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TELEFON: 23300 - İSTANBU'L 

Köseivanofun Ankara 
Z ·İya re tinin manası 
Bulgaristanın Montreux konferansında heyeti 

murahhasasına "Türkiyenin taleplerini takviye 

ediniz• emrini vermesi komşu devlete istikbal 

için ne derece emniyetle bakabileceğimizi 
göstermek itibarile bizi mütehassis etmiştir. 

Bulgar Dasvekilinin ziyareti o o N G E c EK ı 
Köseivanof dün akşam BÜYÜK YANGIN 
Ankaraya hareket etti 

Yazan: A. N. Karacan 

Muhterem misafirimiz diyor ki: " Türk devlet 
iki memleket için hayırlı olacak adamlarile 

konuşmalarda 
Bul&'ar Başvekili Ekselans Kü- edeceğine değiştirmeğe çalışmak 

leivanof, dündenberi, memleke· ve saniyen dostluk ve anlaşma ka· 
liıniıde, Türk milletinin ve Tür· rakteri ile çerçevelediği harici Sİ· 
kiye Cümhuriyeti hiikfuııetinin yasetini kendi efkarı umumiyesi
~ misafiri bulunuyor. Vatanı • nin sulh esası üzerine kurmak 
l>ıu hudutlarına girdiği andan iti- of<lu. Bunun nekadar mühim bir 
bıu,en komşu devlet Başvekilini, başarı olduğunu bilmek için Kö
Sltran samimiyet havası artık es·· seivanoftan evvel asırlarca Bulga
ltisi gibi kimseye hayret veremez., ristanı idare edenlerin hakikatte 
Zira son senelerin hükfunet şefle- sulh istiycn bu millete hep harp, 
ti ıuasıncİa sulh ararlığı ve barış tecavüz ve mücadele fikri aşıla • 
ıeverliği ile bütiin cihanda dikka· dıklarını bilmek gerektir. Bulga -
ti celbeden büyük diplomatlardan rirtanda çalı~' •f:ım üç sene zar • 
biri de doktor Köscivanof'tur. Bu- fında bu tahrikin hararet dcre~e
ııun için, ötedenberi bilhassa bize terini yakından takip 'etmek fır>a· 
llıUteveccih bir fesat ve tahrik oca· t:nı bulduğum için Köseivanorun 
ğ, halinde kaynamış görünen y;ı- eseri karşısında hayranlık duydu

bulunacağız,, 

(Arkası 3 ii.ncü sayfada) 

A.N. KARACAN 

ltııı Balkanlardan, şimdi, elinde kı· 
lıç Yerine sulhün meş'alesile ve bi· 
te Uygun bir idealle geldiği içindir 
iti, 'Bulgar Başvekili Köseivanofun 
ıiylll'eti halkımız arasında bu de - 1 ·---, 

•ece memnuniyet ve en müsait ı 'Hariciye Vekili , 
tesirlerin bir tezahürü haline gri- / 1 
llıiştir, 1 • 

• 

1.ıaıumdur ki Türkiye başta ol- ı Irana gı· diyor I . . . . 
ın ~ Muhterem mıssfırlerıml.% Sirkeci ganndan çıkarlarken 

ak üzere Yugoslavya, Yunanis· i 
taıı, Romanya gibi dört Balkan I Komşu ve dost Bulgaristanın di---------------------------

e ı, aralarında aktettiklel'i rayetli Başvekili Ekselans Köseiva devl t' , Anakara16(Husuoi)-.H_a-ı ç k ı k d 
ilan-- . ber aldıgı· ma göre, Hancıye ~ e o s o va ya a n ""'n mi;akile, bir sulh ve te~a- 1 nof 24 saattenberi toprnklarımızda 
""- k · ,\ Vekilimiz B. Şük•ü Saracoğ-
• wzc arşı müdafaa anlaşmasHc \ misafir bulunmaktadır . Doktor 
•enelerdenberi huzur ve emniyet- \ lu'nun reisliğindeki bir heyet, Köseivanof'un Edimr·:kn başlıya- M ı 
ler' . 21 Nisanda şehrimizden hare- r a s a em e ıııı ve kendilerini ve harici talı· Irak İstanbula muva'... 'iıtine ve bu· S 0 O } r ti.Jd 1 ketle Tahran'a gid~cektir. Ha-

ere karşı garanti et~ vazi- J .radarı Ankaraya hareketine kadar 
Yett d' 1 riciye Vekilimiz, dost ve müt-

e ırler. Bu dürt devletin mi- geçen zaman içindek; ka~şılanma ı ı d • 
•akı imza gününden itibaren, Bul- tefik memleketin Veliahdi· ve uğıırlanma merasimleriPe dair m e s e es ı• ne g e ) 
ltarhtana o muahedede daı'ma gı·- nin, Mısır Kralı Birinci Fa- k gerek ajansın verdiği ve gere se 
tebiJeceği bir açık kapı bırakmak rok'un hemşiresi Prenses Fev 1 muhart'irlerimizin topladığı ma -
11.UetiJe onu Balkan kardeşlı"ğın" • ziye ile kutlanacak olan ev • 

l . liımatı aşağıda veriyoruz: 
den h lenme töreninde mem e ketı-

ariç bırakmak istememeleri, ı H 1 d · k 
~•lnız Türkiyede değil, diğer iiç mizi temsil edecektir. udut arımız an gırer en Çekoslovakya işgalile Alman 

askeri hududu 500 km. kısaldı •ikan memleketinde de, BulgBTis Heyete, Cümhurreisliği 1 Edirne, 16 (A.A.) - Bulgar Baş· 
tlllıa olan hakiki dostluk ve sem- bandosu, Muhafız alayından vekili Köseivanof, refakatindeki 
~•ti hislerine beliğ bir ifadedir. bir bölük asker ve bir tayyare zevat ve gazetecilerle beraber sa-J ... -yy ______ .....,.....,_..,......,.......,......,,,.., 

il açık kapıyı bırakmakla diğer filosu refakat edecektır. ,at 22 yi 20 geçe Karaağaç istasyo- Meınel meselesi 25 
lıatkan]ı devletlerin bilhassa, an· .. - ~- · · ~ ııl 1 (Arkası 3 üncü sayfada) 

laıınak istedikleri bir nokta da, bu 
•nlaşınanın laakal Bulgaristan 
aleyhine müteveccih olmadığını 
•çılc göstermek idi. Fakat bundan 
"'•ada, o tarihten itibaren, bütün 
llr:zular, Bulgaristnnın bir an ev

llel hu sulh halkasına iltihak et -
ltı<'si ve dünyanın Balkanlar de • 
llilen bu mıntakasında dünya ban
~ııa Örnek olacak bir manzumenin 
d.1•n tqekkül etmesi idi. Bu tak· 
~rde Balkan paktı asırlardanberi 
Vrupıı siyasi tarihinin kaydet • 

ltıA-'' -'"'ığt ender bir sulh tahkimna • 
llıes; haline gelecekti. Fakat Bul
Cllkistan bütün sulhperverliğine, 
daha d - K'" · f' iki" ogrusu oscıvano un ı· ,, 

16 Mart Şehitleri 
Eyüpte ihtifal 

darı ele aldığındanberi büsbütün • 

~Üstakar bir emel halini alan ~~~;= 

için dün 
yapıldı 

martt~ hallediliyor 
Meme! Varşnva, 16 (A.A.) 

Almanlarının lideri Dr. 
Meumann, dün Memeldeki 
vanyalı makama! hr.kkında 

şiddetli bir nutuk söylefT' .ştir. 

Ernest 
Lit -

çok 

Mumaileyh, 25 M&rlta içtimaa 
davet edilmiş olan M0 mel Dieti -
nin tahammül edilme? bir hale 
gelmiş olan hayat şartlarında e • 
saslı tadilat icrasına memur edi -
leceğini beyan etmiştır. Milletle -
rin kendi mukaddeı atlarını tayin 
etmek hakkı, hudutların t_esbitin
de e~as ittihaz edilmek icap eder • 
ken bu hak, Mcm~l'in Almanya -
dan koparlıp ayrılması suretile ih
liıl edilmiştir. 

........ ... '"' ... • • 
ALMAN İŞGALİ 1 

°~şulnrile iyi anlaşma temayül· 
~rıne rağmen bu pakta girmedi, 
grreınedi. Niçin? Çünkü Bulgaris- Prag, 16 (A.A.) - Bolıemyamn 
tanın b işgali süratle i!Prlemektedir. 

azı komşularından yaşama-
81 i•in Pragda ilk ış' gal edilen bin:ı polis BİTLER ve Alman Polis Müdüru 
X• ' zaruri olduğunu iddia etti- Ü 
"" ha t 16 Mart hı'tleri için dün Eyüp-ılHuHlsi Ertuğrul ile niversiteli bır müdürluğıi olmu•tur. Derhal tev-ı HİMLER ı.ı oprak ve mahreç talepleri şe • 
17&rdı. Köseivanof'tan evvelki Bul- te ihtifal yapılmıştır. Merasime genç birer hitabe söylemişlerdir. kifat başlamıştır. İlk tevkil edilen ,kil edileceğini. söylediği bildiril
Rar hükUmetleri komşulardan bu askeri kıt'alar; polis nıüfr~ze.~i, Nutuklardan sonra bando ma - !er arasında. gazete~iler . v~?ır·ımektedir. 
10P~ak ve mahreçleri cebren al • Eyüpteki orta mektep ile butu.n tem marşını çalmış ~e bu sırada Be~eş11'. eski . matbuat tıre örü (Arkan 3 üncü sayfada) 
llıagı istihdaf eden bir zor kullan· ilk okul talebesi ve kalablık bır Parti, Kolordu, Beledıye ve teşek· Haıek ıki polis memlf:-u tar.ıh. -
illa siyaseti güdmekte ve Bulgar halk kitlesi iştirak etmiştir. küller tarafından gönderilmiş olan dan tevkif ed~işt.ir. Röyter ajan· 
fırkalarından ve komitelerinden Merasime 5aat 15 te şehir meclisi çelenkler şehitlerin mezarına kon· sının .ç~k tabıy~tınd~ o~an Prag 
Çoğu bu siyaseti kendi dahili ikti- adına Meliha Avni Sözen'in söyle- . k d h 

8
_ muhabırı de tevkif edılmış ve tev-

d muştur. Bır manga as er e av k'if d be . k d' ind aı· ~· mevkilerine adeta temeller va. diği müessir bir nutukla başlan - .. . . . ı n en rı en ıs en m umat 
zıfe'1 gördiirmekte idiler. İşte Kö- mıştır. ya uç el a_teş etmıştır. .M~rasıme alınamamıştır. 
selvanof'un ilk mühim eseri ev • Bundan sonra sırasile Halkev- asker, polıs ve mekteplılerın res- Alman polis müdürü Praga mu
veJa dahilde bu zihniyeti istismar !ıeri adına Eyüp Halk»vi Başhnı mi geçidile son verilmistir. vasalet edince: cOn bin ki~nln tev 

Hitlerin Almanyaya bağlı 
Bohemya - Moravya muh
tar idaresi hakkındaki mü
him emirnamesi 3 UncUde 

Eczacı Hasan deposile yanında 
üç büyük dükkan kamilen yandı 

Dün gece Eminönü civarı büyük ateşi görerek itfaıyeye haber ver
bir yangın tehlikesi geçirmiş, it • miştir. 

faiyenin vaktinde yetişmesi saye
sinde, Hasan deposu ve iki üç 
dükkan yandığı halde söndürül • 
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 

Gece saat yirmi biri yirmi geçe 

İstanbul Emnıiyet Direktörlüğü 

santralı, Bahçekapıda, Emniyet 

Direktörlüğü civarında bir bina • 

dan alevler çıktığını görmüş, ha
diseden, itfaiyeyi ve Emniyet di • 
rektörünü haberdar etmiştir. Bir 
müddet sonra da, Galata kulesi 

Derhal Bahçekapıya gelen itfa· 

iye, Bahçekapıda, eczacı Hasanın 

deposunun üst katından alev sü -

tunları yükseldiğini görmüştür. 

Hadisenin görülmesi akabinde 
yangın yerine gelen zal:.ıta mc • 
murları da, Hasan deposundan dı
şarı çıkıp kaçmağa teşebbüs eden 
bir delikanlıyı tutmak istemişler· 
dir. Sonradan, Hasan deposunda 
çalıştığı anlaşılan Rizeli Alı is • 

(Baş ı.nafı 3 üncü sayfac!a) 

İntihap bütün yurdda 
hararetle devam ediyor 
Vatandaşlar in_tihabata alaka ve 
tehalükle · tirak ediyor~r -

Ankarada da seçim hararetle devam etmelr.tedir 

Müntehibisani intihabatına dün birinci günkü hararetini aynen 
de şehrin her tarafından hararet- muhafaza etmiş hatta bazı yerler
le devam olunmuştur. Kadın er • de daha fazla artmıştır. 

kek 18 yaşını bitiren on binlerce Bu arada altıncı Büyük Millet 
kışi dün de sandık ba~larına koşa- Meclisi intihabı faaliyeti etrafında 
rak bu medeni ve milli vazifelerini gençliği tenvir etmek maksadile 
eda etmişlerdir. 'Üniversitede üç gün .. sür.ecek bir 

Seçim bayramı ve propaganda (Ark= 3 uncu sayfada1 

Mahkeme kapısı 
Tesadüf bu ya, tramvayda b;,ı, kavgaya ıahit oldunuz ve adre

sinizi aldılar. Aksidir, işinizin en çok olduğu bir gün sizi mahkeme
ye davet ederler. Gitmekten ve bütün bir günün yarısını göze al
maktan başka çare yoktur. Onda davet edildinizse öğleye kadar, 
öğleden sonra davet edildinlıse karanlıklara kadar koridorda hiç 
bir şey yapamıtarak, hatta oturamıyarak, hatta konuşamıyarak 
beklemeğe mecbursunuz. Sinirli iseniz deli olabilirsiniz, ihtiyarsa
nız ve kalbiniz hasta ise ölebilirsiniz. Nasıl ki evvelki gün ihtiyar 
bir şahit mahkeme kapısında gözlerini hayata yumdu. 

Çok gezmiş ve çok görmüş olanlar anlatırlar ki mahkeme ka· 
pısında şahidi ve suçluyu bekletmek hemen hemen yalnız bize 
mahsııstıır. Çiinkii onlar, bu bekletmenin birçok davalarda hakkın 
ve adsletin tecellisine nekadar engel olduğunu, birçok hakların 
b'11 yiizdcn nasıl ziyaa uğradığını biliyorlar. Bizde, tek mahkeme 
kapısına diişmemek için bir suçlu gibi şahit yazılmaktan kaçan, 
hatta hakkından vazgeçenlerin ncJ<adar çok olduğunu bilmiyen 
var mıdır? 

KEMALiST 



8Ht P"- t 

eygam 

Ismarlanacak 11 

Adliye koridorlarında 
24SAA 

L- . ~.ı _ · • ~ 4 : -

3 bin liralık bir 

Musanın Hayatı 
iki filim kOffiİS- Talebe nasıl 

yenı vapur selam verecek? 
Denizbank müdürü yonu k Uf U 1 d U Bunu tesbit icin okul 

Ankara dan döndü Terbiyevi tilimler gümrük müdürleri toplanıyor 

• 

Rakıya düşkün ol 
telgraf müdüı· vek Musa, Beni İsrailin haklı sözleri 

karşısında sabır tavsiye etti D~nizbank Umum Müdürü Yusuf k Mekteplerimizde talebelerin ta-
zı.ya Erzı·n du··n sabah Ankaradan resminden muaf olara b" 1 ı o acakları muaşeret kaideleri - " Kasadan paraları ben sızdıktan so 

arkadaşlarım almış olacaklar ,, di} Halk, bu bı.Jutları ilk önce yağ
mur bulutu za.'lnettiler. Fakat bu
lut gittikçe kararıyor ve .. toprağa 
doğru y .!aşıyordu. !lihayet bütün 
Mısırı istila ettL 

Bu bulut .. yağmur bulutu değil .. 
çel:irı;c bulutu idL 

Ve çekirgeler o sene ekin namı
na ne varsa hepsini kırdılar .. 

Firavun yine Musaya haber 
gönderdı. 

- Bu sefer de başımızdan bu 
belayı defeylesın .. artık ona tabi 
olacağız .. dedi. Musa Peygamber, 
belki yola gei r ümidi ile Cenabı 
Hakka niyazda bulundu. Çekir -
gelerin hepsi de öldüler. Bu iıfet 

te bu suretle geçince Kıptiler bü
tün ölü çekirgeleri toplıyarak 

küplere bastılar. 
- Bunlar bize birkaç sene ye

ter .. kıtlık ta olsa artık tohum ye
meyiz.. dediler, yine Musa'ya tiı

ti olmadılar. 
Din tarihleri, bunlara benzer 

daha birçok belaların Mıs•r halkı
na Cenabı Hak tarafından taslit 
edildiğini ve her defasında da Mu
sa'ya baş vurup yalvarmakla bu 
belaların mündefi olduğunu kay
detmektedirler. 

Beni İsrail halkı ise daima Fi -
ravunun ve Kıptilerin tazyiki al
bnda inlemekte devam ediyordu. 

Nihayet bu mazlum ve mağdur 
halk açıkça Musa'ya baş vurdular. 

- Biz, dediler .. yıllar ve yıllar
danberi bu cefayı çekmekteyiz. 
Kahinler bize senin doğuşunu 

müjdeledikleri zaman artık ra -
hat edeceğimizi de siiylemişlerdl. 

Biz, senden ümit bekledik.. hal -
pukl sen bize hep satır tavsiye e
diyorsun. Şimdiye kadar sabret -
tik .. artık tahammülürrüz kalma-

Musa Peygamber bu haklı söz
lere karşı yine sabır tavsiyesinde 
bulundu. 

kadınlı alemler yapıyordu. Fakat şehrimize dönmüstür Umum Mü- memlekete girecek nin henüz belli olmaması yüzün -
gerek ihtıyarlık ve gerekse fazla dür kendisile görüşen gazetecilere Memleketimize gümrükten mu- tlen devam edegelen karşılıklığın 
israf onda takat bırakmamıştı. ll_'.uhtel~f _işler hakkında şunları' af olarak girmesine müsaade e • önüne geçilmesi için Maarif Veka Urfa vilayeti civarında Re • 

Musa, onu dine davet için işte soykmıştır: dilecek olan terbiyevi !ilimleri Jetinin vaki tamimi üzerine İstan- sülayn kazası Posta ve telgraf Mü 
bu nazik noktasından yakalamak •- Ankarada Vek?Jetle temas • seçmek için Ankara ve İstanbulda bul mekteplerindeki müdürler Pa- dür vekili Mehmet Fahri İstan -
istedi. lar yaparak rrıuhtelıf meseleler olmak üzere iki komisyon kurul • zartesi günü bir toplantı yapa - bula gelmiş ve burada yakalana • 

_ Ya Firavun .. dedi. Şımdiye ·hakkında yeni direktifler aldım. muştur. caklardır. Toplantı saat J.4 te Maa- rak adliyeye verilmiştir. Mesele 
kadar asi oldun.:. iıs~ yaş~dın. Dün ı. Etrüsk -~ap~ru üz_erinc!~ki tetkik:ı Ankara komisyonu: Genel Kur- rif Müdürlüğü binasında yapıla - şudur: 
yanın zevkını surdun. Işte bak .. ler henuz bıtmemıstır. Almanya maydan yüzbaşı İrfan Alptekın, cak ve resmi, hususi liselerle orta Mehmet Fahri Resülıiynda 3 bin 
porsuk barsağa döndlın. Gel .. na-' d"n gelmiş olan iki heyetle Etrüsk Emniyet Umum Müdürlüğünden mektep, sanat, meslek ve muallim lira ihtilas ederek kaçmış ve şeh
dim ol.. Tanrıya tabi ol ve o za - , vediğer bazı vapurlar. üzerinde Basım ve yayım mütehassısı Ne - mektepleri müd_ürler_i i_~ti~ak ede_-, rımize gelmiştir. Fahri Sir:Cecide 
man hem simdi.ve kadar i•ledig"inımuzakerelere devam edılmektedır. ı·at Saner, Türkofis reislig"inden ceklerdır. Maarıf Muduıu Tevfık 

• .., İ ı bir otele inmiş ve kendisini otele 

hakkında takibat yapılma 
duğu anlaşılan Resüliıyne 

rilecektir. 

Hapisaneye bıçak ve 
sokan gard.yan 

Hapishaneye bıçak ve r 
mağa teşebbüs eden ve 
dolayı vazifesınden çıkarıl 

diyan Alinin dün btr' nci 
za mahkemesinde lmuhak günahlar ve i•yan affedilir hem de 1 stanbul limanı ile yeniden ku __ • Sergi ve Panayırlar Seksiyonu Kut içtimaa riyaset t'decektir. 

1 1 kk 1 T ·Ankara maliye memiırların.dan Hak Teala sana ilk ve kuvvetli ru acak tersane ıa ırda da henuz müşaviri Mazlum Ataman, Ziraat alebelerimizin muallimleri, e- başlanmııtır. 
!iençliğwi ia<le eder. kat'ı . prcjelcr __ hazırlanmamıştır. İşleri Umum Müdürlüğünden mü- b_eveyinleri, akrabaları ve kendi • Mehmet Kemal. ismile kaydet - Ali mahkemede bulu 

Bu Firavunun pek hosuna gitti. Bu ıkı mesele uzerınde çalışmala • tehassıs müşavir Servet Özdo • sınden büyüklerine k3rşı göster - tirmiştir. Fakat otelci, müşterisi- gibi nerede olduğu da bili 
- 3ahi mi söylüyor,un Musa?· ra devam edilmektedir. Yakında ğancı ve Kültr kurulundan Kadri meğe mecbur olduğu saygı ile bu nin nüfus cüzdanı gösteremediği- diğinden hiıkim maznun 

dedi. Eğer ben senin Tanrına ta -ıkat'i, kararlar _verilmiş olacaktır. Yörükoğlundan müteşekkildir. saygının izhar tarzı . konuş.'.11anın ni ve hüviyetini tesbit eden her 1 tarafta arattırılmasına kar 
pacak olursa:n iptiyarlıktan kur • E\ ~elce İngılteı enın Swau Hun- İstanbuldaki komisyonda ise şu esa~ını t:şk_ıı ed;cekt:r. El opmek hangi bir vesikası da bulunma • mıştır. 
tulacak ve gençle•ecrk miy'm? ter fırmasına ısmarlanan fakat zevat vardır: gıbı eskı bır an anenın •eskı. dır .. .. .. h 1 . . Eld:.vr nı· neredEn aı. ' · ' · İ · . . . dığını gorunce şup e cnmış, vazı- _ 

_ Tanrı büyüktür. Kendisine sonradan ktısat Vek~lctı tarafın- Kurmay yüzbaşı Canip İskilip_ dıye:ek l:azı kımseler tarafından• . . , . . . 
• d ih ı · d d ı ıı · t tb"k d"l · k b"I yetı polıse bıldırmıştır. tabi olanların tövbeleri kadar dua an a esı ur uru a'l vapur ı- ligi!, Emniyet müdür muavini Meh a ı e 1 mcmesıne mu a ı ya -

Avni adında bir sabıkalı 

ve niyazlarını da kabul eder. şi için de umumi olarak müzakere· met Ali Örkuş, Türkofis İstanbul kışık almıyan bazı hareketlerin ya 
Fakat Firavunun veziri Haman ler yapılmaktadır. Şubesi Müdürü Cemal Ziya Arda!, yılmağa başlaması mü§terek bir 

baktı ki o Musaya tiıbi olmak ü- De,·let sermayesi ile kurulan bü İstanbul vilayeti Ziraat Müdürü muaşeret adabı bulunmamasından 
2eredir. Hemen bu serserilik ar- tün müesseseler yeni Denizbank- Tahsin Dılek, Maarif Vekaleti ıleri geldiği göze çarpmıştır. Bu 
kadaşının kulağına eğildi: ta yeni mürakabe kanununun icap müfettişlerinden Reşat Nuri Gün- arada talebelerin ne zaman şapka 

- Ya Velid, dedi, ne yapıyor - ettirdiği teşkilatları yapacaktır. tekin. ve kasket ile selam alacakları ve-

Zatıta Mehmet Fahriyi yakalı-

yarak evrakını ve hüviyetini tet

kik etmiş ve kendisinin Resülayn 

Posta ve telgraf müdür vekili ol-

duğu ve orada üç bin liralık bir 

ihtilası olduğundan İstanbula 
sun... Bu sihirbazın sözlerine mJ Fakat bu, bugün için mevsimsiz - Bu iki heyetin kontrolünden 
inanıyorsun .. Halk şimdiye kadar dir.. geçtikten sonra seçilecek terbiye- ya ne zaman başla selam verecek- kaçtığı anlaşılmıştır. Mehmet Fah 

kendi kılığına ve eline u 
tir eldivenle yakalanmış 
yeye verilmiştir. Avni bırı 
ceza mahkemesinde eld 
Bahçekapıda caddede bul 
iddia etmiştir. Sabıkalılar 

hallerile mütenasip olmıy 
yaya meşru mülkiyetleri 
etmek ·mecburiyetinded.irl 
ni eldivenleri nereden aldı 

bat edemediğinden iki gü , 
hapse mahküm edilmiştir. 

seni Tanrı diye biliyor .. eğer sen Yusuf Ziya Erzin, dün öğleye vi !ilimler gümrük muafiyetinden 
şimdi Musaya ve Musanın Tan • kadar Bankada 11\eşgul olmuş ve istifade edecektir. 
'rısma uyacak olursan bütün Kıp- _ _,___ 

meclisi idare azalarını davet ede -
tiler isyan ederler, bu zamana ka

rek öğleden sonra mühim bir top
dar bizi neden oyaladın diyerek 

Jantı yapılmıştır. Toplantıda, Yu
seni ve beni parçalarlar. O zaman 
gençliğin ne işe yarar. suf Ziya Erzinden başka meclisi i-

Hamanın bu sözleri söylemesin
de bir sebep vardı. Firavun nasıl 
olsa ihtiyarlamıştı. Günün birin -
de muhakkak ölecekti ve o ölün-

ğare reisi Hamit, meclisi idare a -

zası Yusuf Ziya ve banka umum 
müdür muavinlerinde:ı ve banka
cılık kısmı müdürü Suphi hazır bu 

ce de bu koca saltanat kendisinin lunmuştur. 
olacaktı. Halbuki Musaya tabi 0 • Uzun süren bu toplantıda gerek 
!ursa bu saltanat elinden gidecek- teşkilat işleri ve gerekse diğer ba
ti. zı meseleler hakkında kararlar ve-

Yeni Vali muavini 
ise basladı 

!eri tespit olunacaktı:. Selam hu- rinin üzerinde bir de tabanca bu-

susunda erkek ve kız talebeye dü- Junmuştur. 

şen vazifeler de tefrik olunacaktır. Zabıta Mehmet Fahriyi Müd -

El sıkmak, eğilmek wya sözle se -
lamlamanın zaman v~ mekanı ta

rif olunacaktır. Teshil olunacak 
müşterek kaideler Vekalete arze
dilecek ve Vekaletçe kabul edil -
diği takdirde bütün mekteplere ta
mim ve tatbik olunacaktır. 

\ali iyileşti 

deiuınumiliğe testim etmiş ve Kilim satan sabık 
müddeiumumilik te bir taraftan ı 

· ı· R ·· ı· ··dd · · Zeki adında bir sabıka vazıye ı esu ayn mu eıumumı-
. . . . satarken yakalanmış ve b 

liğine bildırmış, dığer taraftan da d ald - . b t d nere en ıgını ıs a e e 
Mehmet Fahriyi ruhsatsız silah den Sultanahmet birinci s 

taşımak ve hilafı h~kikat beyan-, za mahkemesinde iki gü 
da bulunmak suçlarile Sultanah - mahkı1m edilmiştir . 
met birinci sulh ceza mahkemesi- _ ____,.__ 

Meriç nehr:n:n taşm 
tehlikesin!\ karşı alı 

tedbirler 
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ikbalini yadı, şaşaa ve devletinden Paşa dünyayı cehaletin, sevdayı gün bir türlü yenilik giriyor, bun- mekten tabaklarda az kırıntı ka- ı• lın kendinde bir bakiyei cazi - layı paşayı tabiatsizlikle itham e· üzere bir sınıfı ihtiyat g,bı 
insirah ararlardı. istibdadın büsbütün körleştirdiği !arın bazılarından hemen maalke- !trdı. Paşadaki bünye salabeti di- be bularak kırım kırım kırıtır ·ve derdi. dolaşırlardı. Pat günün biri 

B:rkaç yiız ciltlık b;r kütüpanesi bir taassup gözlüğü altından gör- rahe bir zaruretle gitgide kendi de yabet gibi, tasallübü şerayin gibi: birkaç gün için sinirleri yatışırdı. Biri bimevsim şehvetıle, diğeri !erinden birinin karnı ufü 
varsa da hiç elini uzatmazdı. Çün- mek isterdL Zamanın gidi~inden, ,ho§lanıyordu. o sinne arız hastalıkları kendine ı Mebrure Hanımfendi, ömür de- artık tamir kabul etmiyen çehresi- şerdi. Buna evvela •illet. n 
kü ilimden anlamaz. fen bilmez, e- adapsızlığından, saygısızlığından, Paşa, Adapazanndan, Anadı>lu- yanaşt:rmıyordu. Enine, boyuııa, ğirmeninin elli senelik tedevvürü nin tuvaletile uğraşan ana babanın rilir. Herkes zavallı şiş ka 
dcbiyattan lezzet almaz, tamam pek mü~teki idi. Fakat çoluğile, ço-ınun başka yerlerinden brkar, elli- geni•lcmiş bu kaba kütük vüc•ıt altında bütün adaleleri erimiş, bir bu meşguliyetleri arasında tümen cırdı. Evvela nefes ettirılir, 
devri sabık padişahına layık, zihni cuğile başa çıkamıyordu. Kendi· şer lira bedel ile Çerkes kızlar:, sanki bütün emrazı ürkütmüştü. deri bir kemik kalmış, uzun boylu tümen yetişen çocukların, torunla- hekim getirtilir, daha sonra 
sönük bıı· zattı. Her sabah önün~ nin müsaade etmediği şeyleri on- hür esirler getirtir, bunların için- Yedikleri bedenine kuvvet oluyor. bir kadındı. Fakat kendi kuradeli- rın aldıkları aile terbiyesi, gördük- Sıra ile takip olunan usulü 
konan bır yığın yevmi gazetenin lar gizli mizli mutlak yapıyorlaı- 'den kendine odalıklar seçerdi. Ka- kanına gençlik getiriyor, damarla- ğini bilmezdi. Şeytan aynada çeh- !eri suiemsal, peyda ettikleri zih- bu idi. Ebe, bu şişkinliğin, ü 
siyasiyalı, şuunu, zabıta havadis- dı. Onları islediği gibi terbiyeye dim aile adetlerinin bu kısmına i- rına hiddet veriyordu. Bu müdah- resini bütün letafetlcrin fevkinde niyeti tetkikten ziyade ibrete seza çÜlerin iddiaları gibi ne reyt 
lerı m~tal !ılı.\ a-ını :!ef'e kifayet muvaffak olamadığı birçok nokta- tiraz edilmedikçe Adnan Paşa ko· har kuvveti sarf etmek için paşa o- bir şirinlikle cilalıyarak onu alda- idi. Mesela paşanın bllyük oğlu Ca- yar, ne havası seyyar, ne d 
edip tc artıyordu. İç sıkıntısına ça- !arda zamanın icabatına biihtiyar nağa giren yeniliklerin çoğunu dun yarmaz, yük taş:maz, pchli - tır, zavallı kadını genç odalıklarla zim Beyin kendi zevcesinden kü- şuncu Havva kadının teşhı 
re bulmak için bazan çocuklarla boyun eğmiye ,..ecbur kalıyordu. haıma katlanabilirdi. vanlık etmezdi. Ne yapacaktı? O güzellik müsabakasına çıkışmak c;ük bir üvey validesi vardı. Gül'i- hile kurbağa yumurcağı de 
O) macılık yaptığı olurdu. Söz geçiremiyeceğııü husus - İnce üzüntülerle yorulmak ist.;. da bütün şiddetini Anadoludan pa- gülünçlüğüne düşürürdü. Çukura zar Hanım ... Paşanın göz bebeği, kat hali tabiide muntazam il 

Gclın, damat. torunlar sahibiy- !arda emrinin dir,Jcnmediğini, •dadından muaf olan kalın kafası ra ile getirtilen Çer kes kızlarından kaçmış gözlerini, fırlak elmacııı: saadeti hayatı, ihtiyarlığının, genç- belik olduğunu ilan ettiği 
:lı. Avrupa"ya firarından evvel nüfuzunun kırıldığını görmemek i· sayesinde bünyesi, sinirleri pek alıyordu. kemiklerini, çil basmış porsuk de- lik üzerine olan son zaferi ... Gül'i- konağın içi biribirinc girer .. 
kendinden be~ yüz bin lira istedik- ~:n sükiıt ediyordu. sağlam kalmıştı. Yaşının yetmışi Hanımefendi, çoktan paşanın risini tamir için badanaların her zar'a yan hakan hazretin hış - hal erkekler arasında hamliı 
lcrı zaman korkudan konağın ida- Terbiye edeyım derken pek bulmuş olmasına rağmen midesi haşin istimalinden yıpranarak hur- rengini, sürmelerin en koyusunu mile çarpılırdı. , aranırdı. Lakin şer'an ve sin 
resini kuçüllmu•, salonlarının lam- farkında olmaksızın kendi terbiy~ yediğini bir taş değirmen sühule- dalığına çekilmişti. Mnmıb, gırgırı istimalden çekinmezdi. Kendinin Adapazarı mallarından konakta jfiile mücaseretleri görüleö 
balarını sönduımü~tü. Hiıla o havf olunarak yavaş yavaş yontuluyor- tile hazmediyor, sinirleri mukavim titiz bir kadın olmuştu. Bazan hiç b"" 

1 
. . lı h 

1
• bir sürü bulundurmak paşanın en· büyük babadan toruna kadar 

oy e nazenın, nermın, naz , a a- ·b"l 
yüreğinde baki, halii o ihtiyatla du. gemi halatları metanetile her fır- yoktan şeyler tutturup huysuzluğu . .. .. .. .. . .. 

1 
. büyük zevkiydi. Bunlardan bir ta- hanenin hepsi kimi yeminı ı 

k d ak · · K ,. "d . • . vetlı husnunu gormeyıp te goz erı k od !ık falık k 1 lik k ı· mı yaşıyor, cndine acın ırın ıçın ona5 ın ı aresınde ayvaza va- tınaya karşı koyuyordu, ayyuka çıkardıgı zamanlar zevcı ' ımı a , so , i er · , mut- derek, kimi abdestle e a 
bazaıı yana yakıla zaruretinden bi· rıncıya kadar eski usul, an'ane ve Boğazına dü~kündü. Her- öğü:ı- ona genç odalıklardan artan neş~· lnnnızt kor ateşi gibi yanan, ya· faklık, ince iş için, kalın iş için ay- me el basarak cinayetten ı .. s 
le bahsediyordu, adetlerin muhafazasına uğraştı.~ı de, kebabile, böreğile, tatlısile özü sinden bir sadakai nüvaziş ayırma- naklarınd3n kaı. daml~y:ın !tkız, 1 rıldıktan sonra yinP. bir kısmı na- yellerini iddia ederlerdi. 

5 halde maişeti hazırasın~ yine t. için hazırlanan bir tabla nefis ye- nın yolunu bulurdu. O zaman ka- topuz kızlara mecliıbiyetinden do- muayyen hizmt<,~erde kullenılmak Aslan T 



Köseivanofun Ankara Çekoslovakyadan sonra sıra 
seyahatinin manası M 1 I . ld. 

[taş tarafı 1 inci sayfadaJ eme mese esıne ge 1 
Hitler Çekosınvakyada mu'"hı·m ;;;:u bilhassa işaret etmek iste. (Bil§ tarafı linci sayfada)ll!aı·lara karşı hafif bir mukavemet Müzakere reye müraeaat edil -

u A d a n a ,d a İşte Bulgaristanda evvela Yabancı gazete muhabirlerine, gösterntişlerse de derhal ihata ve meksizin neticelenmişti~. -
sulh baleti rulıiyesini vücude ge • verecekleri haberleri Alınan ko • 1 silahlarından tecrid edilmişlerdir. KABİNEDE TADILA'I 

blı r em ı• rname çıkardı tirdiktmı sonradır ki, bu temel ıniserinden almaları tembih edil ·ıÇek kıtaatının mukavemeti, tama· YAPILACAK MI? 

A t t k 
üzerine Köseivanof'tan komşular- miştir. \mile tedafüi mahiyette olup gaye- Londra, 16 (A.A.) - Havas a • 

~ta a Ü r dostluk siyasetini kurdu ve evve- HİTLERMORAVYAYAGİDİ~OR)si,si~ve.askerime~~lara~em- jansından: 
l>ı~g g, 16 (A.A.) - Hitler bugün,man Markı ve muvakkaten ayni, la Yugoslavya ile ebedi paktın ya- Berlin, 16 (A.A.) - Reuter aıan- leketı tahlıye etmek ıçın vakit .ita- Bohemya ve Moravyanın işga • 
ta1n.,_!'1tosunı1a Bobemya ve Mo - zamanda Çek Koronudur. pılmasında, iki hükümdarı, sene • sından· zandırmaktan ibaret idi. Voloııin . 
·s.uın h u u t u • · . . • .... d Iı dolayısile Parlamento mehafilin-

•ı.ğıd k· iınaye idaresi hakkında On birinci madde: gunu orenı lerdenberi tahakkuk edeıniyen bir Öğrendiğimize göre Hitler, bu - çetelerıDlll harekatı yuzun en ay- . . . . 
lıı-: a 1 kararnameyi imzalamış) Almanya hükfuneti emniyet ve hadi'e olarak ilk defa teliki ettir- gün Prag'dan ayrılacak ve Morav- lardanberi dehşet içinde kalmış o- de İngılterede kabınede hir tadi • 
~~ nizamın muhafazası için icap eden · mek suretile, mühim rol oynadL ya'nın şarkına d~ğru ilerlemekte lan Kıırpat - Rütenya ahalisi, ni • lit yapılması ihtimalinden bahse· 

U bin ınya ve Moravya memleke- tedbirler alabilir. Adana, .ı_6 (A.A.) - Adana Ha~- Bunun arkasından, geçen sene, olan Alman kıtaatını takip edecek- zam ve asayişi temin eden Macar dilıneğe başlanmıştır. Eden i4e 
ltlııı senelik bir devre zarfında On ikinci madde: evı gençligı ve Adanalılar bugıın Selanik anlaşmasının aktile sulh tir. kıtaatını dostane bir surette kar- Dufi Cooper'in kabineye ithal edil 
tıııq in lllilletinin hayat! hudutla- Bohemya ve Moravyada halen !Atatürk gününü büyük merasimle namına ikinci zaferini kazandı ve Prag'da daha şimdiden Yahudi- şılanuşlardır. melerinin mevzuu bahsolduğu 
l<k ~ahil olnıuştıır. Şiddet ve u- mevcut hukuktan himaye idaresi 'Ve hararetle kutladılar. Atatürk Balkan antantının o zamanki reisi ler aleyhinde tedbirler alınmağa 

2 
Ç k I k söylenmektedir. Bazı :mehafilde 

b;g!iorınezlik bu memleketi tarihi mefhumile taarruz etmiyenler me anıtına çelenkler k,pndu. Ebedi Şef olan Yunau Başvekili Metaksasla başlanmıştır. . - e OS ova. ya me- beyan olunduğuna göre, böyle bir 
l~Lb'lruı. dan kopararak Çeko-Slo- riyette kalacaktır. hürmetle, takdisle anıldı. Gece de dostane konuşmalar yaptı. Bu lllTLERİN TEŞEKKÜRÜ selesı· ve lngı'ltere •,a . hal İngilterenin hareli siyasetinde 
'den d~ile sun'i olarak teşekkül On üçüncü madde: Halkevinde Atatürk gecesi veril _ konuşmalar neticesindedir ki Bal- Prag, 16 (A.A.) - Hıtler, sabah- L dı· 16 (A.A) _ 

0
.. ak 

a'~ı .. .. b 1 on a, un şam bir tebeddül vukuunu ve •yatış -04.,1• ~.. tahrikat ocağına keyfi Bu kararnameyi tamamlamak ve dı·. Mhiın nutuklar so··yıendı·. Seç 
0 

kanlarda ilk defa olarak her ta • tanberi Prag şatosu onune ir ik- · 
•..., r . la Pr 'd k' Alın 1 .. Avam Kamarasında Çemberlaynin · · · terk.mi tahmin .\) apteylemiştir ~atbikini temin etmek için icap e- raftan bir emniyet havası başladı mış o n ag a ı an ara go- k • tırma• sıyasetının 

•· lrıanya k .. h·. 1 b d h"kümJ. e a"'- :! N lar kin ve kalabalık bir kitlenin işti- . t b Ik nut undan sonra haricı politika etmeğe meda orlacaktır. 
·•~t it , ço mu ıın o an u en u r, J.dll.a, ar azır ve Nöyyi muahedesinin ::.skeri rünmek ıizere şa onun a onuna üzer· d .. k 1 Ceıe: a~a karışıklıklar vukuunda la mutabık kaldıktan sonra Al - rakiyle çok P'.'.1"1~ ge~en gece saat ahkamı mütekabil anlaşma ile kal· çıkmıştır. Almanlar, ~yle bağır - tır. ın e muza ere er yapılmış - Ç k 1 k 
bu, bızzat kendi emniyeti sebe- manya Dahiliye Nazırı tarafından 24 e kadar surdu. dmldı. Bu eserlerin tahakkukun- ışlardır: 3 e OS ova işi ve 

ge . Sabık Hariciye Nazırı Eden söz 1 1 
~,:ek umumi sulh ve seJamet tesbit ve neşredilir. _ _ - _ da Köseivanofun Belgratta ve Bük cFührer, sana teşekkür ederız, alarak İngiliz hükıimeünin bugün - F ransanın fİi<İr eri 
~ı. llIÜsanıaha ile karşılaya - rt\§te '.sefirlik etmiş bir diplomat yaşa.> . kü hattı hareketın· ı· tasvı·p ettigı-·nı· " 

B 1 e B k•ı• 1 Paris, 16 (A.A.) - Mcbusan jnec t t sıfatile Balkanların müşterek ha- Hitler, sedakatlertnden do ayı . ve bugün başka türlü hareket et l' . H . . E .. . d B net 
ı.teııı~y·Yaetı.inçın'i bir~avnazailfteındira.alması u grıs an aşve ı 1 Jeti ruhiycsini ve müşterek zaru- kendilerine kısaca teş~kk:ür etmiş-1menin imkiinı olmadıiiını bildir= ısı arıcıye ncumenın e on ' 

ti 1 "'-"- -'- tlık · · d ı· Fransanın ittifaklarını takviye ve 
~ re o an ~..,. ..... ve •a.ua ıçın e ır. miş, fakat halen Avrupada tatbik 

tiıı h~takada yaşıyan milletle- şehrı•mı•ze geld• çalışma ve inkişaf emelini duy _ HİTLER ALMAN ORDUSUNU edilen usullere bir nihayet veril_ İngiltere ile mevcut tesanüdünü 

~~;~h !anı:nevnfeaÇaetlkermili~eletlheirzmı·nı~nt . . . . _ J muş olmasının bilhassa müessir TEBRiK ETTİ mesi icap ettiğini kaydeylemi.ştir. muhafaza etmesi lii= clduğunu 
b::" • ayat•--·· t . 

1 
k (BaştaTajı l ıncı sayfarla)ıve kerıınelerı.ne büketler takdim olduğu tabiidir. Prag, 16 (A.A.) - Hltler, Gene-ı Bundan sonra işçi partisi namı- söylemiştir. 

:""k ....-ını emın ey eme ve 1 Asla mübalağa etmeksizin de • ral Brauschitze bir emriyevıni na Del ton, vaziyeti h-uliısa ederek 1 ==::::::=========== 
~ \>e sosyal refaha hadim ol - nuna muvasa18.t etmiş ve garda 1° unmB duştur:. . nebilir ki Bulgaristan ancak Kö - göndererek fena havalara ve bozuk ı• • h 
QI. Baıı:ıiın• -Ih . . . 1 an o müzika evvel11 Bulgar, f' h"'-"- - B h M ezcümle şunları söylemiştir: n t 1 a p 
ı~llk. Alını arzusundan mu em Vali Nıyazı, Hudut Komutanı, Em- sonra Türk milli marşlarını çal _ seivano nn ü. ..... ete geçtiği ta- yollara ragmen o emya ve o - Çemberlayn'in siyaseti yıkılı _ 
~ ,,,_ anya adına, bu mınta- niyet Direktörü, Bulgar elçisi Hrislmış b' kıt' __ ,_ lht· rihten itibarendir ki bir sulh siya- ravya'nın başlıca şehirlerini işgal B 'uli t' . 'k 
)aıı. """lnlerının· . mus·· takbel ha- . ve ır a ...... er ıranı res- . . b' 1 Alm k. b' t _ yor. unun mes ye ı genuı mı -

"< t f, Edir B Ig k 1 B setını, ır usu ve nizam ve fikri ve anyanın es ı ır opragının · (Baş tarafı ı i...:i ><•Y!adtı) 
•· rlJıın ••• - daki asl . 1. o ne u ar onso osu a- mini ifa etmiştir. aki il ilk def h"k. . t' alt tt'k yasta bizzat Başvekil~ aittir. Işçi 
"<\ "Y"gı es ara ıs ı- kırcief H · · k" d b. 1 t p e a olarak tahakkuk Alınan a ımıye ı ına vaze ı . . . . 1 , etınesi~• d. , arıcıye er anın an ır Bulgar kolonisi tarafından Mme. . d d 

1 
b'tl 

1 
partısı, ancak Başvekıl ve aynı za- de konferanslar serisi tertip o u"-

"ir· - emre ıyorum: .. . .. ettirmek yoluna girmiş ve bu va- lerın en o ayı za ı ere ve er e- . • . . • . . .. 
~~ llıci llladde: Eski Çeko-Slo • heyetle matbuat adına Neşet .At~y ~oseıvano~a ay.nca buketler tak- dide onun en büyük ilham kay _ re memnuniyetlerini bildi:rıniştir. manda harıcı polıtı~a degı~ec~~ ı- muştur. İlk konferansı dun saat 17 
~n a Ciirnııuri etinin 1939 Mar _ tarafından karşılanmış, bır lhtı - dinı edılmış ve ıstasyonu dolduran nağını da sulh severliği dai.ınıı ALMANYA SLOVAKYAYI se, o zaman hır kabıne degıştırıl - de Medeni Hukuk Doçenti Hıfzı 
ı,,<la. /\. lıno~ kıytaatı ta·.afından ış· ram müfrezesile kalabalık bir halk bil.yük bir halk kütlesi muhterem . · mesi proje-lerine iştirak edebilir. . . .. . 
.., ~ · kendisine prensip ittihaz eden Sa HlMAYESINE ALDI Al d .. k.. .b. . b' , Veldet vermıştır. Bugı.ır. aynı sa • 
~'u~~.l.eıı toprakları bundan bo"y- kütlesi tarafından selıi.mlanmıştır. mısafirlerimizi şiddetle alkışlamış- ) Sl k manya, un u gı ı yenı ır te-

" , k tır Majeste Kral Boris teşkil etmiş . Berlin, 16 (~·A. -:- . ova ya, zahürde daha bulunmadan, vakit atte Doçent Yavuz Abadan, yarın 
dıt .. 11 

Almanya topraklarından Başvekil, karşılıyanların e.Uerinı .. · · . . . tir. Kral Boris'in sulhperverlig"i Almanyanın hıınayesını talep et - 11 d H kuk D k , ı· 
ltı •e •Bohem M hl- ayrı ayrı sıktıktan sonra polis müf Aynı trenle Sofya elçımız Şev- . . . . kaybetmeksizin Amerika Birleşik da saat e u e anı ' 
·~• . ya ve oravya 'k' B . . onun Köseivanof gibi barış yolun- mıştır. Hıtler, Almanvanın huna- D 1 ti . S 1 B' 1... . F B gil b. k nf 

~ ıdaresı· f t'l Alın . . t ftiş ım· h • ı erker ve refika ve kerımelerı h- ev e erı ve ovyet er ır ıgı ıle uat aş ırer o erans vere-
'1\ılı • sı a ı e anyarun rezesını e e ış ve ususı da samimi ve dürüst bir devlet yesini Slovakyaya ba şetmeği ka- . . .. 

l\lınafaıası altındadır nle . h 
1 

k d V ve Bulgaristan'ın Ankara elçisi . . temasa geçmelıdır. ceklerdir. Konferanslara bütün U-
. tre rı azır anıncıya a ar a- . . . adamını nihayet bulmuş olınasi - bul ey lem ıştır. 

•· aııyo~·- ·· · il Dr. Chrıstoff gelmışlerdır. cPROTECTORAT, KARARNA- Hükumet namına Sir John Si - niversite talebeleri davetli oldu -"Ilı etı· - ... , müdafaası ıst • li ve diğer zevatla konuşmuştıır. D K.. . f b b . d k' le de sabit bir k~yfiyettiT. 
loıı ığ; nisb tt Führ b r. oseıvano ' era erın e ı Fakat denebilir ki bu kadar MESİ İMZA EDİLDİ mon, Çemberlayn'e karşı !'apılan ğundan o saatlerde Üniversitede 
lı laJııarıian b e e, er u Köseivanof, saat 22 yi 45 geçe E- zevat ile birlikte otomobille doğ - p g 

16 
(AA) Hı·ııer 'hücıımlara cevap vermiş ve sözle- d 

1 
lm k' . 

hir · azı kısımlarda fark dirne'den halkın alkışları arasında . . . sı_ılhperver bir devlet adamıdır da 1 ra , . . • . .. . . ers er yapı ıyaca '". 
ı~•dare sistemi tesis edecektir. ı1mı · 'ruca Perapalas otelıne ınmışler - niçin Balkan paktına girmez? Hradschin sarayında Bohemya ve rıne şoyle devam etmıştır: 
ili~~ lliadde - Himaye idaresi- ;ıyr ştır. clir. Çünkü Bulgaristan paktın statü - Moravya üzerinde Almanyanın Vakıa, Çekoslovakyanın mevcu- Seçime iştirak edr.n'er 
~ııı"i an milliyet~den olan sa- Dost Başvekilin ilk beyanatı Misafir Başvekilin gaze- konun muhafazasını kafi! madde- himayesini cProtectorah tesis diye~ini .. kabul mecburi!.e~ndey~. İntihabatın birinci günü Bazı 
lf\ı l9Jg Alın~ ~atandaşı ve ~5 .Ey- Değe.rl~ :misafirimiz, hu~utta temize beyanatı sini müsait bulmaz da onun için! eden bir kararname imzalamıştır. Bugunku vazıyet te, Munihte du - kazalarda ooeçime iştirak et.ıniş o -
~ tarihli kanun mucıbınce kendisını karşıl.zyan gazetecilere' O halde, K_öseivanof'un seleflerin- ALMANYANIN ALDIGI şünülen vaziyet ile kat'i tezat ba - lan vatandaşların saylSI şöylece 
lir.;\! hemşehrisi addedilecek - tahassüslerini şöyle nakletıniştil': Misafir Başvekil ve Haricıye Na- den farkı? Fark şudur ki eski YERLER !indedir. Fakat. Çemberlayn'in po- sayılmıştır: 
~ ~ ır~n v.e Alınan_ §~e- •- Komşu ve dost topraklarına. zırı K~seivanof, otelde gazetecile- Bulgar Başvekilleri toprak ve Berlin, 16 (A.A.) - Havas ajan- litikasının yan~ış h"~plar üzerine Beyoğlu: 10.665, Fatih: S.976, Ka-
leı l; Yesıne d-.ır olan huküm girerken Türk devlet adamlarile i- re aşagıdakı beyanatta bulunmuş- mahreç talepleri yüzünden Bal - sından: kw·u!muş oldugu soy_enemez. En- dıköy: 5.245 Yale : 4.325 Bes;k-
\.,. · U t. '- h ehri1 · hak tur ternasyoncı' konferansın toplanma- .: ' · "'l<la ·""Ilan emş en - ki memleket için hayırlı olacak · kan paktını bir hasım blok gibi Bobemya ve Moravya'nın bü - ~•66 Em ·· 
" lı:ıer> sını mümkün bulmuyorum. Zira taş: 4.053. Usküdar, "" , ıno -
...,.11 ~- - i olacaktır. Bunlar Al- konuşmalarda bulunacağlmdan do- •- Komşu ve dost Tür.·· kiyede tanıtmağa savaşıyorlardı. Doktor yük Almanyaya ilhakı, takriben 6 

1} .-n~anna tabidirler. 
1 

çok memnunum. Bilhassa bulunmaktan ve pek az hır zaman Köseivanof ise esasen herhangi milyon 800.000 nüfusu ve 49.000 böyle bir konferansın İngiltereye nü: 35?7, Sarıyer: 3543, Şile: 22o5, 
'lıt roııcu dde Boh ayı sonra C" h · r · d ı b. k d h h · b" kilometre murabbaı arazi kazan _ yeni teahhütler yüklemesi muh - Bakırköy: 1414, Eyüp: 1341, Ada-ı. Or~""a 'dına - emya ve Türkiye Cümhurreisi Ekselans İs- il t um ~rıye _ı.n zımam ar an ır omşusun an er angı ır 

912 '<t. ·s ı aresi Otonom - Muh - in" .. _ . k disi e emasa gırecegımden ve Bul - talebi hiçbir zaman komşu • mış olan Almanya'nın sevkülcey- temeldir. far · 
)"lıa clır ve hususi bir administras met _ on~u "'.y:U-et ve en ~ garistanda hepimizin Milli Şefiniz !arla harbe vesile tanımıyor ve şl hududunu takriben 500 kilomet- D k• 

:ıı,, llıaJ.iktir. ne Türk milletinın re!ah ve illmu1. Ekselans İsmet İnönüne ve Türk Komşuları tarafından kabul edi - re kısaltmaktadır. u•• n gece } 
• ı,,__ vaHakiyetleri için Bulgar m e ı-

ıt.,eti -uıaye idaresi idarenin çer- . . b' t milletine karşı beslemekte oldu _ len Bulgaristanın haldı ihtiyaçla- Alman gazeteleri bu iki yeni vi-
lıi~;"' dairesinde malik olduğu nin samimi temenniler .nb' la ğızza ğumuz derin tekrim hislerinin i _ n ile seleflerinin ihtiraslan ara - liyetin servet membalarına ehem-
),~ takd' tm k :fırsatını u ca un- (Bil§ tarafı 1 inic sayfada) nadan çıkmadığını, Must.a'anın 
)ah.. .et hukukundan, Alman • ım e e . lades.ini iblağ edecegı"'mden dola • sındaki farkı 'da pek iyi tayin et- miyetle işaret etmektedirler. He -

-<lll ,.,.,. 'ut bahtıya minde ve 20 yaşlarındaki bu de - köprü üzerincle 115 lira kendisine 
ııı .... -sasf, askeri ve ilrtlsadi dan dolayı ~k mes ve • yı bilhassa bahtiyarım. miş bulunuyor. işte Köseivanof'u mEiı hemen bütün Çek sanayiinin ı 1t ·"•aıu likanlı, elinde bulunan bir bıçakla pey olarak verdiğini. kendinin de, 
litac1,, erine mutabık olarak, rım.•. • • Türk toprağına girdiğimiz an • ~ bahsinde ~'."kanlılarla . pe~ ilıracat iç'.'1 çalışmakta .0~d~klan kendisini tutmak istiyen polisle - gece el ayak çekildikten sonra 
bötd· ed~. "Türkiye ile dostluk ısterız , dan itibaren hakkımızda gösterilen ıyı anlaştıran mumtaz şahsıyeti ve ıktısadi Alman mohafil?1ın Al- rin üzerine hücum etmişse de, bir üst kata çıkarak orada bulunan 

~Ota 1llıcü ınadde - Bohemya ve . d B '1_
1 dikkat, bizi derın· bır· surette mu·· _ budıır. Çünkü bütün Balkanlılar, manyanın ilıracatını Prttırması lii-

l>yoh,_ Dost B kile efakat e en u hadise çıkmasına meydan verilme- kağıtları tutuşturduğuı::u, duman 
Iıı.lılı>-. _,,. himaye idaresinin aşve . r Mır· azetesı· tehassis etmiştir ve hükıiınet ma- başta Türkiye olmak üzere, kom- zımgelmekte olduğl.ımı gizleme - 1 hır d...,. lldıniııistrasyonun reisi, gar gazetecilerınden .. g

1 
d kam t t afınd h kkı d 'b şularile karşılıklı mfmfaatlere mekte bulundukları .kayde şayan- den yakalanmış ve emniyet di - ve alevler etrafı sarmağa baş adık 

1... ~-ı t B uh · · T ef te •oy e e - a ı ar an a mız a ı rekto·rıu··g-u .. ne götürülmüştür. tan sonra da binadan çıkıp kaçmak 
"ll • • e reisinin salihiyet ve aşın arrırı an • - saygı ve mesai birliğine dayanan i!ır . 
ı., mişt' • zal olunan nazikane ihtimamlar - · İtf · ·· d.. k · · isterken polisler tarafından yaka-
";ııo maliktir. Himaye ır. .. dan 1 t . bir sulh siyaseti güdüyorlar. Bn a- İyi malıiınat almakta olan meha- aıye, yangını son urme ıçın • 'tir f t . r 
~hı,~ §lefi, vazifesinin ifası •- Sofyadan itib:ıren Türk h~ - v~ s anbulda bıze yap~lan. ha- •ada Türkiye ile Bulgaristanın an- fil, Almanyanın muh~a~ olduğunu bütün gayretile çalışmışsa da, an- landıgı'.11 ı a e mış ır . . 
ı... 1}'iilı:r-ı.n· .tiına .. ·-- nail 1 duduııa kadar her ıstasyonda bu - raretlı kabulden dolavı şımdıden 1 al b" b'.tü tahki d şım· d' dah . d hi d .. . k H d d k· ı Bekçı Ahmet, yatarken, bınanın """"lr - ı ..,..... o - d . . - .. aşm anın us u n m e en ı a zıya e s..e ecegı ıp - ca , asan eposu, yanın a ı . 

' yük bir halk kütlesi tarafından erın ve dostane mınnet ve şük - nokta ise iki memleketin biribirin- tidai maddelerle gıda maddeleri - Trak terzihanesi Asım Kaymak içinde boğucu bır dumanın mev -
,,. · llladde _ Führer Bo - karşılandık. Havanın soğukluğuna ranımı beyan etmek isterim. den dostluktan başka hiçbir tale- nin tedariki için ihracatım takviye B' lik _ ' b b 1sm· •

1 
cudiyetinden müteessir olduğunu, 

hL •• ;..;... ' k ğm .__. a rağ Bu aham Ank .d. ır magazası, er er aı l 
"'! ııı· -.--., Alman menfaatleri - ara, ya ııra ve ,,.. .ıı::ay - ...,, . . araya gı ıyoruz bi bulunmayışıdır. Her iki devlet etmesi ıazı.m. olduğunu beyan et - yangın çıktığını anlacl:ğmı, itfai -
~ijj _ liıııessn; sıfatile, bir umumi men Başvekilini uğurlı~'.111 . Bu~ - v~ yarınd"'.:' 11~.bare~ s~n 1~ seı_ıe i- ricalinin· muhtelif fırsatlarda mektedir. Hakkının Şark berber salonu ve iyeye telefon etmek ümre telefonun 
Iııllıııt P•otectör • tayin eder. U - garlar her istasyonda .Türkiye ile çınde Ataturkün Türkiyeyı ihya bunu teyit eden beyanatları ve 1 Macarlar mukave- Minerva radyoları satış yeri ta - bulunduğu tarafa gittiyse de du-

1Jııı VaJiııin makarrı Pragdır. dostluk isteriz> diye bağırmışlar - ~tmiş .ve .onu Avrupa medeniyeti bunlann fevkinde olarak bilfiil marn-en yandıktan sonra söndür - manın fazlalık ve boğ,ıc:ııluğundan 
~~ Valinin, Führerin mü - dır.. ıçın hır pışdar karakolu haline ge- hareketleri artık bu dostluk ve • m e f 1 e karşılaştı meğe muvaffak olmuştur. Yangın, müteessir olarak telefon edemedi-

lııerıı~ Ve Afman hiikfunelinin Bulgar Başvekili seyahat sıra - t~~ş olan muazz~ teşebbüsle - anlaşma vaziyetini nazari sahadan Berlin, 16 (A.A.) - Ukranya gece saat bire kadar, mevzii ola - ğini, Rizeli Alinin bina dahılinde 
tiıı tiy • 8~atile vazifesi, Fiihııe- sında kendisine refakat eden Sof- rının fışkırmış oldugu bu efsanevi tatbikat sahasına da L\lkletlllJlk matbuat bürosu tebliğ ediyor: rak devam etmiştir. Kazaya mey- bulunduğunn bilmediğini ve yan -
ı.tı:,;,_~ direktiflerinlıı tamamen 

1 
. . Ş ,_, B k ,. h Bul beldede bulunacağımızdan dolayı suretile büsbütün kıyınetlendir - Milli Ulı:ranya ordusu Başku - s· k . gının ne suretle çıktığından haber-

Iıı -....ııa ya e çımız ev... er er ı er - · · · d . dan verilmemek üzere, ır ecı ve . ay, . nezaret etmektedir. Hi- . d halka t •~"ve sevmç ıçın eyız.• miştir. Burada bilwsa Bulgaris- mandanı, Ukranya - Macaristan dar olmadığını söylemektedir. 
J.ı: idar-: h"'-"·- . . gar istasyonun a, aru....,.,, M. f. I . . M k nf d h Ch İr havalisinin elektrik cereyanı ve .. d ... .. d 
."'lıatı ' 0

' UA':"'.ıdinin aza.Si' sefirimiz hararetle alınşlanmıştır. ısa ır erın gezıntileri ve tnın onlreux o e"':""ın a, e- cephesinin ust - schawa - Ci- Eczacı Hasan, gor uıu zarar an 
lq)iıı llınuınt valisının tasvıöile yeli mnrahhasasına talimat olarak andiowo hattına 8 kilometre me- hava gazi de kesilmiştir. h" "k b' ~ ·· zh 
\ilıt. edilir. Bu tasvip geri alına - Misafirimiz lstarıbulda Ankaraya hareketleri ·Türkiye heyeti murahhasasınm safede ve Peretschyn'nin iki kilo- Yanan dükkanlardan Hasan De- dolayı duyu kır dssur ı ar, 

yangın an vu uun an sonra 
l\Jı._ Bulgar B~~vekili ve Hariciye Doktor Köseivanof Perapalas o- taleplerini takviye ediniz!• tar - metre önünde olduğunu bildirmek posunun 100 bin liraya sigortalı ld _ 

Ilı '<llcı --dd Bu ·dar · ....- d d'"" ~'--'-tifl b' · · - .,,. ld • n·· d-k haberdar o ugunu beyan etmek· ~ i.J ...,.. e - ı enm _ . f ber b 1 telinde bir müddet istirah tt zın a ver ıgı """" er ızmı ıçın tedir. Muharebe, devam < , or. o ugu söylenmektedir. ıger u 
ı_-_.,. eli v - . Nazın Dr. Koseıvano a ere- a en son - . . --"- h ,,,, . '-"-' Ş k tedir 
"'l'ih<- e ezcumle hemşehri - K'' . of, .::a otom bill .1 M sl Bogazlar gıbı nı=A ve ayau hır Budapeşte, 16 (A.A.) - Macar ~ ...... ar da sigortalıdır. Yalnız ar · ., . ..,. dı rinde refikaları Bn. oseıvan ...,. o en e a ak yolunu . . 
·"matı Şanda himayesi işleri takibe . . . . mesele vesılesile bu komşu devle- kıtaatı, Karpatlaraltı Rütenyasın- berber salonu sigortalı değildir. Rizeli Alinin verdiği adres üze-

li· )a tarafından görülecektir. üvey kerimeleri Bn. Peei, Hususi . n ~ğazıçıne gıtmışler ve İs- te istikbal için ne dereceye kadar da ileri hareketlerine devam et - Hasan deposunwı, 100 bin liraya~- rine, arkadaşı Mustafa da, Kasım-
l:u· 

1ltıaye idar . . Alın h'' Kalem Direktörü Peef Hariciye tinyeden ıtıbaren Yeniköy, Tarab- . ti . t' t ed bil •. . . kt d' 1 ortalı lm - 300 bin 
lııet; esının an u - . • .. .. "1Jnıye e ıs ına e ecıegımızı me e ır er. Bu kıtaat. dün öğle . g o asına ra.ı:men, paşadaki evinde bulunmllŞ', saba • 

~i iln~a nezdinde akridite, orta el- Nezareti Siyasi Işler Direktörü ~a, ~~yukd~r;.ye kadar devam e- göstermiş ve bu itibar ile bizi mü- en sonra Svalava mevkiini işgal liraya yakın eşya ve malzeme bu- h .ita Eınni 
0

. klö lüğüne 
~iun nını haiz bir mümessili Altınof, Demiryollan Umumi Di - •en ır ge~.ın .1 yapmışlardır. tehas~is eden hususi bir mana ik- etmişler ve Polonya hududu yakı- lunduğu söylenmektedir. !- :rşı. yet 11'<! r 
\>~calttır. rektörü Kolçef, Protokol Şefi Be- Bayan Koseıvanof ıle üvey kızı üsap etmiştir. nında kain Tuchola geçidine doğ- Yangından nöbetçi müddeiunıu getirilerek .sorgusuna baflanmı'i • 

lıi;ıı.ey llcı ınadde - Almanya, bu Jinof Matbuat Direktörü Sarafi - Ka_Palıçarşıyı ve şehrin gezilmeğe İşte biitün bu anlattığımız ah - ru ilerlemeğe başlamışlardır. Uk- misi Rifat ta derhal haberdar edil- br. 
"11tı:n askeri himaye bahşeder. mof 'elçilik müsteşan Çopof ve ye- d~ger ~ede~ini dolaşmışlardır. Bü val ve şerait ve her iki millet ara. ranyalıların Silchs teşki!Atına miş, Müddeiıımumt, derhal Emni- Şimdiki halde, yangın, Kustafa-

:•resi i ra bu ma~satla himaye i- di 'azeteci olduğu halde bu sabah yük mısafırımız akşam saat. 19 da smda artık iyi anlaşılmağa başla- mensup çeteler, bazı yerlerde Ma- yet Direktörlüğüne gelerek, de _ nın teşvilrile, Alinin eııeri olarak 
•ti t ç nde garnızonlar ve as - g . . . TQaJlane rıhtımından Denızbank nan müşterek menfaatler ve bun- • . . • . . podan çıkarken yakalanan Rizeli göriilınektedir . 
• ~ ~sısat bulund saat 11) da hususi trenle Sırkecı ıs- tarafından hazırlanmış olan hususi 1 t 1 1 k d 1 t . 1. . tıren ikı badıseyı de kaydetmeden Aliyi d . 
~•kız· unır. l"t t . t' ara eme o ara eve rıca mm . . . ' eponun bekçisi 60 yaşlaTın Zarar ve zıyan mecmı.. ı ya-

~a~Yaınc; madde - Almanya, ta:'Yonuna muvasa a e mış ır. vapura binerek Haydarpaşaya geç b · t ulh !'"' h geçmıyelim· d Ahnı · 
leti~· t, J>osta ve telgraf hizmet- lstasyon, Türk ..e Bulgar bayrak miş ve hazırlanan hususi trenile .asıre ve st 1 peakrvert ıhgı v~iki epil- Birincisi, Köseivanof'uıı Sofya- da ed'. ve evinden celbedilen nm milyon liraya yaklaştı,:ı \ah • 
~ "l d • 1 ·ı d lm B 1 B sıne mesne o ar a er m - epo sahıbı eczacı Hasanı sorguya . 1 kt .. ~ -
•l:ı . ogrudan doğruya mura - arı e onatı ıştır. u gar aşve- 19 45 te Ankaraya müteveccihen Jetin her iki hükumete bu davada dan hududnmuza kadar, Bulgar km' . ının ~ unnıa auu. 
ı:ı:~~~tında bulundurur. kili, İstasyonda Vali muavini Hü- ba.reket etmiştir. Misafir Başvekil Jrnvi destekler teşkil etmeleri, Kö- halkı tarafından •Türklerle anlaş- çe . ış~ır. . Polis ve müddeiumumilikç< ıah 

. lii1tıa uncu madde: d.~i Karataban, Emniyet Direktö • İstasyonda Vali namına Hüdai Ka seivnnof'la bükUnıetimiz ricali ma irleriz!• seslerlle teşyi olun • Rızelı Alı, yapılan sorgusunda. Jrikata devam edilmektedir. 
lısıellıi Ye ıdaresi Alınan gümrük ru, General Halis Bıyıktay, Bul - rataban ve refikalarile, İstanbul arasında başlamak üzere bulu • ması, ikincisi, Ankara ziyaretinin kendisini, bi~ .müd~et evvel H~san Cürüm delaili tamamlanır, tah· 
~l"-ınd eczasından ve "u··mru··k ba- gar, Romen, Yugoslav ve Yunan Komutanı, Emnı·yet Mı'ı'dur·· u··, Bal- .. k 1 1 Atina, Belgrad, Bükreş siyasi mah- Deposunda ışıne nıhayet verılen, .. . .. ·•ı " an Al "' nan muza ere eri mut aka ha - f 

11 
• •• •. • arkadaşı ve hemşerisi Mustafanın kJkat tekemmul e~tırilırse, Rizeli 

~tıııcıad rnanyarun hB.k.imiyeti baş konsolosları ve konsolosluk er- kan antantına mensup devletlerin yırlı neticelere isal edecektir. e erınde buyuk memnunıyet ve . - . 
ır lika .1 k ~•·~- t intikam almak kasdıle ve beş yüz Ali ve Mustafa ile hadisede suçu 

Onllıı · kanı ve Bulgar kolonisi tarafından konsolosları ve halk tarafından Bu arada, bu ziyaretin sulhper • a ı e Aar ........... N, ası. lira vAdile teşvik ettiğ;nl ,onun ı. ııörülenler bµgün Ağıl'ce:ıa mahke-
cu ınadde: Resmi para Al- karşılanmıstır. Mme. Köseivanof hararetle uğıırlanmıştır. ..er manasını biisbütün .ırlizellea- • • KARACA N çin, ak§"JD iji blttiktcı1 sonra bl- Lo.esine verileceklerdir. 

yangın 
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ARKAYA TAKILANLAR 
Nakleden: Faik BERCMEN 

tl'ç, dört kadın lüks kilçük bir sa- nazarlannı andınyordu. Korkun; 
!onda oturmuş konuşuyorlardı; ve yalvarıcL. vahşı ve tatlı!. 
zengin bir fabrikatörün karısı sö- Elimdeki pakete aç gözlerini di· 
ru arkadaşlarınduı al'U"ak: kerek devam etti: 

- Sokakta, caddede şu peşimize - Ressamım, fakat il; bulamıyo· 
takılan adamlar mı? diye omuzla- nıriı. Daha hiç kimseden yardım ıs
rını silkti. Bunlar, pek enteresan temedim. Eziliyor ve sıkılıyorum. 
şeylerdir. Aşağı yukarı hepimiz İnanın bana, kendisine el uzattığım 
böyle bir vak'aya tesadüf etmi~iz. ilk insan sizsiniz! Bir kadına el U· 

dir. Arkamızdan acl:m adım gelir· zatmayı bir erkeğe yalvarmaktan 
ler, ve bizim kendi kollarının ara· daha mülayim buldum. Bir yemek 
sına düşeceğimizi zannederler- yiyecek kadar bana ... 
İçlerinde maceraperest olmıy · ,tlar . ~öz~~ri paketi delmek ve içinde· 
da vardır · bunlar bir kadının pe- kını gormek ıslıyordu. 
şinden gitmeyi adet edi.'1mişlerdir, Hemen davrandım ve elimdeki 
o kadar. Kadınlara gelince, onların paketleri uzattım: 
önünde ad:mlarımızı. sıkla~tırmak· ı - Alın bunları! 
tan başka yapacak bırşey bulama. Merhametten mi, neden bilmi· 
yız. Bu i~ bizim için bir yürüyüj yorum, içime bir s:kıntı dlişmü~
sporudur. Bazıları manyaktır, ve tü. Kutuyu ihtirasla açtı, içindeki· 
evlerimize kadar arkamızdan ay. leri avuıtlıys.rak ağzına atmıya ba~· 
rılmazlar. Ben bun.lan yapışkan !adı. Pastaları kağıtlarile beraber 
hayvanlara benzetı=ım. 

Küçük lüks salonda oturan üç, 
dört kadının içinde ~arışın olanı 

arkadaşının bu sözlerini dalgın dal
gın dinledikten sonra: 

- Anlattıklarınızdan ba~ka bir 
çeşit daha var zannediyorum, de
di, hayalperestler, romantikler. 
Bunlar, usanç <:!uymadan bir kadı· 
nın arkasından giderler ki, bunlara 

sokak şairleri demek daha uygun· 

Taksimi geçmi§ ayaspaşaya 

doğru yürüyordum. Apartımana 

yüz ad:m kalmıştı ki, arkamdan 
bağırdı: 

- Hanımefendi, hanımefendi! .• 

Müthiş canım sıkıldı, bozuntuya 

vermemiye ~alışarak başımı dön

-dürüp sert bir sesle: 

- Beni rahat bırakın!dedim, si7-
Ah, dostlarım cümleyi bitireme

dim, vitrinin camları beni aldat· 
·mıştı. Filvaki adamın sırtındaki el
bise biçimli idi amma pek yıpran

-mış ve eskir.ıi~tL Şapkası eskilik-
-ten parlıyordu. Hem buruşuk ve 
yırtıktı da. Üstünde ne varsa, göm
lek, kravat fakirliğini ilim ediyor· 
du. Hele yorgun ve san çehresi ... 

Bu manzara karşısında donup 
kaldığımı görünce: 

- Affınızı rica ederim efendim, 
dedi, açım, yemin ederim ki, ü:; 
gündür hiç birşey yemedim. Evet, 
hiç birşey ... 
Dehşetle irkildim. Evvel& inan

madım, fakat gözlerine bakın~a 

iirperdim. Bakışları aç bir köpeğin 

çi[.>niyordu. 
Onun ı,arşısında hareketsiz bir· 

ANKARA 
1 5 • 3. ':;IJJ 

ICAPAlflŞ 

1 S1'ERL~ 5.93 

100 DOLAR 126.43 
100 FitANK 3.3525 
100 LİRE''!' 6.65 
100 İSVİÇiiE 28.74'75 
100 FLORİN 67.1850 

100 RAYİŞMARK 50.7375 

180 BLl.GA 21.2725 

lDO 1>UAfflltl 1.0825 

100 LEVA 1.56 

100 ÇEKOSLOVAK 4.3275 

100 PEZETA 5.93 

100 ZLOTİ 23.815 

100 PENC.0 24.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DiNAR 2.8375 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ 30.53 
100 RUBLE 23.8325 

Esham ve T•hvııaı 

Türk borcu 
1 peşin 19.50 
SivPs - Erm-

rum 1 19.30 19.225 

HBZE FİAT LEHİ 

kuruJ S. 

Araka 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç . 
Şalgam 

• • • 

• • 
• 

• • 
• • • 

• • 
Yer elması • , 
Enginar 
Yeşil sala ta 100 det 
Kereviz kök • 
Kereviz yaprak 
Pancar •• 
Maydanoz , , 
Dereotu •• 
Kırmızı turp 
Taze soğan 
Elma Amasya 

• Ft!rik 

• 
• • 

• Gümüşhane 
• İnebolu 
• İngiliz (tarruı: 

Muz yerli 

22 -
25 -
4-
2-
4-
4-
2 50 
5-
5-

25 -
4-
3-
4-

-50 
- 50 
1 25 
1 50 

10 -
7 50 

15 -
9-
7-

22-

iKDAM 

Türkiye 
bu 

kır koşusu birinciliği 
Ankarada yapılıyor pazar 

Oç sene sonra Arlette March~ 
tekrar stüdyoya avdet etti 

Artisti "Samimi anlaşma,, ve "Şinı . •' 

Müsabakaya on altı bölge iştirak ediyor tangosu ,, filimlerinde görece91 

Beşiktaş - Galatasaray maçlarınd an birinde Galatuaraym bile._. 

Milli küme maçlan bu hafta\ gücü, İizmirde Doğanspor ile A • 
başlıyacaktır. Fikstür~ göre İstan- da Demirsporla Ankaraııücü, İz -
bulda Galatasaray ile Beşiktaş Şe- mirde Doğanspor ile Aleşspor 

ref stadında, Fener ifa Vefa Kadı· karşılaşacaklardır. Bu maçların 

köyde karşılaşacaklardır. Ankara· heyecanlı olacağı muhakkaktır. 

LALE 
Sinema göaterme maki· 
neleri, tekamülün en 
son merhalesi ainema 
sanayİİnİn en son 

nümunesidir. 

fa. 23 Nisanda Demir~por - Gala· 

l
tasaray. 29 Nisanda Demirspor -

Fener. 5 Mayısta Ankaragücü -
Beşiktaş, 6 Mayısta Ankaragücü 
- G. Saray. 14 Mayısta Beşiktaş J 

- Vefa, 21 Mayısta Fener - G. 

Saray. 27 Mayısta Fener • Vefa. 

28 Mayısta. Beşiktaş - G. Saray. 

3 Haziranda Fener - G. Saray. 4 

Haziranda Beşiktaş - Vefa. 10 Ha
ziranda Demirspor - Vefa, 11 Ha· 
ziranda Demirspor - Beşiktaş. 17 
Haziranda Doğanspor - Beşiktaş, 

18 Haziranda Doğanspor - G. Sa· 
ray. 24 Haziranda At~şspor - G. 
Saray. 25 Haziranda Ateşspor -
Beşiktaş. 27 Temmuzda Fener -
/Beşiktaş ve G. Saray - Vefa. 

Ankarada yapılacak maçlar: 

19 Martta Demirspor - Ankara-

l
gücil. 1 Nisanda G. Saray - An·I 
karagücü. 2 Nisanda G. Saray _l 

IDetnirspor. 15 Nisanda Beşiktaş -1 
Demirspor, 16 Nisanda Beşiktaş -
Ankaragücü, 22 Nisanda Ateşspor 
- Ankaragücü. 23 Nisanda Ateş· 
spor - Demirspor, 14 Mayısta De
mirsıior - Ankaragüdi, 20 Mayıs
ta Vefa - Demirspo~. 21 Mayısta 
Vefa - Ankaragücü, 3 Haziranda 
Doğanspor - Demirspor, 17 Ha • 
ziranda Fener - Demirspor, 18 

Haziranda Fener - Ankaragücü. 

lzmirde yapılacak maçlar: 

19 Martta Doğanspor - Ateş • 
spor. 25 Martta Beşiktaş - Doğan. 

f 

., 

1 

,26 Martta Beşiktaş - Ateşspııır. 8 lANETTE MACDuNALD ~ 
Nisanda Ankaragücil - Ateş, 9 =====================:::::::~ 
Nisanda Ankaragücü - Doğan, 281 B k b 1 1 k K 1 doğnrll 
Nisanda Vefa _ Doğanspor, 29 Ni- asın UrllmU a OSU 1 rcl ra. IRIR o' 
sanda Vefa - Ateşspor, 6 Mayısta ' 18 Martta verilecek Basın Ku • r JllrlönUmil k'lll ~o , 
Doğanspor - Ateş, 13 Mayısla Fe- rumu balosu, bazı hazırlıklarını • Dost ve müttefik ıra te 13ir'~. 

1 

ner - Ateşspor, 14 Mayısta Fener ikmal için 25 Mart Cumartesi ak- retli hükümdarı Sa Maı•~i.i Jl'aı 
- Doğanspor, 27 Mayısta D. Spor şamına bırakılmıştır. j ci Gazinin doğum yıldon M•Ç~a0jl 
Doğanspor, 28 Mayısta D. Spor - Balo, o gece, yine Mak.>im sa • ı nasebetile 21 Martta ında b~ 
Ateşspor, 10 Haziranda G. Saray !onlarında verilecek ve ~er yılkin- 1 Teşvikiye palas salonlar es•ut g~ 
- Ateşspor, 11 Haziranda G. Sa· den daha parlak ce muvaffakiyet-ı suvare 'verilecek ve bu m 

'-••••••=••••mlP ray - Doğanspor. !er olacaktır. tes'it olunacaktır. 
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Yazan: M. Sami Karayel No. ıs 

Tekirdağlı Sarı Hafızi 
Molla, Adalıya "ölçmeğe tenezzül 
etmediğin boynumu inşaallah 

Mustafa gibi ölçersin. ,, dedi 
Adalı; son sözlerim üzerine o'.· j vanlığa aşık, o da senin gibi okka-

duğu yerden kalktı. Meydan yerı- sız bır adamdı. .. . . 
ne yürüdü. Elile davulculara ve ı Fakat; ne yalan soyliyeyım; ben 
~urnacılara işaret ederek sustur· bu yaşa geldim, hayatımda çok 
duktan sonra; seyircilere hitaben hızlı ve mahir pehlivanlar gör
§unları söyledi: ı düm, lakin, Mümin Hoca gibi sü-

- Pa;ıalar, beyler, efendiler, a· Jük gibi ya~ışkan ve heyecanlı, ça
ğalar... Bu pehlivanların güreşi 1 buk ve çalak pehlıvana az rastla
yetişir ... Müsaade ederseniz bera• dıın. Allah rahmet eylesin! •. Çar-
bere ayıralım... çabuk bir adamdı. 

Dedi ve pehlivanlann üzerine - A! .. Mümin hoca sağ değil mi 
doğru yürüyerek, aralarına girdi usta? .. 
ve iki hasmı biribirinden ayırarak: - Yok oğlum ... Vurdular onu ... 

- Pehlivanlar, yetişir artık, sizi - Vurdular mı? Neden? 
berabere ayırıyoruz. 1 - Cuma namazını klıp çıktığı 
Mustafanın canına minnetti. lcamiin kapısında kurşunla vurdu· 

Meydanı bırakıp gitmek üzere ha· lar. 
zırlandı. - Rica ederim usta, nasıl ve ne-

Fakat; Mümin hoca Adalı'nın den vurduklarını anlatır mısın? 
göğsüne dayandı ve: - Bir kadın meselesinden ... 

- Pehlivan, sen otur yerine, ka- Deli Muradın hikayfsi burada 
rışma bu işe! .. Biz güreşimizi ay·'t bitmişti. Vakit gece yarısını geçi
edelim. Pehlivan dediğin berabera yordu. 
kalır mı hiç? .. Kozumuzu ayırıncı· İhtiyar Deli Muradın gözlerin -
ya kadar boğuşacağız... den uyku akmağa başlamıştı. N! -

- E!.. yetişir softa be! .. Herkes hayet: Sarı hafız bi~ pöstekinin, 
sizi mi bekliyecek burada?. \Deli Murat da diğer pöstekinin il -

- Eğer, beklemiye vaktin yok- 1 zerine uzanarak uyudular ... 
sa, sen de soyun çık meydana?.. * 

Adalı, Mümin hocar,ın bu sözle- Sabah olmuş vakit öğleye yak -
rine fena halde içerlemişti. Kaşla- !aşmıştı. Nihayet. iki pehlivan da 
fını çattı. İri gövdesini iki tarafa uyandı. Sarı hafız; mutadı veçhile 
yalpa ederek: idman yapacaktı. Suyundu. Arka-

- Hocam. ne o? .. Hepimize mey- oında yalnız uzun paçalı Amerikan 
dan mı ukuyorsun? donu vardı. Yalınayak. başı kabak 

- Ben, büyük konu.,an adam de· 'llCdresenin bahçesine çıktı. 
ğilim ... Allah ne dilerse o, olur... Deli Murat, Sarı hafızın ne yap-
l3iz kimiz ki?.. mak istediğini anlıyamamıştı. Zan 

Mümin ile Adalı arasında müna- 1 etmişti ki, hafız medresede tanı
kaşa olduğunu sezdim. Softayı da· dığı bir softa ile boğasacak. 
ha ziyade fena bir mevkie dü~ür-1 Zaten, arkasındaki elbisesile pös 
mcmek için derhal oldugum yer - , tek!ye kıvrılıp yatan Deli Murat 
den fırladım, meydana koştum. ı olduğu yerden doğruldu. Softanın 

Baktım; Mümin'in niyeti fena... 0rkasından bahçeye çıktı. 
Adalı bir parça daha ileri gitmiş Sarı hafız, kuyudan su çekiyor. 
olsa, hemen meY.dana davet ede- fer çektiği suyu kuyu başında bu
cek . Derhal mudahale ettım. unan büyük bir su küpüne doldu-

Mümin'in sırtını ve sakalını ok- ·uyordu. 

şıyarak: Deli Murat, Hafızın bu hareke-
- Hocam; haydi bırak güreşi... tine mana verememişti. Eğer ku -

Fazla ileri varma, SO!lra; müşkül yudan su çekecekse neden çırıl -
mevkie düşersin ... Sen bu meyda· çıplak soyunmuştu. B•1 derece ba· 
nın daha acemisisin? sit bir iş için soyunmak icap eder 

Dedim. Mümin hoca; her neden· miydi? . 
se beni dinledi. Güreşi bıraktL Nihayet; Deli Mur.ıt, merakını 
Kambur Mustafa ile bağdaştıkt:m def için hafıza sesleniJ.i: 
sonra; meydanı tcrketmiye hazır- _ Hocam ne o? .. ~e yapıyor -
landı. sun? 

Lakin; gider ayak ellerini göğsü- - Su çekiyorum ustam ... 
ne doladı oarlak gözlerini bir kurt - Soyunduğunu görünce, id -' . 
gibi Adalıya çevirdi. Sükunetle ve man yapacaksın zannetmiştim?" 

İ . ? 
kısaca şunları mırıldandı: - dman yapacagım ya ... 

- Usta, tenezzül edip ölçmedi- Deyince, .Deli ~ur•t vaziyeti 
ğin şu aciz softanın ensesini inşa- kavramış bır eda ıle: 
allah sen de bir gün Kambur Mus-/ - ı:a; anlad'..m:: İdmanc;ian son
tafa gibi ölçersin?.. ra, soguk su do~uneceksın ~e b~-

Dedi ve yürüdü. Adalının rengi nun için su çekıyorsun değıl mı? 
Sapsarı kesildi. Söyliyecek !af bu- Kiminle idman yap;ıc:ı.ksın?. .. 
lamadı. Yalnız; titreyen dudakları· Sarı hafız, Delı Muradı~ bu s?z: 
nın arasından şu kelimeler dökül- !erin gülmeden ve cıddıyetını 
dil: bozmadan cevap verdı: 

- illan, hele şu softacağzıa lıak - Yok be usta!.. Kimse ile id-
be•.. man yapacı.k değilim .. Kendi ken 

İşte; oğlum Hafız; Mümin hoca dime çalışacağıın .• 
böyle bir pehlivandL O da senin - Nasıl?" 
gibi bir softa; o da senin gibi pehli- l (Arkası var) 

Emine Sultanın 

111 C::.~rayında Bir Hırsız 

• Bu varyete yıldızı muhakkak çok alkışlanmıı;tır. Fakat bu muvaf
fakiyeti kazanıncayakadar kimhi lir nekadar utırap çekti. Çünkü .• , 

Alınanların yeni yaptıkları Bism ark gemisi denize indirildiği gün .. 

lt&lyan artisti TINO ROSSl geçenlerde Berlinde birkaç konser 
verdi. Resimde HİTLER TİNO ROSSİ'nin konserinde görülüyor. Almanlar larahnda 11 işkal edilen Çeko - Slovııkyanm son miidafa:ı hatları 

söylememiştl Maamafih ilk hay- rak ta ediyordu. cNeme lazım!. 1 Dedi ve okumıya devam eder - !Besle, büyüt. Sana her ay beş me-; doğru bir kadın olduğunu gördüm· 
reli çabuk zail oldu. Kimin olursa Der gibi omuzlarını kaldırdı;' ken, arada bir kendi kendine: cidiye var. Ömrü varsa yaşar; yok- 'içimdeki sırları birisine dökmeğ~ 
olsun, bu mücevher neden saklan- tlefteri mahfazanın içme attı; mah- - Allah Allah, diyordu. Acaba sa ne yapalım?. ı mecburum. Bunlar beni yeyip ke-
ınış, kilitlenmiş, kullanılmamış o- !azayı kapadı. bu masal mı, yoksa hakikat mi? Dedi. Bir şey anlamadım. Bu ço- miriyor. Belki ölü verirsem, bu es-
lursa olsun ... Ona ne? Kendisine İğnelerle taşı ve inci gerdanlığı 1 •n cuk kim? O bir şey söylemedi ve rarı mezara götürmemtliyim. Anla 
lazım olan bu mücevherin kıymeti bir arada bir kağıda sararak ceke- Bu incecik bir kadın yazısı idL 1 adeta ~ni şaşkın ~aş.kın bıraktı, 1 dım, ki sana her şeyi anlatabi!ece-

Yazan : M. lhsan 

idi. tinin iç cebine yerleştirdi. Palto - ~aten sonunda da Hatice Nazlı im cevap bıle almadı, .. gı.~tı'.. Be bu. ço- ğim. Yalnız sen de yemin et, kim
Kolye elinde pek hafif duruyor- sunu tekrar giydi ve boş mahfazr.- zası vardı ve hakikaten bir masal cuğu beş sene buyuttum. Rıfat seye anlatmıyacaksın. 

Tefrika No. : 16 du. Avucunda evirdi, çevirdi; oy- yı minderin bir köşesinde, altına kadar şaşılacak maceralarla dolu Bey, arada.bir geliyor, p~rası~ı bı-j Evvela Rifat Beye yemin etmek
nadı. Tekrar mahfazasına koyar - sıkıştırarak annesine görünmeden idi. Asım'ın okuduğu bu defterde rakıp çocuga bakmıya bıle !uzum ten çekindim. 

İki paket elinde idi. Evveıa kü- kilitlemiye neden lüzum görmüş- çıktı, gitti. şu satırlar vardı· görmeden savuşuyordu. ı B . d k k d 
çük paketi açtı. Bu, bir gazete ka- Jer acaba? Öyle bir yerde tabii em- ken kadife zeminin kenarından çı- · . . . - en yemın en or anm, a-
ğıdından ibaretti. İplerle her tara· niyet vardır. Bu ihtiyata sebep ne kan bir kağıt parçasını bir çöp sa- Akşam geç vakit döndüğü za - cBen mütekait bir hinbaşıya vaı .Çocuk ıkı y~şına geldığl zaman ka iyisi hiçbir şey anlatmayın; şim 

Olsa gerek?.- narak atmak üzere çekti. man evde kimse yoktu. Çok yorul- dım. Zevcimi 313 harbinde kaybet- R~at. Behy,ftabednımik'Be .. yazıttaki fakir ıdiye kadar anlatmadınız da ne 
fından sarılmıştı. İçinden renkli d f d Mahfazanın, yollu, kadife zem!- muş görünüyordu. llık odada pal- tim. Bir müddet bağlanan aylıkla evımın a a 1 uç e a muhak- oldu?. 
taşlarile iki iri yüzük ve bir e Bir hayli uğraşmasına rağmen, tosunu sırtına çekerek mindere kak uğrıyan b . f' . 1 
cam renginde ve bir ceviz büyük- ince mahfazayı açamayınca kırmı- ni açılıverdi ve altından tam mah- ve Erenköyündeki evimizde geçi - . ır mısa ırı olmuştu Dedim. Fakat o dinlemedi ve ba-
lüğünde bir taş çıktı. Üçü de 

0 
ka· ya karar verdi. Yine maşanın uci- faza boyunca ~ir def~er çık~. A- Y.~s~~ndı. Biraz uyumak istedi. Gö- nip gittikten sonra müzayakad& Bır zamanlar evlerine çamaşır yı- na yemin ettirdikten sonra bende 

dar parlıyordu ki, Asımın gözleri le mahfazanın kapağını zorladı, bu sım, bu dcfterı açtı. 8ıyah murek· zu~u yumdu, açtL Yorgunluğuna kaldıın. Çamaşır yıkamıya bile gi- kamıya gittiğim, genç karısını bir her an hayret uyandıran şu mace-
kamaştı ve yüzü güldü. nazik kutu, vidalan kurtularak a- kepi~ y~ılmış, yirmi iki sayfa ya- ragmen. uyuyamadı. Başucundan, diyordum. Bu suretle Erenköyün- iki defa gördüğüm bu asılzade ha· ırayı anlattı: 

Sonra hemen gene gazete kiiğt- ldı zı gordu. Merakla defteri çevirdi. lmınderın altına sıkıştırdığı mah • de ze~gin komşular~a .~anıştım. _F9.- na birden o kadar emniyet etmeğe - Nazlı kadın, biliyorsun ya, 
dına sa;ılı olan öteki pak ti a tı çı · 

1 
. d kü""'k Renkli kapağına, ilk satırlarına fazayı çekti, içinden defteri çıkar- kat boylece Erenkoyunde geçın • başladı ki, benim küçük Vicdan ben Şurayı Devlet azasından E _ 

e ç · Asım, kutunun çın e çucu .. 
Bu yassı, müstatil, büyücek bir . . . goz attı; sonra sonuna baktı, Ne dı. Bu garip satırlara daha devamlı me~ ko~ay olmadığ~ için ~e~azıttr. hakkında hiç bir şey sormayışını I min Beyin oğluyum; Emin Musta-
mahfaza idi. Küçücük bir anahtar tanelerıle ınce bır kolye bulunca başında, ne sonunda defterin mün- bir göz atmak istedi. Başından baş- Soganaga mahallesınde iki odalı onun hayatına asla karışmayışım fa Beyi ne ben tanırım, ne sen ta
deliği vardı. Asım evirdi çevirdi hayret içinde kaldı. Bu kolye toz- dericatını ifade eden bir kelime Jadı. Fakat bir iki sayfa okuyunca bir ev tutmuştum. Orada oturur _ bu emniyeti son dereceye çıkardı. nırsın. Babam, çok zenginmiş, bi· 
açmak için bir hayli uğra~tı, mar.: llu idi, adeta senelerdenberl ele a- yoktu. Bu ne olabilirdi? karanlık bastığı halde bırakamadı, ken, bir gün bana Erenköyünde Bir gün durup dururken ve daha ze bildiğin köşkü, Galatadaki dük
galın maşasını mahfazanın kapa- Iınmamış bir vaziyette. Asım, defterin sayfalarını iki lambayı yakarak devam etti; an - \;öşklerine girip çıktığım Emin Be- elindeki kahveyi bitirmeden: kanları, Beyoğlundaki iki hanı bı· 
ğına sıkıştırdı .. nafile... Mahfaza Dudaklarını büktü. Bir şey anlı- parmağının arasında sıradan geçi- nesi komşudan gelerek onu yeme- yin oğlu Rifat Bey araba ile geldi. - Nazlı kadın, ded!; iki senedir raktı ve ben doğar doJımaz bir ka
kilit!i idi. Kendi kendine: yamıyordu. Acaba bu kimin mü. rerek bu sık ve birer inci gibi di- ge çağırdığı zaman: Kucağında kundaklı bir çocuk var- şu çocuğa bakıyorsun ve henüz bt: za neticesinde ölmüş; bir şimendi· 

- Allah allah, dedi, Sultan haz .. cevheir idi? Ona bu kutuları uza lllmiş yazıları baştanbaşa okuma· - Şimdi bırak, sen ye, benim dı: çocuğun kim olduğunu bana sor • fer ması ... 
•·•'tlerirıin saravında bir mücevheri tan ar:.;bacı arkadaşı da hiç bir şey yı gözüne almamakla beraber me- karnım aç değil! - Nazlı kadın, al bu çocuau ... matlın. Senin ne kadar namuslu, [Arkası ver] 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAML/ KADINI 
Yazan: M. Ra•im ÔZGEN Tefrika Namara•ı : 11 

\spasya, " Yaşa Perikles ,, diye alkışlanan tatlı 
sözlü, güzel düşünceli hatibi çabuk unuttu. 

• 

1 .&SPASYA, arbclııflarile 1*raher 
Atina eok•klannda 

2 .&SPASYA, FİDYA'la kon~uyor 

Fidyas, içinden gelen bir isyanla merasimle, onu, aşıruruş, çürümüş ıadamdı. Evvela muhatabına, sonr:ı 
omuzlarını silltti ve lı:endüendine: olan heylı:ele giydirdiler. lı:ızlara baktı ve onların yabancı 

- Bu düşüncelerin, fimdi, sırası Dini merasiııı nihayeilenince, ,oldulı:lannı anlıyarak, burada en 
mı? seyireiler, bir anda değişmiş gibi cerbezeli hatipleo-den birinin nutuk 

Dedi Öyle ya ... Önünde güzel- idiler. Herkes, vakar ve ciddiyetin- söyliyeceğini anlattı. 
likten, thtşiamdan örülmüş bir den silkinmiş, çılgın bir neş'e ve ı Targeli, Atinalı'nın verdiği ceva
manzara varken.. herkes, bu dört şetareile sarsılmıya başlamıştı. Bı- bı işitince, muhavereye karıştı ve 
senede bir gelen günün bütün zev- raz sonra, meydanlar sarhoşlarla Atinalıdan, dini merasim ile bil· 
kini içine sinclirmiye çalışırken, o, doldu; _;akak aralarında fahişeler· mek islediği diğer meseleler hak
ne diye, sinirlerıni yoran düşün- le delikanlıların kucak kuc3ğa yer- kında izahat vermesini rica etti. 
celerle kendinden geçiyordu? Ya- !erde yuvarlandıkları görülüyor- Atinalı, dini merasimin epeyce 
pacağı heykeli, bayram geçtikten du. evvel nihayet bulduğunu söyledik-
aonra, pekfıli ve bol bol düş\i.nebi· 3 ten sonra halkın, şimdi, hatipleri, 

lirdi. İLK SERGÜZEŞTLER musiki konserlerini dinlemek, ti-
San'atklr, derin derin içini çeke- yatroda, sirkte, mabetlerde yapıl-

rek havayı dolduran günlük koku- Aspasya, Targeli ve Frinis, Pi~e makta olan eğlenceleri seyretmek 
sunu kokladı. Bütün muhiti, dini lsahiline.büyük bir sevinç ve heye- ve daha ziyade bedavadan bol bol 
bir ihtişam sarmıştı. Altın, tunç, can içinde çıktılar. Sonra, kendile- şarap içerek fahişelerle eğlenmek 
Sayda ve Sur Jrumşalan, silfilılar, rini şehıre götüreceğini tahmin et- suretile vakit geçirdiklerini anlat
armalıır biribirine lı:anşmış, gözle- tikleri caddede, acele acele yüni- tı. 

ri kamaştıran bir manzara yarat- miye başladılar. Bu acelenin sebe- Bu sırada, hatip kürsüye çıkmış, 
mıştı. Bu manzara üstünde, ıtriyat- bi, geminin biraz gecikerek gelme- söz söylemi:ye başlamıştı: Targeli, 
la günlük kokusu karışıyor .. musı- si ve bu yüzden Panatene dini me- nutuk dinlemiye hevesli değildi. O, 
kinin baygın fıbengi ile genç kız rasiminı görememek endişesi idi. bir an evvel şehre gitmek, oradaki 
seslerinin tatlılığı kucaklaşıyor.. Üç arkadaş, Pire sahilindek bi- eğlenceleri seyretmek istiyordu. 
halk coşmuş alkışlıyor, bağırıyor, nalardan geçtikten sonra sur bo- Frinis ise, seyahat yorgunluğunu 
tepiniyordu. yunu takip etmiye başladılar. Va- dinlendirecek bir yer temin ettik-

Alay, yolun iki tarafında sırala- kit, öğleyi biraz geçmişti Pniks te- ten sonra, bir çaresini bulup, yedi 
narak mabedin önünde durdu. Bu pesi önüne geldikleri zaman, ora- telli sazı ile bir konser vermeyi 
sırada, Akropol'dan bir peri kafile- da büyük bir kalabalıkla karşılaş- dü~ünüyordu. 

sinin indiği görüldü. Bunlar, bir tılar. lld kız, bu kalabalığın, dini Targeli ile Frinis, ayni düşünce
sene evvelki dini merasimde in ti- merasime iştirak eden alay oldu- 'de olmamakla beraber Pniks tepe. 
hap edilmiş ve o zamandanberi i- ğunu zannedettk onun arasına ka- sinden ayrılıp bir an evvel şehre 
llıhenin mabedinden dışarı ayak rıştılar. gitmek fikrinde birleşiyorlardı; fa. 
atmamış blıkirelerdi. Bu güzel ve Kalabalık, tepeye tırmandı; son- kat Aspasya, oralı değildL O, hati
maharetli kızlar, bütün bir sene ra oradaki hitabet kürsüsünün ö- bin nutkuna dalmış, alakayla din
çalışmışlar, ilahenin yeni elbisesi- nünde toplandı. Frinıs, dilber ar- liyordu. Arkadaşları gitmekte ıs-

ni işlemişlerdi. kadaşlarına: rar ettikçe, o: 
Bfıkireler, tepeden inerken, bu - Her halde, aldandık. Burada, 

1 
- Aman, biraz daha durunuz! 

mukaddes libası, bir sancak gibi dini merasim yapılacağına deHilet Bu adam, çok güzel söz söylüyor. 
açmış getiriyorlardı. Libasın üze- eden birşey yok. Sadece, bir nutuk Böylesini, hiç görmedim. 
rinde, ilfıbenin kudretine ait men- dinliyeceğiz galiba? Diyordu. 
kibeler, Aüna'nın şöhretli adamla- Deyince, kızlar, meyus oldular. Targeli, nihayet, arkadaşını ka-
rını hatırlatan, isimler görülüyor- Frinis, tahmıninde aldarımadığı- !undan çekti ve zorla yürüttü. 
du. nı teyit etmek için, yanında bulun- Aspasya, biraz yürüyünce karşı-

Blıkireler, mabede yaklaştıkları duğu bir Atinalıya: m~-tığı yeni manzaralar önünde, 
zaman, mabetteki rahibeler ilerle- - Vatandaş! Burada ne yapıldı- •Yaşa Perikles!• diye alkışlanan 
diler ve libası, onların elinden a- ğını, bize söyler misiniz? bu tatlı sözlü, güzel düşünceli ha
larak geriye dôndüler. Sonra, dini Diye sordu. Atinalı, yaşhca b;r tibi çabucak unuttu. [Arl..ası var] 
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Türkiyede radyo ve posta, 
telgraf, telef onun inkişafı 

Kısa bir zaman evvel 
memlekette 6175 rad

go abonesi vardı 
~~~~~~~~~~~~-

adedi Bugün abone 
46244 t .. ' ur. 

Posta, Telgraf ve Telefon 

işlerimizde daima ileri 
gitmektedir. 

P. T. T. medeniyetin en mübrem ve tabii bir ih
tiyacı olduğu halde saltanat idaresi zamanında diğer 
bütün işler gibi P. T. T. )'!! de layık olduğu ehemmi
yet verilmemişti. Bu teşkilat Cümhuriyet Türkiyesi· 

ne öyle bir şeltilde devredılmiştır ki bütün tesisatı 

pek iptidai bir vaziyette bulunmakta ve binaenaleyh 
her suretle ıslaha ihtiyaç göstermekte idi. Cümhuri Nafıa Vekilimiz B. ALİ Ç'ETINKAYA 

- Soldan sağa - yet idaresinin her sahada yaptığı 19 uncu asırda istifadeye başla -
1 - Kamer, herkesin şikayet et- yenilikler ve ıslahat meyanında dıkları halde memlekete her ye • 

hasına koymuş ve bu işi bidaye • 
ten (Türk telsiz telefon anonim 
şirketi) adlı milli bir şirkete ver-tiği mevhum tali dağıtan bu teşekkül de günden güne ınki - niliği sokmakta tevehhüm eden 

adam, güzel san'at. 
3 - Tavla oyunundaki mikaplar, 

~ye. 

2 - Hopalı, sada, çocuk doğur -
tan. 

şaf ve terakkiye mazhar olmuş saltanat devri halkı bu vasıtadan 
ve 15 senelik Cümhuriyet idare - da mahrum bırakarak ancak meş
sinde halkın bütün ihtiyaçlarına rutiyetin ilanından sonra yalnız 

miş ise de bunun şirket tarafından 
matlup şekilde idare ediTemediğı 

görülünce bu işin de hükumet , -
cevap verebilecek bir hale gel - · stanbulda telefon tesisatının ya • lile tedviri muvafık görülerek 

miştir. ' imasına muvafakat edehilmis ve radyo neşriyatının idaresi şırkeı-
4 - Mülkün arkadaşı, deniz or- Saltanat devrinde postalar sır lkat tesisatın işletme imtiyazını ten alınarak P. T. T. ıdaresiııe 

tasında kara. la ve hayvanlarla nakledilir " a bir ecnebi şirkete vermiştir. devredilmiş ve ayni zamanda t.ri 
5 - İsim, bir erkek ismi, as • ekser mahaller arası~da . ancak J Cümhuriyet devrinde ecnebi şir- 120 kilovat anten takatınde ı.;zun 

maktan emir. haftada bir veya azamı ikı posta k ti lind b 1 d' - . 1 d 1 1 d. - · 20 kil .. . e er e e u unan ıger ış er a ga ı ve ıgerı ovat antc!l 
6 - Dilsiz, maksadı söylemeden alınıp verilirken bugun bırçok yer 

anlatmak. !erde postalar otomobillerle nak- meyanında İstanbul telefon. lesi • takatinde kısa dalgalı iki postayı 

7 - Kı.rmızı, Diyarbakırdan ge
çen nehir, su. 

8 - Saz değil, İzmir zeybeği. 

9 - Arap. alfabesinde bir bar -
fin okunuşu, (olur mu) nun 
muhaffefi. 

!edilmekte olduğu gibi posta se _ satı da satın alınmış ve vilayetle- ihtiva etmek üzere Ankaraaa ı::; -
ferlerinin adetleri de ihtiyaca gö- rin bir çoğunda ayrıca dahili tele- timesutta kuvvetli bir radyo :s -
re tezyit olunarak evvelce ancak fon şebekeleri tesis edilmiş ol • tasyonile Ankarada şeh.ir dall' -
haftada bir posta alabilen yerlere makla berabe.- birçok şehirle: de !inde bir radyo evi yaptırılarak 
haftada birkaç posta yapılmıştır. telefon hatlarile yekdiğerine bağ- küreyi dolaşan sesler aras r. ~ 

Saltanat devrinde bütün Tür- !anarak halkın telefon ihtiyacı da Türkün gür sesinin de girmesi te
ltiye dahilindeki posta ve telgraf karşılanmış ve yapılan telefon te- min olunmuştur. 

10 - Takmaktan emir, söz, deg· · · k' k fh t R d · t p T T 'd merkez ve şubeleri 688 adetten sısatı uza .ı me um unu or < /rn a yo neşrıya ı . . ı are-
nek. 'ıbaret iken bugün 1329 adede ba- kaldırdığı ,çin memleket iktisa - sine geçtikten sonra tatb,k edilen 

l1 - Emmekleı:ı emir, Fransanın IJiğ olmuştur. db•atmda da mühim bir tesir vü- J neşriyat programlarındaki mu · 
merkezi, beyaz. d t' · · k ı halk b Saltanat devri köylünün posta- cu e ge ırmıştır. emme iyet ın u neşir vası-

- Yukarıdan aşağı - dan istifadesini hiç nazarı dikkate Her medeni vasıtadan memle • tasına karşı olan alakasını artır • 
almamış olduğu halde Cümhuri _ ketimizi feyizlendirmeyi şıar e- mış ve şirket Zdmanında 6175 a

domuz sucuğu, yet postacılığı bu nokta üzerinde dinmiş olan Cümhuriyet rejimi detten ibaret bulunan radyo abo1 - Bir renk, 
hece. de ehemmiyetle durarak köylüler radyonun haiz olduğu ehemmiye- ne adEdi senebesene mühim teza

kolları, namına gelen mektupların sahip- ti gözönüne alarak 926 senesir.c'e yüt göstererek bugün 46244 adPde 2 - Bır mevsim, ağacın 
şeffaf madde. 

3 - İlave, kuş sesi. 

4 - Baş eğme, çatı. 

5 - Esmekten emir, lezzetli, no
ta. 

6 - Dudak, geceleri çalışan dans 
lı eğlence yeri. 

7 - Esmekten emir, vücudün 
elastiki ve sert kısmı, hece. 

8 - Bayağı, zeybek. 

9 - Cefa, hece. 

10 - Bir nevi kumaş, kör, bir 
Peygamber. 

11 - Nota, çabuk hiddetlenin, 
beyaz. 

Yılda bir lira verip Çocuk 
Esirgeme Kurumuna üye o -
lursanız yoksul bakıma muh
taç kimse .;İz yavruyu kurtar
mış olursıınuz. 

lerine salimen ve muntazaman u
laştırılmasını teminen posta mer
kezlerinde mecmuu 28871 adede 
çıkan köy kutuları vücude getir
miş ve posta güzergahında bulu -
nan köylere ait müraselat da doğ
rudan doğruy~ posta sürücüleri 
vasıtasile köylere gönderilmekte 
bulunmuştur. 

Cümhuriyetin teessüsünden 
sonra telgraf işlerimizin ıslahına 

da ehemmiyetle alaka gösterilerek 
şebeke yeni makinelerin istimaH
ne salih bir vaziyete sokulmuş ve 
P. T. T. m_~rkezlerinin ~ir __ çoğu 

1 
Simens, Huk, Teleemprımor VP 

teleprinter gibi seri ve tabii ma-
' kinelerle teçhiz edilmiştir. Cüm -

huriyet devrinde mevcut telgraf 
hatlarına ilave edilen tellerlr ye
niden yapılan hatların mecmuu 
16907 kilometre tulünde bulun · 
maktadır. 

Telefondan diğer memleketler 

radyoyu da memlekette tatbik sa- baliğ olmuştur. 

ŞEN Beyoğlunun en 
mükemmel eğlence 

yeridir 

ŞEN 
Yeni varyete yıldızlarını 

mutlaka görünüz 

Beyotlu Karlman 
kar111ında 

Paşajı 

heyet tarafından yapılmakta olan 

keşifler bitmiş ve rapor hazırlana-

rak müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, bıitün gay

retlere ve her çareye baş vu::ulrna

sına rağmen yangının sebebini an

lamak mümkün olamamıştır. 

Enkaz altında bulunan kasala • 

rın açılmasına devam edilmekte • 

dir. Bunların bir çoğunun i~ındeki 

evrak ve para yanmamıştır. Bun

lar sahiplerine teslim edilmekte • 

dir. Yalnız müddeiumumilikçe tet· 

kiikne lüzum göriilen bazı evrak 

muvalı:katen alınmaktadır. 

yükseltmek ve beni kabil olduğu anladım.Siz gene eski Akif Cemal- maktansa, ömrümün sonuna ka- ramızdaki uçurumu büsbütün gc-ı Ferı!a dudaklarını ısırmıştı. Res
kadar a,çaltmak için planınız pek siııiz. Aşktan başka hislerle hare- dar hapishane köşelerinde sürün- nişletmekten başka birşeye yara-, sam elini şövalcnuı muşambasına 

güzel düşünülmüş... Fakat hayır, ket eden, her hadiseyi kentli men- meğe razıyım. Beni kurtarmak is- mıyor. Taliime küsmeliyim. Bir getirerek: 
1 1 · k · M dd" şekild k ta kere beni çok fena tanıdın. an ıyor musunuz, ıayır sıze an- 'aatine biçen kurnaz, kadın avcısı tıyorsunuz. a ı e ur r- - Bari müsaade et göreyim, de-

mıyacağım, yine mahkemede bil- Akif Cemal... mak ve manevi cihetten daha bil- Ferdanın gözlerinde vahşi pırıl- di. 

52 diğim gıbi konuşacağım, ve benim Akif Cemalin soluk beyaz du- vük bir cezaya çarpmak. Fakat tılar vardı. Dudaklarında acı müs- Ferda, hemen onun elini tuta-

ağzımdan bir tek kelime alabile- daldarı kıpırdamıştı. Güçlükle mı- lutfunuza muhtaç değilim, sizden i tehzi bir tebessümle konuşmak is- rak mani oldu. Kısık bir sesle: 

- Hayll', dedi, ı:ömıcnizi ıstemı-Gülümseyerek yavasc. a sözünü ıre mevkiine koyacaksınız ve ken- cekler: cBen vurmadım. mahkum rıldan<lı: fedakarlık istemiyorum. Anlıyor iter gibi bir hareket y.aptı .. Ressam: 
tamamladı : diniz kadınların çıldırdığı (Don olmak, her halde sizin kurdugu· nuz F d musunuz, istemiyorum. - Anlıyorum, dedı, beru sustur-

- er a... k k yorum. Zaten bunun için vermek 
- Ve nihayet evlendiğimizi gör- Juan) rolünde kalmakta devam e- plan dahjjinde beraet etmekten bin Genç kız, kesik kesik ,.;;itiyordu·. Sustu. Öksrür gibi kesik kesi.'< mak istiyorsun, artı onuşarak 

"- k ı d Yaln bl istememiştim. Hocama da konkur-dükleri zaman büsbütün susacak- deceksiniz. Benim de sizi sevdiğim, kere daha şereflidir. Demin az kal- gülmekte devam ediyordu. Ressam birşey a ma ı. ız şu ta o 
- Hep siz konuştunuz. Biraz da j 1 · da (J'ürinin) önüne çıkıncıya kadar 

!ar.. kıskandığım ve yüz bulmıyarak sın beni sevdiğinize inanıyordum. ben söyliyeyim şimdi. Belki içiniz- olduğu yerde taş gibi kalmıştı. mese esı ... 
Bu son söz üzerine genç k1z bir- vurmıya kalktığımı itiraf etmem Budalaca şeyler söyliv.-cektim. Ha- den .Beni sevdiğıni biliyorum ya, Sonra birdenbire derin bir nefe3 Genç kız. teli!şla ileriye doğru a- açmamasını rica edecektim. 

denbire onun omuzlarını tutan el- şöhretinizi büsbütün parlatacak. kiki bir itirafta bulunacaktım, seni mağlup etmiş sayılmaz mı- alarak kımıldadı. Kendi kendine tıldı. Heyecanlı bir sesle: Akü Cemal'in gözlerinde derin 

)erini iterek yerinden sıçra - Akif Cemal'in yumruklan asa- m
1 

ahkekmede sakladdığıkm şediniy~eri an: yım?. diye, düşünürsünüz. Hayır, söylenir eibi: - Ona da karışmanızı is1.emiyo- bir hayret gelirmişti. Genç kıu 
mıştı. /,yakta yüzü takallus etmiş, biyetle sıkılmış, yüzü dudaklanna ataca tım. Buna a en z manı bu sizi tatmin etmez. Planınıza ka- - Anlaşamıyoruz, anlaşamıyo- rum, dedi. dikkatle bakıyordu: 
vücudu titreyerek boğuk bir sesle lkadar bembeyaz olmuştu. Ferda, oldunuz. Beni konuşturmamak i- pılıp, beni sevdiğinize inanarak ruz, dedi. Al.:ii Cemal'in kaşları çatılmıştı: - Eğer ben kendim de da'ıil ol· 
bağırdı: kesik kesik soluyarak devam etti: çin elinizden geleni yaptmız. Fa- kollarınıza düştüğüm gün ancak Ve ağır ağır köşede duran şöva- - Demek onu konlcu.'"ll iştirak duğum halde jürinin önüne çıkın-

ı 
kat şim. d_ i size bunun için te.şe.kkür. lkendın' ı'zı· mu\•affak olmu• sayacak- leye doğ'ru yürüdü. Ora<la yüzü ettirmek için delalet etmemi iste- cıya kadar kimsenin bu ınn•amba-- Beni düşürmek istediğiniz za- - Hele sonuncu hareketiniz pek • """ 

vallı mevkiini şimdi çok güzel an- kurnazca •.. Sonradan benimle ev- etmeliyım. Yalnız şunu hılın kı, sınız. Fakat görüyorsunuz ki, ben gölgeler içinde geniş omuzları öne miyorsun. Fakat bu aramızdaki yı açmıyacağını vadedersem? 
ilk defa yalancı aşık rolünde beni k d k d ğil. . D . doğru eğilmiş, hareketsiz durarak mesele ile hiç alakası olmıyan bir- Ge k b .. k . t 

lıyorum. Fakat beni kandıracağı- 1lenerek herkese kalbinizin iyiliğt- mağıu·p edememı'ştı'nı·z kand ama o a ar çocu e ım. emın ne hala kesik kesik gülmekte olan şey! nç ızın u soze pc ıtıma 
• ır ' diyordunuz? Çok magr· urum, o"ylc ım· b. h 1 · d R nızı sanıyorsanız aldanırsınız. Gu- ni göstereceksiniz. Sizin yüzünüz- k d d b kt I !in e ıyen ır a ı var ı. essam: 

mıştınız, sonra dost olduk. Buna da mi? Bu işinize gelmiyor degı"'I mi• genç ıoa urgun urgun a ı: Birdenbire e · i alnına getire-
ya fedakarlık yapıyor, bütün suçu den elini kana bulamış, kötü, .,.~ef- y . . "im B. d h b j k - İnanmıyorsun, dedi, zaten ba-

.- inanmış göründüm. Fakat emin ol- Hayır Akif Cemal Bey, gururumu - elışır gu e... ır a a u re : 
üzerinize alarak beni lı:urtarıyorsu- siz mevkie düşmüş genç, bir kızı madım. Şimdi de beni hakikaten ezdirmiyeceğim size... Düşürmek mevzua avdet etmiyelim. Taham- - Ha, dedi, ben çok sefil düşün
nuz öyle mi? Fakat ne güzel bir mertçe bir hareketle düştüğü bu sevdiğinizi söylediniz; fakat bıraz istediğiniz zillet çukurundan acı- ı mülüm yok, kalbim duracak gibi celi bir adamım; değil mi ya. Belki 

buluş!. Bu hareketinizle, beni is- fena vazi!~.tten kurta:nıış ola~•.k: ı~n".a pHi~ınızı ortaya atınca gen.~ narak alınmış, biçare bir kadın o- oluyor. Ne müthi~ şey! Sana yak- resmi de emanet edemiyorsun, 
tenmemiş, ihmal edilmiş bir biça- sınız. Gonıyorum kı, kendinın gozumdekı perde kalktı. Herşevi !arak koltuğunuzun altında yaşa- !aşmak için yaptığım her hareket a hakkın var. 

' 

na ne zaman inandın ki?. 

Ferda dalgınlaştı. Gözleri şöva-

lenin üzerinde gezinerek yavajça: 

[&kası v~] 
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Çocuklara (İlk sağlık terbiyesi) aile 
ocaklarında verilmelidir 

Cahil, bilgi ,iz ana ve baba
nın evlatları çok defa sıhhi 

bir terbiye alamaz. Sağlığa 
ait güzel ta\.ialleri, huyları, 

ô.delleri kazanamaz. ICüçük 
Yaştan itibaren aile evinde 
en esaslı, en temelli olan sıh
hi terbiye üzere büyütüle • 
hı~zse, o gibi çocuklar zaman 
geçtikçe birçok hastalıklara, 

ve fena, fena adetlere alışmış 
olurlar. 

Halbuki hakiki münevver
lerin, bilgili olan ailelerin 
küçük yaştan itibaren yav • 
rularına verdikleri ilk sağlık 
terbiyesinden ötürü, birçok 
hastalıklardan kurtulurlar. 
İyi hnylu, ve sıhhi tabiatli o
lurlar. 

••• 
Bence (sıhhi terbiye) nln 

(ilk sağlık yelişki) nin mer -
kezi aile ocaklarıdır. Mek -
teplerde, okullarda tatbik e
dilmesi liizımgelcn ikinci sağ
lık terbiyesi, nekadar sağlam 
disiplinli, munta~am, düz .. 
gün olursa olsun, cahil aile 
evlerinde çok defa hükümsüz 
kalır. Çünkü mektepte öğ • 
•cndiğinl evde kaybeder. A
ile ocaklarımızın birçoğunda 
evlatlara (sıhhi terbiye) ve -
rilcmediğinden oknllarda a -
Lnması li.zımgelen (sağlık 
eğitiınil ekseriya eksik kalı
yor. 

••• 
l>ikkat ediyorum. Çocuk 

bakımına göre yavrularını 
doğuştan itibaren büyütme
ğe çalışan gerçekten münev • 
Ver olanlarla zahiri kıyafet -
lerile, tutumlarile münevver 
getincn halkımızın çoğaldık • 
larını takdirle görüyoruz. Fa
kat itiraf etmeliyim ki bu hu
susta yapılan dikkat (Z - 3 -
4 - 5) yaşlarına kadar devam 
ediyor. Halbuki o yaşlardan 
sonra da çocuklara doha zi -
Yade bakılmalıdır. Kontrol al
tında bulnndurmalıdır. Dik -
katli bir muallim, bir öğret • 
nıen gibi çocuğun her hare -
keti, her işi takip edilmelidir. 

Vazifesine meraklı bir mü
rebbiye, bir terbiyeci gibi 
ÇOcuk göz önünden uzaklaş
tırılmamalıdır. 

Çocuklara (6 - 7) yaşından 
itibaren aile ocaklarında ve
rilecek (sıhhi terbiye) neka
dar esaslı, temelli olursa 
Dıekteplilik yaşayışında ve 
gençlik çağlarında o kadar 
sağlam olurlar. 

Ben öyle görüyorum: İlk 
okullarda ve aile evlerinde el 
birliğiie çocuklara verilecek 
sağlık nekadar mükemmel o
lursa, orta, lise, meslek ve 

Üniversiteye devam eden 
gençler de o nisbette feyizli 

lbeyvalar, faydalı huylar, sıh

lıi hareketler, iyi adetler hu

sule gıetirir. Size birkaç misal 
İle anlatacağım: 

- Orta ve lise okullarında ne 
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kadar gençler görüyorum ki 
kabızlıktan, peklikten, şiddet
li baş ağrısından şikayet edip 
dururlar. Ancak 4 - 5 vehat
ta 7 - 8 günde bir defa gücü 
gücüne büyük aptest boza -
bildiklerini anlatızlar. Ba • 
Stn' memelerinden zahmet 
çektiklerini bildirirler. Şim -
cliye kadar birçok ilaçlar al
dıkları halde iyi olmadıkla • 
rından bahsederler. 

Gençlerin ,orta yaşlıların 
ve hatti\ birçok ihtiyarların 

bu yolda dert yanmalarına, 

derman aramalarLna başlıca 

sebep küçük yaşlan itibaren 
anaların ,babaların evlatla -
rına sıhhi terbiye vermeme -
!eridir. Eğer her ana ve baba 
kendi çocuğunu, küçük yaş -
tan itibaren her 24 saatte bir 
kere büyük apte;t yPpmaya 
mecbur etseydi, ve küçükten
beri bu güzel i\dete alışmış 

olsaydı, hiçbir zamaı genç -
liğinde bu felaketle karşılaş
nııyaeakb. 

••• 
12 - 14 yaşında bazı mek 

tepliler görüyorum. ller gün 
bir bardak dolu"' Ilint• ··i;'l 
aldıkları halde bile yine bil • 
yük aptest bozanwtlıklarıru 

söylüyorlar. Sebebini sordu -
ğum zaman: 

- Annem meraklı idi. Her 
24 saatte bir kere büyük su 
dökmem için biına en önce 
bir kahve kaşığı Hintyağı 

içinneğe başbmış, bir haf -
ta sonra bir kahve kaşığı te
sir etınediğini görünce her 
gün bir tatlı kaşığı vermeğe 

devam etmiş ,daha sonra her 
defa 2 çorba kaşığı vermeğe 
mecbur olmuş. 

Bu tarzda aylar, seneler 
geçtikçe bana her gün Hint
yağı içire içire ilk okulu bi
tirdim. Şimdi Hintyağını se
ve, seve bir bardak içtiğim 

halde (defi hocet edemiyo -
rum ). İşte size ilk sağlık ter
biye;inin eksikliğine bir nü
mune. Eğer o cahil ana, ço -
cuğunu küçük yaştan itiba -
ren her gün sabahları büyiik 
aptest bozmak için hPlaya 
muntazam göndereydi, soğuk 

su ile sofra cihetine duş tar
zmda taharetlrndireydi, hiç 
bir zaman Hintyağı belasına 
uğromazdı. 

Çocuğuna her gün sebze 
ve bahnsus ayva ve kızılcık
tan başka bütün taze meyva
larm herhan~i birinden ye • 
direydi, hoşafını içireydi, 

kompostosunu çiğneteydi, ço

cuk bu belaya uğramazdL 

••• 
Son söz: Aile ocaklarında, 

her gün çocuklara verilecek 

ilk sıhhi terbiyeyi ilk okul -

daki muallimler de takip e • 

derlerse sağlam gençler ye -
tlşebilir. 

lokm•n HEKiM 

- Pe!:i, nerede? - Ne gibi? 
• Elını, havada savurdu: - Denim anlatmamla olm:ız. Ko 
- O kadın, sana yaramaz. nuşunca anlarsın. 
- Nedeıı? - Peki, nasıl konuşurum? 

tn - Rcndini dirhem dirhem sat- - Onu, buraya gönderirim. 
alt isUyor. Burnu, çok havada. Ellerine sarıldım: 
- ~eni iste.niyor mu? - Nasıl' Gönderir misin? Bunu 
- l:rtiyor. yapabilir misin? 
- O halde? Ellerini ellerımden çekti: 

d. - Onu, hiç bir şeyle memnun e- - Çocuk gibisin, beyciğim, neye 
~ll1ezsin. gelmesin? Sen, ona, paye verdiğin 
- Bir kere gelsın, kolay. · · ea· S d G ıçın, naz ıyor. onra, o a ... 

eri ~ek 1r·rek, süzer gibi, uzun Sustu, göz kırptı. 
'llııın baJ:tı: Ne demek istıyordu? Sordum: 

- Demek, kendine o kadar gü- s d 
Veniyorsun. ı - onra, o a ... 

Dişlerini gıcırdattı: 
- Hryır! kendı'me ·· · tunı guvenmıyo- - Senin, bütün son marifetleri-

.. Belki anlaşırız. ni biliyor. 
- Inıkaııı vok c _ p k. · · evap veremedim. Feride, ağır 

e ı .:ınıma, neden? bir sesle: 
İn; ~~kscl:ten alıyoı, beyciğim, - Dir izzeti nefis ml!1>elesi ya;oı 

an ı:ından fe ·rlık etmen la- y_or, dedi. 

İKDAM 

Silah yarışının neticesi 

DÜ YA 
ALTINDA 

SiLAHLAR 
EZİLECEK! 

malzemesi Harp 
dünyayı 

masrafı 

iflasa götürüyor 

' 
\ 

F ransa, son milli müdafaa büt- nu çok aftığı kabul edilmektedir. 150 milyar harcıyacakhrdır. 
çesine göre. kara, deniz ve * çin?. 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Hafif sen

fonik plaklar). 
Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Miızık (Dans müziği 

- Pl.). 

Saat 19.00 Konuşma. 

Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). Celal Toksesin iştirakile. 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Türk müziği. Çalan
lar: Vecıhe, Cevdet Çağla, Kemal 

1 

Niyazi Seyhun.' Refik :e~san. O ." 
kuyanlar: Radife, Haluk Recaı. 

1 - ......... - Peşrev. 2 - Refik 
j Fersan - Muhayyer şarkı - Her 

güzlın bağında. 3 - Ali pfendi -
Nihavent şarkı - s~vdim yine . 

SAYl<'A 7 

Tlyatrolar : 

ŞEHİR 

ın,tl11111 

~=' 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI 

llran1 1cısmı 

17/3/939 Cuma 
giınu akşarP 

saat 20 - 30 da 
AN NA KARENİ1' 

KOMEDi KIS MI 
17/3/939 Cuma günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

4 perde 

BALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmas'ın 
iştirakile büyük 

şark opereti 
(HALİME) 

l'ttacar baleti _ _,___ 
4 - S. Kaynak - Bin gül dağ - ' 
larında. 5 _ Muhtelif şark•h- HALKEVLER NK?E 

Saat 21.00 Memleket ... a Beyoğlu Halkevinden: 
n. 

1 Saat 21.00 Konuşma 
spor servisi). 

J:;viınizin sosyal yardım şube • 
(Haftalık sindeki kıymetli doktor arkadaş -

larımızdan teşk o.unan mutenas-

Sat 21.15 E•ham, tahvilat, kam _ 
>iyo - Nukut borsası (fiat). 

Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm

hur Flarmonik orkestrası). Şef: 

Praetorius. 1 W. A. Mozart: Klari-

net için konçerto Lamajör, op. 
622. a) Allegro, b) Adagio, c) Ron

do, Allegro. Solist: Hayrullah Duy 
gun. 2 - A.Glazounow: 8 inci sen

foni M. bemol majör, op. 83. a) Al-

•gro moderato, b) Mesto, c) Al

egro. d) Moderato sostenuto - Al
legro moderato .. 

Saat 22.45 Müzik (Opera seleks-

sıs bir heyet, tavsiye cdeceğ,mız. 

fakır hastalıkları parasız muaye -
ne ve tedavi etmek hizmetını ka
bul buyurmuş.ardır. 

Muayene günleri ağaşıda gös -
terilmiştir: 

Dahili hastalıklar: Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe, Cumartesi. 
Kadın hastaııkları: Çarşamba, 

Perşembe, Cumartesi. 
Çocuk hastalıkları.: PazarL1!1>i. 
Ruhi ve asabi hastalıklar: Per -

şembe. 

Sari hastalıklar: Perşembe. 
Cerrahi hastalıklar: Perşembe. 
Diş hastalıkları: Perşembe, Cu-

martesi. 
hava orduları için 39 milyar 37 B u rakamlar karş:s•nda insın Bunların ne biri, n~ de öteki şu 
milyon 675.640 frank sarfedecek - hayrette ve hatta tabirini söy saatte bir karış toprak peşinde de-
tir. Bütçenin tasdikinr:len sonra bu liyelim, ezilmiş kalıyor ğildir. Her ikisinin de fatih olduk- yanları, uvertürleri vesaire). 
rakama yarım milyar daha eklen- İnsanlığın harp hazırlığına talı- ları bir devir olmuştu .. nasıl ki bir Saat 23.00 Müzik (Cazbant -

Zührevi hastalıklar: Pazartes~ 
Cuma. 

miştir. sis ettiği astronomik rakamlar. ne İspanya, bir Avusturya, bir Tür - Pi.) 
İngiltere Nisan 1938 - Nisan 19391 kadar faydalı, seme:e!i. hayırlı, kiye ve hatta bir İsveç de fatih ol- Saat 23.45 - 24 Son ajans haber -

ıenesi için askeri yıllıkta 326 mil - kıymetli eserler için kullanabile - muştur. o zaman bu mılletler top- leri ve yarınki program. 

Fakir ve tedaviye muhtaç va -
tandaşlarımızın evimize muraca -
atlerini rıca ederiz. 

von sterlingle kaydedildi, fakat cef:i düşünüldjiğü zam:m hadise - rak kazanmak için fli\hlanıyorlar ============================ 
Londradan gel:n hab~rler bize !eri? . Adem oğluğunu sürüklediği dı. Fakat bugün han.eti toprakları ııııııııırıı~ııııııııııpıııııııııı 
1939 - 1940 malı senesınde bu ra - hakıkı çılgınlığa karşı ~cı bir mer- ele geçirmek istiyorbr? 

ıııı•ıııınımııııııııı '""""'""""""'' 
~nuıınnıuıırııııı!•''"''""I 

kamı~ yü~ milyar frankı l:.ulaca- hamet duyuluyor. Sil~h yarışı bir İngiltere, Boerler h•rbiyle harp
ğını oğretıyor. tek top atılmadan önce dünyayı çı teşebbüsleri devrin~ ııihayet ver 
Birleşik devletlerde 1937 - 1938 i!lasa sürükliyecektir. miştir: Bunı.:n tam zıddına olarak NEVROZiN .s askeri bütçeleri yekünu. yine bul Bir milletin harp hazızlıkların lngilteren;n eski somürgelerine, 

yıllığa göre, 1 milyar 9 milyon do- dan bitkin bir hale ıreldiği ve az domınyon üstüne domınyon yara
~ara, yani 30 milyar franga yakla- çok geçici bir üstünlüğe güvene _ tarak, bir nevi muhtadyet bahşet
şıyordu; bu muazzam rakam, ıes- rek galip geleceğinde;ı kendini e • liği, eski lmparatorlu~undan yeni 
mi beyanata göre ehemmiyetli su- min bildiği gün masrlfının seme _ milletler meydana çıkardığı gö -
rette artırılacaktır. resini görmek için ve ölüm vasıta- rülmektedir. 

tıaş, uış, Nezıe, Grip, Homatız ocı 
Totaliter devletlerin askeri mas- ]arına israf ettiği paraları tekrar Fransaya gelince, or.un silah Nevralji, 

oınıııııı:mnıııım 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. lllllllllllldlllllll~ rafları hususunda dah l az sarih bulmak emeliyle bu altınları kom- kuvvetiyle elde etmek istiyeceği 

malümata sahibiz, çünkü rakam - şıısunda aromak arzusuna nadiren ne vardır? 1870 harbi iki vilaye -
lar neşredilmez; fakat üç seneden- mukavemet edebilir. C-.ın iç:ndir tini elinden almıştı. 1914 de Fran- !"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!! 

beri Almanyanın kuvvetçe lngil - ki,. ezilmek niyetindp olmıyan sa bala bu vilayetler için ağlıyor çıkça izhar edilen fetıh arzulan.imaya dayanır: cŞu tc,prağı almak 
\ere ve Fransanın ikisine birden komşular bu öldürücü darbeyi ön- fakat onları geri istemiyordu. 1918 Bazı devletlerde gizli emellerini, iddiasındayım, çünkü hoşuma gıdi 
müsavi olmak için ne derece gayrı !emek için faaliyeti arttırmakta _ de tecavüze uğradıktan sonra galip itiraf edilemez cereyanların üşaya yor• adına yapılacak fitihler !is • 
ınsani (çünkü mide buna feda edi- dırlar. gelince. istilanın tahribine uğra - hiç ihtiyacı yoktur. Ba ihtiraslar lesinin asla kapanmı.~acağı mase
liyor) bir gayret sarfettiği ve !tal- Burada, 1919 da gayesi bundan mış, kana bulanm ı ş, zayıflamış o- kendilerinden ortaya atılmakta, bu baklar yaratılmasına insanlık na· 
yanın geçen senenin bütçesine ka- böyle her türlü silahlı kavgaları lan lıu Fransa ne istem:ştir? Sade- emeller haykırılmaktadır. Dahası sıl müsaade edebilir 
'yıllı olan 6 milyar 363 milyon li- önlemek olan ve bu itibarla mil - ce 1871 de kendisinden alınmış o - var: İlhak ve fetih anuları formü- Korkunç silahlanma yarışının 
reti (13 milyar franga yakın) çok Jetleri silahlarını bırak?naya sev - lan vilayetlerin iadesi ve kırk üç; le etmek bunu yapan devletlere sebebi bu iddialar olmadığını kim 
geride bırakacağı malumdur. Ja - kedecek bi:c Milletler Cemiyeti'nin_sene gözlerini kendisinden çevir .jhayatiyetlerinin bir delili, kuvvet- inkar edebilir? Dünya silahların 
ponya da ayni şekilde rakamlara kurulmuş olduğu hatıra geliyor. O memiş olan evlatlarının ana vata-ı lerinin bir tezahürü gibi görünü • ağırlığL altında çöküyor; fakat 
doğru koşuyor ve diğer milletler zaman vücut bulur gibi gorunen na dönmesinden başka. Ve malınılyor. mes'uller hiç şüphesiz peşinde koş 
bu çılgınca silahlanma yarışına el- cömert fikrin iflası tam olmuştur. tekraı ele geçirmekten memnun., Fakat hangi yeni hak namına, tukları toprakları tehdit yoliyle 
!erinden geldiği kadar iştirak edi- * besliyebileceği daha büyük emel - bir millet, hiç harp etmeden, kom koparmc.k için silahlanarak insan-
yorlar. Biraz evvel üzerinde durduğum )erden vaz geçmiştir. şu milletlerin zararına olarak bü- lığı kendini korumak ve müdafaa 
Kısaca yalnız harp malzemesi rakamlara dönelim. Sadece iki mil * yüyeceklir? Hak ancak cihanşü - etmek için onlar kadar siliıhlan -

imalatı hususundaki masrafların, leli ele alalım: Fransa ve İngiltere. B unun zıddına olarık Renler ve mul bir anlaşmadan doğar. Mağara mıya mecbur edenlerdir. 
bütün Avrupa devletlerinin ihraç Yalnız bu iki millet, bir sene geç- Alplar ötesine bakılırsa neldevrinden kalma tabirlerle formü- Louis Madelin 
ettikleri emtianın kıymet yekunu- meden kuvvetlerini arttırmak için görülür? İlhak veya metalip ve a- le dilen yeni hukuk hangi anlaş - Fransız AkademLri dz=ndan 

konuştun mu? tup nikah dairesine götürmüyor- lardan gitmiyor, en kestirme yol- yet veriyorsanız, Ferideler, Şük- 1 nanabi!irim? 
- Fazlasile. !ar. Bir kadeh rakı için, sinirleriniz dan, bir hamlede rakiplerini ezi- ranlar, Nuranlar, Nesrinler, şun-. cSiz, benden ne umuyorsunuz? 
- Demek, hiç iimlt yok. yatı~sın. yor, kat'i darbeyi vuruyordu. lar, bunlar, ne oluyor? : Uzun veyahut kısa, bir metres ha-
- Var amma... Elile doldurduğu kadehi uzattı: Evet, düşündüğü gibi olsa, plan, cBen, çok cüretkar bir kadınım, yatl mı? Yani ben, bir müddet için, 
Yine Sl:Stu. Ne soracağımı bile- - İçiniz! gösteriş, mlıkemmeldi. Gel gele - değil mi, Beyefendi? apartmanınızda kalacağım, size, 

miyorrium. G~nç kadın, glıldü: Öyle tatlı ı;ülümsiyerek, tatlı ba- !im, ben, artık, o eski pısırık insan cŞimdi şu satırları yazarken, gü.- arkadaşlık edeceğim. Sizin kolu-
- Nikiıh etmeni istiyor. karuk israr ediyordu ki, ben de gü. değildim. lüyorum. Lakin ne§cmden gülüyo- nuzda, Akıntıbu.runlanna, Mıuılak-
Parmağım ağzımda, bakakalmı- lerek kadehı aldım, içtim. 13 rum, sanmayınız. Acı acı gülüyo- Zara, Büyükderelere gideceğim. Ya-

şım: - Tela5lanmad:m, sevgilim, tu- Sıtkı Tahir, yerinden kalktı, rum. ni, beni afi§e edeceksiniz. Peki, 
- Bu c(ireti nereden buluyor? hafıma gitti. mektuplar duran dolabı açtı, bir cFeride, bana, havadisi yetiştir- sonra? 
Feride, clile beni gösterdi: - Neden tuhafınıza gidiyor? O- zarf çıkardı, yanıma geldi: di. Onunla dostluğu.muz, böyle ha- 1 
- Sızdcn... na ümit vermemiş olsaydınız, bu - Bunu okuyunuz, Nazlı'dan. berleri işitmekten beni mahrum 
Durdukça hayretim azalmıyor, 

1 
kad ar ileri gıtmıye pek cesaret e- Feride ile buluştuğumuz günden etmiyecek kadar ileridir. 

artıyordu: demezdi. tam on gün sonra aldım. cBenim için, size: 

cBir gün gelecek, bıkacaksınız 
ve ben, sokağa atılacağım. Bunda 
hiç bir fevkalôdelik yok. aleldde 
bir dram bile değil; her günkü şey-

- Şaka etmiyorsun ya?.. - Hayır! Ona, ümit vermedim. cNazlı, dan cSıtkı Tahir• e: •- Ancak nikahla bağlanabilir! !erden. Ben, afi§e edilmiş hale gcl-
Genç kadın, gülmüyordu: Hem, bir dal-.a da konuşmadık ki... cBeyefendi, -:Dediği :ıaman, parnıağınız ağ- dikten sonra, ne yapacağım? Artık, 
- Şaka değil ... Çok ciddi... _ Onun bu cüretini Behiceler cBu, size yazdığım ikinci mektup ~· ızdaB, do.~m1'.'§ kalmt§sımz. eski itibarımı bulamam ve sürünü-
Bir türlü kendime gelemiyor- de körüklemiş olacaklardır. oluyor. Adınızı anmıyacaktım. Fa- •- u. curetı nereden buluyor? rüm. . 

dum: ı Feride, bunu söylerken, dörtsa- kat, yeni lıiidiseler kar§tsında, SUS• cBu. kadar şaşacak ne var? Beni, . . • 
Bu tekili deg"il a'd t t hd·t f k b d k-d· · ı·yık .. .. cBenı nikıihla alsın! Dediğim za-- • • . e a e ı ... rılrruş yaralı bir av hayvcnı gibi, ma111 muva ı uıma ım. ... ınıze a mı gormuyorsu-

Size, bunu, ne ~ekı!de söyledi? olduğum yerde çırpınıyordum. cSizin, beni aradığınızı söyledi- nuz? Bunda haklısınız. Çünkü biz, ~n, elbet~e benim de bir güveıı-
Kat'i, sarih şekilde mi? Bana söy- Genç kadın, yavaşça sordu: ler. O kadar çok şey söyleniyor, 0 tutı uğumuz yol yüzünden, bütün, ıgım var '- Sefahat piyıuıasında 
liyesiniz, diye mı? - Evlenmiye niyetiniz var mı? kadar çok dedikodular dönüyor ki, haklannı kaybetmi§ zavallılarız. tanınmt§ simalardan değilim; müı>-

Feride, bütün zekasına, kuvvetli - Belki olabilirdi. Fakat her hangi birine inanacağımı şaşırıyo- Fakat, bunun. yüzümüze vurulma- teze! hovardaların da kolunda do-
görüşlerine ve tecrübelerine rağ· halde, bu şekilde değil.. rum. ınm da istemeyiz. !aşmadım. 
men, neler düşündüğiimı.i, ne ka- Feride, gittikten sonra, hep, aynı cSi.ı:, beni, niçin arıyorsunuz? .Ben, bu cüreti, sizin benim hak- cBı.ınları da bir tarafa bırakalım. 
rar vereceğimi pek kestiremeınış- şeyi düşündüm; Nazlı, bu cüreti Tarziye vermek için mi? Buna, lü- 1,,mda nasıl düşündüğünüzü bili- Mademki beni seviyormuşsunuz. 
ti: nereden bulmuştu? zum var mı? Eğer lüzum görü~·~- to · m vehminden alG!ım. her fedakli.rlığa katlanmanız tazım-

- Neye bu kadar telaşlandınız, Kadının zekasından çok, guru- , sanız, bana ehemmiyet veriyorsu-j .Size, nazım geçeb!le~ek sanı- gelirdi. 
· n ehemmi- yordıLm. Sıze, ba§ka türlu n.aaıl i- [Arkası var] 
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MTI'A 1 iKDAM 

Çektiği 

mes'ulü 
ısbrapların 

kendisidir. 

Karıfık ve nasıl yapı'.dı~ı belll olmıyan bayat çocuk gıdalarlle 
yavrunuzun sıhhatini tehllkeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

HASAN 
1stanbul Üçüncü l~a Mmıurlu • 

~ndan: 

Ojeni Gazann, Salt Bilginden al
dığı (4110) lira mukabilinde bi
rinci derecede ipotek gösterdiği 

Beyoğlunda HiisetYinağa mahalle
ıinde Nane sokağında eski 5 yeni 
10 numaralı kiğir bir bap hanenin 
rehin bedelinin verilmemesinden 
dolayı 2004 numaralı kanun hü • 
kümlerine tevfikan paraya çevril· 
mesine karar verilmiş ve gayri 
menkulün tamamına üç ehli vu ·ı1ıtıııı:~;ı:ııı~ 
kuf tarafından (üç bin beş yüz li· 
ra kıymet takdir edilmiştir.) 

Gayrimenkulün evtiafı: Bodrum 
katı ile birlikte altı kat, yarı kir
gir hane. 

Bodrum kat: Kömürlük ve o -
dunluktan ibıt'rettir. 

Z«.min kat: Kapısı demir, zemini 
mermer döşeli bir methal, bir oda, 
maa teferruat bir mutfak ve bir 
heladan ibarettir. Bahçesi bir met
re aruuıdan ve aralıktan ibaret • 
tir. 

Birinci kat: Zemin kat ile bu kat 
arasında merdiven başında bir he
li, birinci katta bir sofa üzerinde 
iki oda bir dolap olup pencerele -
rinde demir kanat kepenkler var • 
dır. 

İkinci kat: Birinci katın ayni o· 
lup yalnız sokak cephesindeki şah 

K•§eJerinl tecrilbe etmiş obaydı 

ona cehennem bayab yapıan 
bn muannit baf8tns1Ddan 

eser kahruyacah.tL 

BUtUn ntıraplan dindirir, baş ve 
diş ağnsile üşütmekten mütevellit 

atn, &ızı ve sancılara kartı 
lailhassa müessirdir. 

niş kısmında demir k'lrkuluklu üs- Mideyi bozmaz, kalbi 
tü açık bir tarasa vardır. va böbrekleri yormaz. 

Üçüncü kat: Bu kattan sokak Aldanmayınız. Rağbet gören her 
cephesine iki odası ve arka tarafta şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
bir odası olmak üzere üç oda var • GRİPİN yerine başka bir marka 
dır. vPrirlCTse siddetle reddedini" 

Dördüncü kat: Bir sofa üzerin· ••••••••••••
de iki oda üstü açık hir tarasadan 
ibarettir. Hanenin heyeti umumi
yesi otuz beş liraya wrılmekte o • 
lup terkos, elektrik, havagazı te -
sisatı vardır. 

Hududu: Hanenin bir tarafı Sa· 
mancıyan menzili ve bir tarafı da 

c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA-

RACAN • Umumi Neşriyatı İdar• F.den 
Yazı İşleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldıt;ı Yer: Son Telgraf Basımevi. 

c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı c::::::ı 

L 

"itamin, Kalori, Kuvvet, Kudret, 
Sıhhat, Neş'e, Enerji, Zeka 

Çoçuklarınıza yediriniz. En yüksek malik vasıf olan bu özlü unu 
Dünyada mevcut çccuk gıdalarının en mük~mmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, ÇavdarÖzÜ unlarını 

c ları ız edırın z 
lspiroz arsası. Ve tar'k ile mah - ------------------------------------------------------
dut. 

Sahası: 5 metre aralık ve 61 met
re murabbaı bina olır.ak üzere he
yeti umumiyesi 66 metre murab • 
baıdır. 

1 -İşbu gayrimenkulün arttır -
ma şartnamesi 30/3/939 tarihinden 
itibaren 39/570 numara ile İstan

bul üçüncü icra dairesinin muay -
yen numarasında herkesin görebi· 
leceği için açıktır. İla~da yazılı o -
!anlardan fazla mallımat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 
39/570 dosya numaraoile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştırak etmek i
çin yukarıda yazılı kıvmetin % 75 
nisbetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayrimenkul üze • 
rindeki haklarını husllsile faiz ve 
masrafile dairz pe ;MterOn ... ü'? 
mesarife dair olan iddialarını iş· 

bu ilan tarihinden itib•.ren 20 gün 
içinde evrakı müsbitclerile memu 
riyetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları tapu sicilleri sa
bit olmadıkça satış b•delinin pay
laşmalarından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iş:irak edenler arttırma şar'lna • 
mesini okumuş ve lüzumlu ma • 
Iümat almış ve bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur • 
lar. 

5 - Gayrimenkul 19/4/939 tari
hinde Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul üçüncü icra 

Gayrimenkul Satış İlônı 
lstanbul Emniyet ~ a:ıdıgı Direktörlüğünden: 

Bay Ethem kaptanın 12673 hesap numarasile S9.ndığımızdan 

aldığı (650) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor· 
cun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 numaralı 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılmak icap 
eden Kartalda eski Üsküdar yeni Ankara caddesinde eski 84 ve ye
ni 160/42 ve halen 30 kapı numaralı kagir, odası olan dükkanın ta
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta
pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(121) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledi
ye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16/3/939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinrle açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartna
mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun
ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. B.irinci arttırma 8/5/939 tarihine 
milsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat on 
dörtten on altıya kadar yapılacaktır. 

Muvkkat ihale yapılabilmesi için tekliI edilecek bedelin terci
han alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 25/5/939 tarihine müsadif Perşembe 
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hı.:susile faiz ve mesarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtisbiteleri
le beraber dairemize bildirmeleri liizımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sici!lerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Umat al
mak isteyenlerin 938/1444 dosya numarasile sandığımız huk işleri 
servisine müracat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• •• 
DiKKAT 

memurluğunda üç defa bağrıldık- Emniyet sanoığı: Sandıktan alınan gayrımcnkulü ipotek etmek 
tan sonra en çok arttırana ihale e· istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kiymetin nısfını te
dilir. Ancak arttırma bedeli mu. cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
hammen kıymetin % 75 şini bul • suretile kolaylık göstermektedir. (1777) 
maz beya satış isteyenin alacağına -
riiçhanı olan diğer ah,~aklılar bu· şer. f 7 - Alıcı arttırma bedı:li bari • 
lunup ta bedel bunların bu gayri 6 - Gayri menkul kendisine iha- cinde olarak yalnız ferag harcını 
menkul ile temin edil"1iŞ alacakla- le olunan kimse derhal veya ve - 20 senelik Vakıf taviz bedelini ve 
rınm ınecmllundan ta2 Iaya çıkmaz rilen mühlet içinde parayı ver - ihale karar pullarını vermeye mec 
sa en çok arttıranın taahhüdü baki mezse ihale kararı fosholunarak burdur. 
kalmak üzere arttırma 15 gün da- kendisinden evvel en yüksek tek - Müterakim vergiler tenvirat ve 
ha temdit edilerek 4/5/939 tarihin- lifte bulunan kimse arzetmiş oldu- tanzifat ve tellaliye resminden mü 
de Perşembe günü saat 14 ten 16 ğu bedelle almağa razı olursa on<> tevellit belediye rücumu ve milte
ya ka~ İst'!l'l;ıul üçüncü icra me- razı olmazsa veya bulunmazsa he- rakim vakıf icaresi alıcıya ait ol· 
murl'!Jju nda arttırma bede· men on beş gün müddetle arttır - mayıp arttırma bedelinden tenzil 
Ji saı_, .e~ , .n alacağına rüçha- maya çıkarılıp en çok arttırana i- olunur. 
ni olan diğer alacaklıların bu gay- hale edilir. İki ihale arasındak İşbu gayri menkul tamamı yu • 
rimenkul ile temin edilmiş alacak- fark ve geçen günler için yüzde 5 karıda gösterilen tarıhte İstanbul 
!arı mecmuundan fazlaya çıkmak ten hesap olunacak faiz ve diğer Üçüncü icra memurluğu odasında 
ıartile en çok arttırana ihale edi- zararlar ayrıca hükme hacet kal • işbu ilan ve gösterilen arttırma 

lir. Böyle bir bedel elde edilmezse maksızın memuriyetimızce alıcı • şartnamesi dairesinde satılacağı i
:lhale yapılmaz ve ıatış talebi dü - dan tahsil olunur. M•.dde (133) lıan olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - 14/3/939 tarihınde kapalı zarf ve eksiltmesı ya::ıılacağı iliın 

edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum 

üzerine temdit edilmiştir. 

II - Eksiltme şeraiti sabika dahilinde 4/4/939 tarihine ra~tlıyan 

Salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat $ubesi Mü

düriy~ti Alım Komi•;yonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme 

saatinden bir saat ev"eline kadar csaat 14 de• kadar Kamisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek 
isteyenlerin fiatsiz teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta 
evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek münakasaya 
iştirak vesikası almaları lazımdır. cl714• 

I - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet 

yüksek randumanlı sigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif (24000) lira muvakkat teminatı 

1800 liradır. 

III - Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 te 

Kabataşta kain Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı

lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

V - Mübayaa olunacak makinalar molins standart; mÜIIer; 

skoda fabrikaları mami.ıliitından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak ed~nler fiatsız tekliflerini % 7,5 gü

venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı 

zarfların eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat 

evveline kadar (saat 14 de kadar) mezkur komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

Tashih İlanı: Gazetemizin 8 - 12 Mart 1939 tarihli nüshalarında 

İnhisarlar İdaresinin Malatya Tütün Fabrikasında yaptıracağı 
Trottuvar, Asansör tesisatı, Bahçe topran tesviyesi, Drenaj Bahçe 

dahili yolları ve ihata duvarları işlerinin ihalesi sehven 23 Mart 

1939 olarak gösterilmişti. İhalenin 27 Mart 1939 Pazartesi günü ya· 
pılacağı tavıihan il.in olunur. 

lstanhul Elektrik işleri Umum MUdürlOğOnden : 
Muhammen bedeli 11.000 lira olan isim ve mikdarları aşağıda 

yazilı 4 kalem muhtelif malzeme 27/3/939 Pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarf usulile eksiltmeye konulacaktır. 

>Eksiltme Metro Hanında 6 ıncı katta toplanacak olan komis
yvnda yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile 
J..anunun tayin ettıği vesikaları ayni gün saat 14 de kadar Komls· 
yon Reisliği:rıe vermiş olmaları !Azıınclir. 

Şartnameler parasız olarak İdarenin Metro Hanında 7 inci kat-
taki malzeme daıresinden dağılmaktadır. cl60,_ 

1 - 8500 adet beton armeden plak. 
2 - 500 çift beton armeden 1 metrelik boru. 
3 - 500 çift beton armeden 1,25 metrelik boru. 
4 - 500 cift beton armeden 1,50 metrelik boru 

17 - Mut 19~ 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonrr. 

kullanan mes'ut güzeller 

Kullandıklarını söy !edikten sonra, 
dişlerin niçin bu kadar beyaz ve 
güzel olduğuna şaşmak hakikaten 

şaşılacak şeydir. 

Radyolinle fırçalanan clişler eoedl 

bir hayata, sıhhate ve cazibeye 

malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Radyolin diş macunile flrcalayınız 
1 

TÜRK ANTRASITI 
Her cins sola ve maltızlar için ideal bir kömürdür 
Satış merKezi : Gilkrist Voker ve Ksı. Ltd. 

Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 5 ıncı kat 
Telefon : '!4915 

Is an~ul Dördüncü icra memurluğundan: 
937 - 3027 

Emlak ve Eytam bankası Türk Anonim Şirketıne hırı ııci d(·re
ce ve sırada ipotekli olup tamamına ehli vukuf marıfclılc (26. ~) 
lira kıymet takdir edilen Beş;ktaş'ta Şenlik Dede mahallesının 

eski ıhlamur Çukur Çeşme yeni Aziziye ve Çukur Çesm<' >nkagı>ı
da eski 49, 2, 4, 6 mükerrer yeni 119.2 sayılı sağ tarafı Çukur Çe~ıne 
sokağı sol tarafı Dere sokağı ve arka tarafı Timur Alı'ııın mcr."ıl 
bahçesi ve hazan Mehmet Nuri ve Fatma haneleri diğer tarafı vol 

ile mahdut evvelce arsa, halen dükkanı müştemil bir bap har.l'lıın 

tamamı açık arttırmaya konmuştur. Umumi evsafı: Ga\1".mer•ul 
kargir ve dükkanı müştemıl maa bahçe hane olup bahçetilnde mı·y
valı meyvasız ağaçlarla bir kümes bir kuyu ve içınd" eJeklrık ve 

terkos tesisatı vardır. 2 No. lı hane ve altında 119 No. lı dukk J" 

lup dükkanın zemini renkli çini döşeli ve önü istor kepenklıdır. 

Camekanlar kiracıya ait dükkanın arkasında ufak bir oda vardır. 
Evin zemin katı: Zemini renkli çini bir antre ve zemmi renklı çmi 
mozayik çamaşı~ tekneli ve maltız ocaklıdır. Gerek mutfaktan & ·• 
rek hariçten kapısı olan mutfağın ayrıca bahçeye kapısı vardu·. 

Birinci kat: Bir küçük sofa üzerinde üç oda bir hallı mevcuttur· 
63 m2 üzerine inşa edilen 75 m2 bahçeyi ihtiva eden ve heyclı u
mumiyesi 138 m2 olan bina ve dükkanın halihazır aylık kıra ıradı 
25 liradır. Bina yeni yapilmıştır 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 9/3/1939 tarıhin
den 937/3027 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İianda yazılı :An· 
!ardan fazla mallımat almak isteyenler işbu şartnameye ,.e 
937 /3027 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 .5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat maktubu t vdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarl~rıı, ve ırtıfak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususıle fa
iz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihınden itıbaren vır
mi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetımize bıldır· 
meleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttımaya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanun hÜ· 
kümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine 
tevfikan ikinci bir arttırma Y\Pılmaksızın gayrimenkul 18/4/J9~l9 
tarihinde Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dôrdüncü icra 
dairesinde yapılacak &rttırma neticesinde üç defa bağırıJd,kt?'1 

sonra satışa rüçha..nı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul le 
temin edilmiş alacakları mecmuundan fazla olmak şıırtile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapıl· 
maz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veva 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse a~zetmış oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bu'unmazsa he· 
men on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artıırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde ~ 
ten hesap oluıı_acak faiz ve diğer zararlar ;.."l!"ca hükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (M•ddt 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu Jeralt 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pulların• 
vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
tellaliye resminden mütevellit belediye rusumu ve müterakim va· 
kıf icaresi alıcıya alt olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunu~: 
İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördiincu 
İcra Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna-
mesi dairesinde satılacağı ilA.n olunur. (1760) 

Emlôk ve Eytam bankasından 
lsbu gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse ba;.· 

kaca takdir edilecek kıymetin °/0 60 Sİ kadar ken I· 
lerine ikrazatta bulunabilir. 

Hı 


