her memleket sa- tine bir engel olamıyacaktır. den söz almış bulunuyoruz. 4 - Etmekt(" emir, alil, hece. 

hasında çalışmakta oJduklarmdan, Almanya şarka doğru genişleme Onun için mihver devletlerinin 5 - Fran• 
bilhassa eski cümhuriyetin bu kıs sinde büyük manilerle karşılaş - daima inkişaf eden ve edecek olan 6 - Yırtık 

,. 

, mında bu meselenin h:ılli çok güç- madığı_!çin bu h~.rcke~, onun i~in 1 hareketlerinden şüphelenmek, a -
! leşmektedir. vcrecegı fayda şuphelı olan so · ı kılsızca bir harekettir • 

emir veren. 
7 - Hece, eserler. 

Doyçe Algemayne Saytımg mürgeleri elde etmekten daha L T .b d' k' . 

1 

a rı una ıyor ı: 
menfaalı olacaktır. 

8 - Güzel san'at, şad olan, be-

b
. kt «Bizim için Münih bir durakla- ce. 

ı B urada can alacak ıı· no a 9 - Baldırın üstü, sarmaktan e-
' ma değil, bir hareket noktasıdır. 

ı vardı!': Acaba, Almanya· · t · . . '. Gittikçe eskilcşen ve köhneleşen möı:.' emız .. Kim aldanıyor? bütün bu hareketlerde kendısını demokrasilerin ne yapmaları la _ 10 - l~ vadesı, a.nl::ın . 
serbes bırakmşı olan İtalyaya o l 11 E k B n kı y arka Almanyayı askeri bir çember i - · zımgeldig-inı· du" - k b' d" - s 1 aya • m anın • öd k .. şunme ıze uş • 

çine almak hülyasile geçinenlerin lan borcunu .... .. eı::e .uzere mez.. daşı. 

h 1 d 
k' ç k J k şarka doğru yuruyuşunde hır du· ---------

esap arın a, es ı e os ova ya k k . Duçe'nin düşüncelerini temsil e- Ankara~ J a b ı· s ı· ki et büyük bir rol oynuyordu. Geçen raklama yapaca mı .. yo sa ~frı- il 
kada veyahut Akdenızde netıcesi den Bay Gayda ise Almanyanın, 

hafta, ~üt~n b~ hesaplar altüst meşkuk bir maceraya karışmak is- Fransa ya karşı ileri siırülen İtal-, yar 1şlar1 
oldu. Şımdı Parıse seyahat a.centa- t . k .1 lemesı'nı::. •·e yan taleplerinde oynıyacagyı rolü 

emıyere ı er - • propa -
sı bu iş~~ muhru:e~esinı yap.ma~ ~ gandalarma devam edecek idir? dikkatle tetkik ederek diyor ki: (Baş tarafı 5 inci sayfada) 

Motosikletle yaı ışı takip etmek
te olan alakadarlar yarışın bu 
vaziyette devam edemiyeceğı ka
naatine varmış olmakla beraber 
geçen yıllarda da böyle gayrı mü
sait şartlar altında enr·· . , eı ı de -
nen mis r 1 ,.. bısudı:.c;.lei'imize bu 
err> bir deia daha dene -

tadır: 'Cum~urreıs: Hc.şa, ~ı.llet.~nı Bugün için Macaristanla Lehis _ cFransaya karş.ı olan İtalyan ta
Rayhş ın hımayesıne verdıgı g~n, tan arasında müşterek bir hudut leplerine miiznheret, Rayh buna 
Almanyaya karşı kullanılmak u -ı vücude getirerek Har:ciye Nazırı yardım etse dahi, Alrr.anya ile ya
zere kırk tümen mevcut bulunu -1 Kont Ciano'nun verdiği sözü ger. pılmış her hangi bir pakt icabı de
yormuş. Almanyanın askeri bir ğildir. Sonra bizim bu talepleri -
hezimet~ mahkum edilmesinı te - 'amafih, bugün harcanmakta olan miz, Avrupada vaki olmuş veya o· 
me~n~ edenler i~i~'. böyle. bir kayıp büyük sözlere ~rtı~ itimadımız kal 

1

1 
lacak her h~ngi bir hadiseye de 

tabıatıyle teessuru mucıp ~lniuş- mamıştır. Hakıkatın hu kadar acı bağlı değildır. Bu talepler, yalnız 
tw·. tecrübelerinden sonra, bu büyük Fransanın takip ettiğ! veya etme-

Nitekim, garp memleketlerinin sözlerin bizim üzerimizde kanaat~ diği siyasetin realitelerine bağlı • 
efkarı umumiyesiadeki manevi sar verici bir tesiri olamaz. ldır ki bunun da bütürı mes'uliyeti 
sıntı da bunu ispat etmektedir. Ma Frankfurter Saytung Fransızlarındır.> 

r>'" · nnı vermi~ olmu içln 
yarışı (.\uı __ rmaktan çekinmişler
dir. Ve nitekim genç bısikletçlle -
rimiz sarsılmaz mukavemet kabi - • 
liyetlerini göstermek için ıüzga -
rın şiddetinden yürünmiyecek va

kendini bu kadar bırakmaz. Düş- söylüyordu: pılan müdavata rağmen kurtula - ziyetler hasıl olmasına rağmen ya
rnanlarınıza güldürtrneyiniz!. ~ Ben, daima, iyi, temi~ giy!n · mamış, hastanede ölmüştür!. 1 nşa devam etmişlerdir. Fakat Eti-

Yine hatırlıyordurr.; bir gün, mege. mecburum:. Temız, kıbar cŞoför Ali tevkif edilmişti. Şo _ mes'ut dönülüdkten sonra, hava -
bahçeye fidan almak için, eski es- ye~l~ı de oturmaga mecburdum .. · för, zabıtaca alınan ifadesinde; nın sertliği, yağmurun şiddeti son 
vaplarımla Kadıköye kadar uzan- Temız yaşamağa mecburum. yaşlı bir adamın birdenbire oto • haddine vardığından bu vaziyetin 

- 56 - mış; sonra, aklıma L'smiş, sipariş Omuzları düşmü!tü: ~ •mobilin önüne ç;ktığını ve kendi. koşucul~rın adal~leri üzerine yap--

Bunları, kulağımla ettiğim tohumları sormak için, bir - Ve .... Yaşa~a~a mahkumum! sinin kalabalıktan fren yapama • tığı tesll' .dolayısıle hakem heyeti 
<iuy . . du:m~um, muru da ~aşlamıştı. Telefona ce - vapurla inip lıönmüştüm. Bana. dogru eğildı: dığı için hiç bir suçıt olmadığını y~ı ~.atil _etmeği zaruri görerek 
lJ Urrnuşum gıbı bilıyordum. vap vermıyordum. Uşağım, sesle- S tk Tahir kollarını yanına sar - Şımdı anladınız mı, Yesari iddia etmektedir.. 43 uncu kılometrede yarışa son 

aha d • · b'l' b · klı · ı 1 
' B b' • b. · ı· ha . 3. r.ım ı ır, enım a ma, rı tanıyor, hepsini bir başka şekil- kıtarak bakıyordu: ey, ır ~ece,. ~mu~ı ır bahç~ - Tali, Sıtkı Tabiri, korktuğu aki- vermış ır. . 

Yalırne gelmedik. gelıniyecek de anlatıyordu K 1 1 1 II h k t' k" .. k h de, sırf bır sınır, hır acıma ru - bete uğratmıştı! · Yarış sonunda hakem heyetı her 
l'leı · . urnaz nsan ar. - er are ·e ıın, en uçu a- .. . . • . _A • .., • t" 1 .. 'ht' 1 k 1 • 

er uvdurup söyliyeceklerdi Beni telef d k . k t' t k' t t d'l' d zunden, gıydıgım mahkumıyetı... uru ı ıma e ar§l sporcu arımı 
" · , on a omısturabılmek re e ım, a ıp, arassu e ı ıyor u. y . d SON ıhhi · tl · · korumak ?ın , .. .. . . . . orgun yerme otur u; sesi, bir zın s vazıye erını 

tezi e>dan boştu. Ve ben.im, olum, ıçın. baş ·ı~~~dıkları hiyle kal- Her hareketım! ... Bu, benı, çıldır~ fısıltı gibiydi: 1939 Beyoğlu - Parmakkapı için icap eden tedbirleri almıştır. 
l, kepaze olacaktırr.. intiharım, mıyordu. Bır ikı kere tuza ya dü - tıyordu. Artık. bucak bucak k~ H Öl n • ·!11'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 0

11
1 

1 
g ş d 

0 1 
b . . . 1 - emen lah, brna, bır kaza . 

L 
·arııı piyasadaki itih:ırlarını art- tüm, amma. çabuk sıyrıldım. çdı.~~r .um.l n ar, en~m. sını: ~n- şeklinde ölüm vermes2 ... Yoksa Dlllllllm011ffllllllllllUllllH 

ır~ . . ıgımı, çı dırdığımı bıldıklerı ı - . . • ıa 
Caktı. Mektiıtçlan, sınırlenmekliğime . . b k d .. . . d" .. yıne ellerınden kurtulamam' 

f\d .çın mı, u a ar uzerııne uşuyor- · 
ta• 'tı.1 sen de! Ben, ~!dükten son rağmen, açıp okuygordum. Benim, lar, beni büsbütün çikden çıka . _ 16 _ ... 

her hareketimden bir mana çıka - rarak öç almak istiyorlardı: Kim- Sıtkı Tahiri, aylarca görmemiş-
lla~u., hiç doğru degitdı. Onlara i- rıyorlardı : seyı görmediğim, kimse ile konuş- tim. Bir gün, gazetelerin birinde, 

'cı ı> acaktım. Bu karar, sinir· cSaç sakala karışrr,ış, kendimi madığım halde, iç yüzümü, nasıl şu havadisi okudum: 
leritni J ıtı~tırdı. kapıp koyvermişim, perişan, ser - biliyorlardı? Bu, korkunç bir şey ! Otomobil altında kaldı !. 

i,,t Hiddetle ayağa kalkmıştı: cAcıbademde oturan Sıtkı Tahir 
" aııbuı di'ııdüğym r.abuk du _ seri yaşıyormuşum!» Ytılrıı ' ~ - Ondan bucak bucak kaçmak- isminde bir yaşlı adan., Karaköy· 

ıtştu. Ben, hep köşkte oturu- Hatırlıyordum, bir kere, traşı il · d ~Ot' " k . la beraber, yine e erm en kurtu - den geçerken, şoför Alinin idare-
t> ' l"C' sevrek Islaııı- ı 1 1• uzamı<ı., İstanbula inmı'ştiml. o l · b · .. 'lQ.Yo ' ı - uu a 11 yor, -s lamıyordum. nar, yıne, enı go· sindeki otomobilin altında kalmış, 

g una çıkıyordum. Bir başka mektupta: ı1rüyorlardı. ve yetişen cankurtaran otomobili 
'l'elef · · on ışhyordu. Mektup yağ- cNedir o kılığınızın hali? İnsan, Kelimelere basarak, a2ır ağır ile hastaneye götürülmüşse de, ya 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kıraklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser. 
IWllllUtllllllllll icabında günde 3 kaıe alınablir. llllHI• 

Meşhurlar 
Bu sütunda her gün diınya m~ 

nurlarının resimlerini neşredece-o 
ğiz. 

Her şeyin olduğu gibi varyete 
arthtlerinin meşhurlan vardır. Bu 
resimler beynelmilel yıldızlard 
üçünü ~öste.r:yo.r. 

YDA 1\H.Gl'tli> 



MYPA 1 İKDAM 

EPOSU KARAKöY ŞUBESi AÇILD 
deposu i e ala a a olanla ın ir eci Li a a ın 

HASAN 
asa 

alhndaki mağa~aya müracaat eyle 
., .................. , ................... 11!! 

TER z 1 Baker mağazalarının 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

EN M0DHl$ 
\STittAPTAH 
~ON~A ··· 

Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ve gripi ge~irir. Harareti sür'atle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağnları ancak NEVROZİN almak 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

".,,;.' -. ".:· 1 ... • '" ' 

. • . . '"' .. ,, 

Dalı• Uzunlueu 
1131 m. 183 Kca. 120 ıı:w. 

T. A. Q. 11,74 m. 15195 Kes. 20 ıı:w. 
T. A. P. 11,70 m. Mile Kes. 20 ICw. 
Tilrldyt Radyodifüzyon Poııtaları 

, 'l'ürkJya Jladyoeu Ankara ltadyoını 

Pazariest 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Tilrk müziği - Pi. 
Saat 13 Memleket saat Ayarı, a· 

'jans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 Müzik (Kıiçük orkes

tlra • Şef: Necip Aşkın). 1 - Zieh· 
rer - Vlyanalı küçük kız (vals). 
2 - Gebbardt - Maskarade (Kon -
ser valsi.) 3 - Stolz - Viyana ge -
celeydn güzeldir ... 4 - Rubins -
tein - Kostümlü balo süitinden 
Napoli balıkçıları. 5 - Heuberger 
- >Şarkta, süitinden - Rakseden 
kızlar. 8 - Zielırer - Karnaval çıo
cuklan (vals). 7 - Keler Bela • 
Kelebek avı • Balet müziği. 

Saat 13.45 • J.t Müzik (Hafif mü-
zilı: Pi.) 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.3~ Müzik (Cazbant Pi). 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Seneli1ı 1200 Kr· Z300 Kr. 
1 aylık soo Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

TE.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkl.ııci Sahife 
İç ıahifeler 
1 . 8 inci Sahifeler 

400 kunıt 

250 kurut 
50 kurut 
30 klll"Uf 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilin için İdare ile 
görü§illür. 

DiKKAT 

Gueteınize ilin vermek ls
tlyenler gerek doğrudan doğ-
ruya gazetemiz idar~banesi· 

ue veya İlanat şirketlerine 
müraraat edebilirler. 

Saat 19 Konuşma (Doktorun ıa-1 Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 
ati) . Saat 21.30 Beethover. gecesi. ö-

S"J' 19.15 Türk müziği (Halk lümünün 112 inci seı:esi münase-
türkülerl - Sadi Yaver Ataman). betile: 1 - Konuşma: Cevat Mem-

Saat 19.30 ;ürk müziği (Karış•k I duh tarafından. cBeethoven'in ha
program: (Sasz eserleri). Hakkı yatı ve eserleri. 2 - Miızik: Sona
Derman, Eşref Kadri, Basri Üfler, 1 ta (Sonata quasi una fantasia). 
Hasan Gür, Hamdi Tnkay. !Mehtap (Opus 27, N. 2, Do minör). 

Saat 20 Ajanı, meteoroloji ha -'Piyano için. Adagio S'lstenuto. Al-
berlerl, Ziraat borsası (tiat). lıegretto (Trio). Presto agitato. Ça-

Saat 20.15 Tlirk müzıği (KIAsik llan: Cemal Reşit. 3 - b) Trio N. 
program). İdare eden: Me..'ut Ce- 5, Opus 70, N. 1, Remajör. (Piyano, 
mit Ankara Radyosu küme heye· keman ve viyolonsel için). Alleg -
ti. 1 - Tamburi Zeki Mehmet ağa tro Vivace • Con brio. Largo Assai 
• Ferahfeza ~evi. 2 - Hamma-

1
ed Espressıvo. Prest(J Çalanlar: 

mi zade lımıaıı dede • Ferahfeza -,Feııhunde Er'kin (Piyano). Nec
Birlnci beste. 3 - Haınmaml zade det Atak (Keman). Mes'ut Cemil 
fıımaU dede - Ferahfeza ağır se-1 (Violon•el). 4 - e) Senfoni N. 9. 

mai. 4 - Reşat Erer - Keman tak- Opus 125. Re minör (Korolu) Pi. 
ırlmi. 5 - Hammaml zade İsmail Allegro. ma non troppo. unpoco 
dede - Zehnaz şarkı: Sana ey canı- : maestoso. Molto Vivace - Scherzo 1 
mın canı efendim. 6 - Kemani Rı- 2. Adagio Molto e Caııtabile - An· 
18 efendi - Sehnaz şarkı: Meramı dante moderato. Finale (Presto -
andelibi~. Dellalzade - Şeh - 1 Allegro A. sai • Andante. Modera
nu şar"tı - Etmedin bit· lahza ih -

1
,to - Presto Allegro Assai - Alla 

ya. 8 - Dede efendi - Şehnaz şar- Marcia - Andante !\faestoso. Al -
kı · Gönül durmaz çağkr. 9 - Ham legro ma non - tanto - Prestissimo 
marn! zade İsmail dede - Ferahfe-

1
Çalan: Be~~in_ De~let operası or -

u Yürük semai. 10 - Tanburi Os- kestrası. Söylıyenıer: Motte Leon

İHSAN OSKAY Sattığı kostüm ve par-
Paris Biçki Akademisinden desülsr emsalsiz bir 
mezun. fst. Bahçekapı Sa- biçimdir 
dıkiye Han 2 nci katta 13 SA~LAM 

Numaraya taşındı 
ŞIK 

ucuz 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Halihazırda piyaaaml!ın en zen· 
fİll çeşitleri, her yerden ucuıt 

fiat ve mOıait şartlarla 
aatılmaktadır. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 dadır. 

Büyük (kramiye 200 .ooo Liratlır~ 

B d 40,000 
un an 25,000Liralık 

Başka 20,000 lk . J 1 15,000 ramıye er e 
10,000 

200, 000 ve 50,000 
lfrahk [ki Adet Mükafat Vardır. 

Dlkk•t ı Bilet alo herkes 7 Niıaa 939 &bil akfaııallla kadar 

biletini defiştirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak ittiralc etmeyi ibmal 
etmeyiniz. Siz de piyanıooua me1'11t ve babtiyarlar ı 
arasına f;irmiı olur111011z. 

., 

man Beyin - Ferahfeza saz sema - hard (Soprano). Jenny Sonnen - ......____.,.. 
isi. berg (Kontralto). Eugen Transky ~--

S.ıat 21 Mell'le!<et snt ayarı. J (Tenor). Wilhelm Guttmann (Bas) 
Saat 21 Konuşn,a. 've Bruno Kitte! korusu. 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam- Saat 23.45 - 24 Son 2j .. ns haber· 

blyo - nukut borsası (fiat). lıeri ve yarınkı program. 

Hacer urpeı t:ı ıt:"n vu.... -----.ı . \ 
y;;~ü ne kadar solgun! Güzel bı- cer?• 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOLİN; çünkü. 

RADYOLİN 

Diş doktorunun bütün hasta- / 
!arına söyledıği gibi dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onlaarı 

mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik. 
gibi sağlamlık veren yegane ik -
sirdir. 

Her sabah, ölle rıe akşam 
her yemekten aonra 

Günde 3 defa dişlerinizi 

Oiş macunile muntazaman 
fırçalayınız. 

• . . r, 

Deni:r. Ha•tahane•i cildiye 
z;ührerıiye mutaha•aıaı 

Pazardan maada hergiln 3 den 
sonra haıtalannı l<abul eder. 

Adres : Babıali Cadaesi Cala· 
loğlu yokuıu köıeboıı No. 43 

Tcl,.fnn : 23899 

Sahip ve Baımuharr!rl: All Naci KA

RACAN • Umumi Neşriyatı İdar. F.<len 

Yazı İlleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

ı BasıldJp Yer: • ~n ·T-~ ~•:ne~ 
... ...... ... 

'· 

el • n 

Mersin Salı Postası 
28 Mart Salı günkü Mersin postası yapılmıyaeaktır. 

Buna mukabil 31 Mart Cuma günü Mersin postasına kPl

kacak (Tarı) vapuru yalnız Salı postasında olan iskelelere t!e 

ilaveten uğnyacaktır. 

Karadeniz Postaları 
YAZ TARİFESİ 

ı - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Pn 

talar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı ve Perşc•l'I08 

günleri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü k0 ı

kan postalar gidişte Zonguldağa uğranııyacı:k buna ıııu

kabil Perşembe giinü kalkan postalar uğrıyacaklard.r 

2 - Dönüş sefeT!erinde po>talar son iskelelerinden lnş t:ıt,. 

fesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacak • 

lar ve tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden bu smetle 

bir gün evvel kalkmış olacaklardır. 

Bartın Hattı Birinci Postası 
istanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

.ı.attı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat 

18 de kalkacak ve Cuma günü saat 10 da İstanbula dönecek · 

)erdir. 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 Marttan 3 Nisôna kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gUn ve saatleri ve kalkacaklar. rıhtımlar 

Karadeniz tıattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Ege), Pazar 16 da (Cüınburiyet). 
Galata rıhtımından. 

l•rtın hattına _ Çarşamba 18 de (Bursa), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

lamlt tıettın. _ Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U -
ğur). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapur
. )ardan biri, ayrıca Cumartesi 13.30 da 

(Tralı.). Tophane rıhtımından. 
ıanılırma tıattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 

(Trak) ayrıca Çarşamba saat 20 de 
(Antalya), CumaT!esi 20 de (Ülgen). 
Tophane nhtımından. 

Karablg• hattın• - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane 
nhtımından. 

imrH tıattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh'• • 
mından. 

.Ayvalık ~•tuna - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

lamır IQrat tıattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı -
mm dan. 

lleroln tıattına - Cuma ıo da (Tarı) Sirkeci nhtımından. 
(Bu hafta Salı postası yapılmıyacak -
tı:r. Tarı yalnız Salı postasında olan is
kelelere de uğrıyacaktır. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öirenilir. 

Kadıköy acen(elifi - Karaköy, Köpriıbaşı Tel: 42362 
Galata acenteligi - Galata, Deniz Ticareti 

l\lüd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu Tel: 22740 

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

kuzu eti açık eksiltmeye konulm~tur. Eksiltme Beyoğlunda Sin· 
ger apartımanındak.i Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon· 

da 28/3/939 Sah günü ı;aat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin belli sa· 

atten evvel Liseler muhasebeciliğine ya'\ıracaklan 49 lira 72 kuru~· 
luk ilk tentlnat makbuz ve diğer kanuni vesikalarla birlikte eksil· 

me saatinde komisyona müracaatleri ve şartnameyi her gün adı 

geçen muhasebecilikten görüp öğrenmeleri. (1620) 

Emlak Bankasından 

Hesap No. Gayrimenkulün mahall:ı. Nev'i 

lli53 ~i.Iı:tq Şenlikdeda ~hailesi eski 

lhlamlll' Çukıırçeııme yeni Azı-ı.ıye ev 

ve Çukurçeşme sokağında eski 49, 

2; 4; 6 mükerrer yeni 119/2 numaralı 

ter• 
dosya 1'1"' 
-~ 

27/3/37 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü 
0

icra memurluğunca 
yukarıda numarası yazılı dosya ile 18/4/939 Salı günü açık arttırnı• 

ne satılacak olan gayrimenkulü alanlara arzu ederlerse bankamıJ 

bu gayrimı;nkul mukabilınde, mevzuatı dahilinde para ikraz edB-

btl.r l.194~} 


