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HALK GAZETESi ... 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

lnOnii, KOseivanofu kabul ettiler 
KUMUL Misafirimiz bu akşam 

Ankaradan ayrılıyor 
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CACALOGLU NURUOSMANIYE No. 54. 
TELEFON: 23300 - lSTANBUli 

Artık, meb'uslukla profesörlük ve meclisi idare 
azalıkları gibi muhtelif işler bir şahıs uzerinde 
loplanmıyacaktır ki, kumul denilen bu usulün ' 
kaldırılması, milli havanın hakikaten tasfiye 
edildiğine ait ümitleri takviye etmektedir. ' Reisicümhurfsmetj 

Yazan : Alımet Ağaoğlu 
Gazetelerde tesadüf edilen bazı 1 eli görüyoruz. Milli havayi nesimi· 

haberler, milli havanın hakikaten yi bozan illetlerin birhi kaldırıl -
tasfiye eclildiğine ait ümitleri tak· mak üzeredir. Bundan sonra ~rhk 
viye eylemektedir. Bazı mebus, mebus mebustur, profesör de pro· 
Profesörler ile bazı mebus heyeti iesördür. Kumul yoktur. 
idare azalarına vaki olan teklifler Ayni hal şirketlerde heyeti ida-
de hu cümledendir. Bu tekliflerde, re azalığı yapanlar hakkında da 1 
bu zatlardan, mebus olmaklığı mı, varittir. Artık mebuslar arasında 
Yoksa profesörlüğü mü, yahut şir- 'falan şirketin falan kadar aylık 
ketlerde heyeti idare azalığını ım alan kimse bulunımyacaktır ve bi· 
lercilı ettikleri sorulmuştur. naenaleyh ister istemez o şirketin 

Bu sorgu büyük içtimai bir ille- avnkatlığını yapmak mecburiye • 
le karşı ittihaz. olunıİn gayet lııy· tinde de lıalmıyacaktır. Bu, ve 
ınetli bir tedbirdir. yalnız bu, milli ahlak ve milli 

Bu son zamanlara kadar öyle temsil için kıymet ölçülmez bir 
lnebus profe>iirler vardı ki, ayni hizmettir ve bu hizmeti temin e· 
lamanda birkaç muhtelif vazife • denlere millet elbette ki müteşek
Yi Üzerlerine ~altta bir beis kir ve. minnettar olacaktır. 
görmüyorlar~ "''za birçok şir • Dikkat edilsin. Mebuslukla, pro
ketlerin heye'ti ıdare azalığı ile fesörlUk arasında muhayyir bıra· 
beraber mebusluk sıfatını da ta· kılmış olan beş profesörden dör _ 
flYanJar vardı. dü mebusluğu tercih eylemiştir. 

Bu suretle 9Jl'f içtimai ve siyasi Düşününüz ki hunlardan bazıları , 
llÜfuzları istismar ederek ve birkaç vardır ki. yirmi beş, otuz seneden. 
\>azüeyi nefsinde toplıyarak müte· beri muallimdirler! 

. ~ lnönü ile Bulgar. 
------------' 

Muhterem misafirimiz, Başvekil REFiK SAYDAM ve kendilerini 
karşılıyan cliier zevatla beraber Ankara istasyonundan çıkarlarken 

Başvekili 
1 

1
da uzun, 

mülôkat 

arasın-

O A 

samımı 

yapıldı 

Miill Şef lSMET INONt.l' ve muhterem refikalannm evvelki gün 
Ankara Belediye dairesine giderek müntehibisaniler için reylerini 
~stimal ettiklerini yazmıştık. Yu kandaki resimler Cümhnrreisi
~e refikalarını reylerini sandığa atarlarken göstermektedir. 

Seçimin neticeleri 
hu akşam anlaşılacak 
Rey atılan sandıklar saat 16 da kapanacak 
ve tasnif işi saat 20 de bitmiş olacaktır 
Müntehibisani intihabatının dör· şimdiye kadar reyini kullanmamııı llddit yerlerden tahsisat, maaş, Fakat tercilılerinin esbabı da 

İicret vesaire almak gibi illet, biz- kolay anlaşılır. Sırf maddi menfa· 
den daha tecrübeli olan milletler- at bakımından bile bizdeki me • 
de kumul tabiri ile üade olunur. bnsluk, insam her şeyden müs -
O lnubitlerde • bu illet • tahammü- lağni kılacak kadar hayırlı bir lş-

düncü günü de çok hararetli geç· olan pek az vatandaş ta bugün Pa
miştir. Bugün intihabatın son gü- zar tatilinden istifade ederek bu 
nüdür. Meşguliyeti veya işi icabı (ATka&ı 3 üncü aayfada) 

lii caiz olmayan içtimai bir hasta· ( ATkcw 3 üncü sayfada) 
hıı; addeclilir ve içtimai selimeti - ;. Bahçekapı yangını 
düşünenler tarafından şiddetle ta- Ahmet AGAOuLU 
kip ve tecziye olnnnıaktadır, 

Misafir Başvekil Ankara istasyonunda selam resmini ifa eden askerlerimizi teftiı ediyorlar 

l Ankara, 18 (A.A.) - Reisicüm • 
hur İnönü bugün saat ll.45 te Bul-İ)ijşününüz! Mebus sıfatı ile ve 

Ankara yüksek mektepleri profe
IÖrlüğü ünvam ile Ankarada olu
tan bazıları, ayni zamanda İstan
lılılda, İstanbul üniversitesinde de 
Üzerine Türk gençliğine ilim öğ • 
retnıek vazifesini almak cür' etini 
Cösteriyorlar ve ayda üç dört gün 
için İ~ıanbula gelerek bu kısa za· 
illan içinde bir aylık dersleri guya 
lıerıniş sayılıyorlardı. Gerek me
busluk ve gerek profesörlük vazi
felerinin nasıl icra edildiğini ve 
daha doğrusu nekadar ihmal olun· · ı 
duğunu artık siz tasavvur ediniz!! 
buna mukabil bol bol tahsisat alı
b.ıyordu. Bu halin de gençlik üze· 
riııe yap{ığı eliın ahlaki tesirleri 
düşüıı " " " unu:ı. •• 

Ayni şey, mebusun müteaddit 
Iİrketler heyeti idare azalığı bak· 
lunda da söylenebilir. Hiç ıüphe 
etınenıelidir ki iktısadi ve mali 
hayatımızda müşahede olunan ba· 
ll düşüklüklerin başlıca sebebi 
burada idi. 

llatı:rlarda olsa gerektir. Bu ha
lin doğurduğu ahlaki ve içtimai 
karışıklıklar, daha üçüncü intihap 
devresinin arifesinde dikkat na • 
tarına çarpmış ve o zaman fırka 
lıırafından •umde• ler namı ile or· 
taya koyulmuş ve her türlü bu bo· 
:ı•u ve yıkıcı itiyadı menetmişti. 

akat az hir zaman sonra yine her 
§ey ıınutuld u, her şey yine eski 
hale avdet etti ve son zamanlarda 
•skandal. denilecek kadar bir 
Vüs'at buldu. 

Evvelki giin mebus namzetliği 
tayininden bahsederken mııhlie • 
reın Cümhurreisimiz İsınet İnö • 
lliinün himmetlerine çok ümit bağ. 
ladığımızın yersiz olmadığını şim 

Alınanvanın veni hedefi Peste mi 1 ! gar Başvekili Ekselans Doktor 
Köseivanof'u kabul buyurmuşlar -
dır. 

Reisicümhur İsmet İnönü ile 
Bulgar Başvekili arasında samimi 
bir şekilde uzun müddet süren 
mülakatta Başvekil D•,ktor Refik 
Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu hazır bulunmuşlardır. 

l(undakçısuçu depo 
sahibine atmak istedi 
Tahkikatın tamikına lüzum görüler ek 
kundakçı Ali ve Mustafa tevkif edildiler 
Hasan ecza deposu yangını etra· Malfun olduğu üzere Ali, zabı • 

Almanya, Bohemyaya mühim 
mikdarda asker sevkediyor 
Merkezi 
bir lıava 

Viganada olmak 
Üssü kurulmasına 

•• büyük 

RiyaseticUmhur köşkündeki 
ziyafet 

fındaki tahkikata dün de devam taya verdiği ilk ifadede, Kasımpa.· 
edilmiştir. şada oturan hemşehrisi Mustafa • 
Tahkikatı idare eden müddeiu- nın kendisini depoyu yakmağa 

Ankara, 18 (A.A.) -- Reisicürn- muıni muavinlerinden Rüat dün teşvik ettiğini, bıt iş için beş yü:i 
hur İsmet İnö~.ü ve Bayan İnönü sabah erkenden yine Emniyet lira vermeği vadettiğini ve 115 li• 
tar~n.ndan bu_~~. saat 13 te Rıya- Müdürlüğüne gelmiş ve maznun- ll'ayı da peşin verdiğini iddia et ; 
setı~~hur ~o~de Bulgar Baş· !arla hadise etrafında malumatla· mişti. Yakalanıp sorguya çekilen 

uz ere 
karar verildi 

• vekılı Ekselans Koseıvanof ve Ba- Ti olan şahitlerin isticvabına de • Mustafanın ise evvela Rizeli Ali • 
yan Köseivanof şerefine bir öğle vam etmiştir. ( ATkası 2 inci sayfada) 1

-- ··-· ·----- . . - -· 
Çembe rlayn 
Hitleri şiddetle 
tenkid etti 

yemeği verilmiştir. 

Ziyafette Başvekil Refik Say -
dam, Hariciye Vekili Şükrü Sara
coğlu, Bulgar orta elçisi Bay Kris
tof, Sofya elçimiz Şevki Berker, 
Riyaseticümhur Umumi Kiitibi Ke 
mal Gedeleç, Numan Menemenci -
oğlu, Riyaseticümhur Seryaveri 
Celiıl, Hususi Kalem Müdürü Sü

Londra, 18 (A.A.) - Başvekil reyya Andriman hazır bulunmuş· 
Çemberlayn, dün gec~. Birming • !ardır. 
ham milli birlik toplantısının se - Ankara, 18 (A.A.) _ Bayan İs· 
nelik mitingi~de .söylediği bir nu- met İnönü bugün saat 12 de Ba • 
tukta demıştır kı: yan Köseivanof'u kabul buyur -
. Bütün dünya efkarı umumiye • n:ıuşlardır. 

Almanyanın yeni hareket hedefi olduğu ııllylenen Budapeşte sı, bu ana .kada~ m.isli görü~emişı K"o'seı"vanofun gez"ıntiler'ı 
. derecede şıddetli bır darbe ile kar 

Prag, 18 (A.A.) - Havas: Çek halkı da endişe izhar et - şılaşmıştır. Bu hafta içinde vu • Ankara, 18 (A.A.) - Muhterem 
Alman kıt'alarının iki günden- mekte ve Almanyanm geniş mik- Iı:uıı gelen hadisler, istikbalde en misafirimiz Bulgar Başvekili Ek

beri durmadan Prag'dan geçmele- ~ ·..r ta ye.ni bir harekete baş.lamak derin akisler tevlit eyliyecektir. selims Köseivanof refakatindeki 
ri siyasi müşahitleri endişeye dü • uzere mı bulunduğunu kestireme- Muhalefet, son hadiselerin sebe- zevat ile birlikte bugün öğleden 
şürmektedir. Çünkü şimdi mühim mektedir. bini, Münih anlaşmasının teşkil et- sonra Gazi Terbiye Enstitüsünü, 
mikdarda sevkedilen bu kuvvetler Bazı mahfe!lerde Almanyan}n tiğini ileri sürüyor. Münib anlaş • Ziraat ııJlstitüsünü ziyaret etmiş· 
Bohemya ve Moravya'nın işgali i-' ;yeni IJPeket- kede}inin ·bµdapeŞte ması, ·gizli bir · ş~y değild\r. Metni lerdir. Bayan KöseivanÖf. Çubuk · 
çin lazım olan mikdardan çok faz olduğıı 'tahmin :ecıµmekteçiirr:" (Arkası 3. üııcü sayfadı;ı) Barajıni gezmişt;-;,. :,., · 
ladır. (Arkası · 3 üncü savfada) • .. • • • - • (Arkası ,3 üncü. say.fada) ' . 
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İstanbul öğretmenleri yardı~ 
cemiyeti toplantısı 

Dünkü toplantıdan bir görünü~ 
[Yazısı §ehir haberleri kısmımızdadır] 



SAYPA 1 .- . 

Bahçe kapı yangını 

I<undakçısuçu depo 
sahihine atmak istedi 
Tahkikatın tamikına lüzum görülerek 
kundakçı Ali ve l\o1ustafa tevkif edildiler 

fıçılar içinde zeytinyağlan vardı. 

Hasan bana orada birikmiş bir 
halde bulunan ambalaj kağıdı ve 
talaşları göstererek: •Bunları tu
tuşturursun, sonra dış kapının ya-

Bir kurşun hırs·zı yakalandı 
Sabıkalılardan Köse Emin dün 

kurşun satarken yakalanmış ve ı 
kurşunları çaldığı anlaşılmıştır. 

M i 11 i R o m an : Tefrika No. 1 

ııınıııııııuıııııııınııııııııııı:ıııııııııııınınıııııı:nııııııııuııııııııııımııııııııı:nıııııııın 

Feci bir deniz 
kazası oldu 

Bir motör parçalandı, 
üç tayfa boğuldu 

İKDAM 

Oğretmenlere 
yardım cemiyeti 

"Taksimde Dağcılık klübünde açtılan müstakil ressamlar resim ve heykel sergisi ile dün şehrimizi 
Ce&dn seyyahlardan bir grupu görüyorsunuz 

lrOLSOMO 

19 - Mart 19:19 

• 

Adliye koridorlarında 
24SAAT 

Soyacağı dükkanın 
tepesinde yakalandı 

Lalelide paçavracı Hamit, pa -
çavra paylaşmak meselesinden çı

kan bir kavga neticesinde arkada
"' Emini yaralamış ve yakalanmış
tır. 

İTİZAR - Mündericatımı-
zın çokluğundan dolayı •Pey
gamberlerin Hayatı• tefrika
mızı bugün koyamadık, özür 
dileriz. 

HUseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

lllWUIUllllUIDIWUlımuııuııııımıooıımınıınııonıınıuıııınınHıııınını 

- Vakıa şimdi bu sözlerim sana söyledL Sonra bunun, meklepler-ıber ver. Nasihatimi al. Ona görelnın şiddetle içtinap tavsiye ettiği lü cazip, mukavemetsuz g~rünü- halde bunların en güzellerine ma- Zavallı çocuk, söyliyeceğin1, ıstı
kaba ve çok münasebetsiz gibi ge- ce maruf ismi adedisini tasrih ve hareket et .. gençliğin bin bir ka- memnuayı şeytan, akhna getirdi. yor, bitahammül kalıyor, şeytan, lik olacaksın... yeceğini tamamile unuttu. Yut • 
lir amma bunları sana telkin et - daha sonra en avami tabiratla zasından Allah seni saklasın .. sen Ve tarifini dinlediği veç~ile bu - onu artık her gece aldatıyordu. Vadini fısıdıyordu. Bu vade ha· kunmalara, hıçkırıklara tutuldu. 
memeği kendime büyük bir vebal şer'ü edep namına şek~i amelisini de kendi kendini korumayı bil.. nun tecrübesine vardı. Ihtitfarın, Konakta, ta paşadan, beylerin en lecanla raptı kalp ederek Ali Be- Sesinin dalgalarını goğsünde elile 
bildiğim için söylüyocum. Bu mü- de bir güzelce tarif ettı. haydi göreyim seni oğlum Ali Be- hayırhahbğından, büyük bir safvet küçüğüne kadar başlıca meşgale, kir aldığını bulduğunu tuvaletine bastıra, bastıra ma.'ıza bir şey söy· 
hlm şeyleri münasebetsiz sayarak Şiddetle içtinap tavsiy~sinde I kir. Bu, baba öğütlerim: daima ak- le verdiği ;ıasihatlerin makıis a • şeytanın bu tatlı iğvasına teslimi veriyor, pek az ele getirdiği yazı- !emiş olmak için : 
çocuğa anası söylemez, babası söy bulunduğu bir fiile biiyük hır saf-, ima getir... miliyetile günaha girdi. Damarla- nefsetmektl. Lala İshak ağanın yı, birtakım hayali mahbubeleri- - Sen misin Pervin? 
l~mez, hocası, bildiği, _?ostu t'.'! - veti ifade ~le çocuğu teşvik ettiğin Bu ak sakal ile bıyık arasındaki rını ya~an ilk ge~ç~ik fev~r~~- - ded". nasi?atlerine rağmen Ali ne muhabbetname tahririnde işle- - Evet .. 
kın etmezse o _zavall~ lamden_ og - den. habe~ı _Yoktu:. Ve en nı~a~et kararmış ihtiyar dudaklardan sa- rınd.~n ıbr nebzesının atı:şını vu: Bekır, bu ~~enge uymak havasın- tcyordu. Yazıyor, yazıyor, kimse- _ İyi misin? Ne yapıyorsun! 
~enecek? Şeraıte mu~asebetsız ve nasıhatlerını şu sozler ile mühur- çılan ve kendine biraz bunakça cudu_n~en attı. Hay~tm ıl~ r~şeı d~n .. k".nd~ı ala.':1ıy~.rd~. Onun ye göstermeden yine yırtıyordu. _ Teşekkür ederim Ali Bey.~ 
r.yip şey olmaz ... Bızım Paşanın Jetli: gelen bu nasihatlerin önünde Ali zevkını veren kadehı kendı elın - gonlu şımdı sıkı hır ruzgarda yel- Zaten ne imlası vardı; ne ifadesi... Sen nasılsın? 
oğulları bu dini vazifelerini öğren- - Bu muzır iptila; sıhhati, ze- Bekir çok sıkıldı. Ufar.dı. Konak- den battı. Bir nevzat, nasıl valde- kenlerl pupasına dolmuş hafif bir Yazdığı şeylerden, kendinden baş- - Eh 1 . .. ·d·· 

. . ··t·· d b" k t . t k k 'b" "d' D 1 . .. . d ' ne yapa ım .. sem got tiID 
meden büyüdüler, erkek oldular, kayı, ahliıkı, herşeyi bozar, bitli - ta, genç küçük beylerin, hanımla • sının su un en ır ~ reyı J".1.a • ayı gı '.. ı . .'· a gaıar uzerın en kasının tam bir meal çıkarabilme- daha iyi oldum ... 
evlendiler ... Allah, dededen toru - tir. Dikkat et oğlum, şimdi senin rın besmelesiz olduklarına şaştı. ra~ yaşamanın lezze.:ı tegaddisı.n". u~uyor, onunde kaya? mı var? si şüpheliydi. P'ervin, gevrek gevrek gülerek: 
na kadar günahlarını affetsin .. bu gül gibi yeni açılmıya başlıyan Genç, cahil zihninde meali tama- agah ~!ursa, 0 da ~y'.ece .teskını Gırdap mı? Kasırga mı. Bunlar· Bir gün, bir şey söylemek için - Beni gördün mü ya? Ya~ 
k • · · d d • t• ı · şehvetın bu s1rrı mühımmıne er- d ·· h b'l ım· d F k t onagın ıçın e ogup ye ışen erın genç vücudüne arız birçok düş • mile tevazzuh edemiyen bu tabi- . • . . . . . an şup e ı e e ıyor u... a a harem kapısına indi. Dönme dola- dolabın arkasından se~ııni işittin-
hepsi besmelesizdir. Anladın mı manların, daha doğrusu yüzünde rin ne demek olacağını düşündü. dı. Hasıl'., Alı ~ekır, ılk zılleyı tat- konaktaki en genç, en güzel ka - bı vurdu. Yarım dakika sonra, ku- - Evet.. fakat .. benim için o cı. 
Yavrum' K d .. h f"f t 1 b .. tı. Kendı kendıne baştan çıktı. d 1 iht' b l . lak1 k g· e . 'b· b' lı b'" ük" b" k' dı b' . . · tecelli eden ayetullaha aşık bin en ını a ı çe er eten u soz • ın ar ıyar paşanın, ey erm arı, uş na m sı gı ı ır tat - uy ır ar r.. u· nımettır .. · 

Lala lshak, bu dini vazifelerin üftaden vardır. Onlardan kendini !erin üzerinden birkaç saat geç • - 7 - hisselerine ayrılmıştı. Ali Bekir'e, !ıkla okşıyan nazik bir ses, dolap Pervin, musiki (tril) i gibi se • 
şaruarını ve nasıl yapılacaklarını sakınmalısın ... Bu konağın selem- tikten sonra hepsini ıır.ıuttu ... Kü- Ali Bekir, meşhur şarkı güfte- olsa olsa bunlar ile çeşmi çerez arkasından cevap verdi: sinin bütün letafeti ihtizazile uzUll 

en ince lafsilatile bıffğ çocuğa lJir lığı bekar uşaklarla, içerisi fing.r çük beyler ve hanıır.larla daldığı sinin hükmü felsefisinc tutularak geçinmekten başka bir zevk düş- - Ne istiyorsunuz? ca güldü ... O anda, kadınla erkek 
bir anlath. Bu telkin ve tali: ı - fingir kaynaşan genç kızlar ile ,~,. oyunlar, eğlenceler aklından bu çeşmei pürhiinu fenadan bir katra müyordu. Lakin kafir şeytan, da- Bu cıvıltı, Pervinin ötü.fü idi. .. perdesi arasında galiz, kart, h?ğ• 
de hiç bir şeyi eksik bırakmamak lu ... Bunlard:ın birinin gön . e mev'izeyi sildi. Yalnız o gece dö- tattı. Fitili aldı. Şimdi, konağın ima onun kulağırja: Bu sadanın nüvazişiyle Aı1 Beki - m< klı bir tevbih sadası işitildı: 
için cistifta• vezninde bir kelime iğvası düşerse, hemen gel bana ha- şeğine girdiği zaman, İshak lala - genç kadınları, gözüne başka tür- - Ali Bekir, dişini sık .. istik - rin yüreği gıcıkland • c.;ıcıklandı. (Arkası mıri 
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Fransız meclisinde 
dünkü müzakere 

Fransada geniş selô.higetler 
kanunu kabul edildi 

--
iŞARETLER 

Herşeyin sun'isi 
Bazı politikacıların söylediğine 

göre Avrupada harp başlaınışbr. 

Seçimin neticeleri 
SAYPA 3 

Almanya Cember-, 
ıaynın nutkunu 

•'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!"!!!!!!'!!!!!11•• I Y "1nız henüz siliıhlar patlamadı; 

l' l'sv·ıçre sevk'u'lcey~~ bir gün ve birdenbire karşılıklı 
nasıl karşıladı 

y zümrelerin boğuştuğunu görürsek Bt rlin, 18 (A.A.) - Neşredilen 
\ hayret etmiyeliın. Zaten artık no- yarı resmi bir notta dün Çember -

' rabıtalarının islahı ı talar teatisi, ültimatomlar veril - !ayn tarafındar. irat edilen nuluk 
mesi ve nihayet harp ilam gibi hakkında tefsiratta bulunularak 

Bern, 18 (A.A.) - Havas: merasim tarihe karıştı. bunun Berlinde İngiliz Başveki -
Avrupa hadiseleri İsviçre· Fakat baz."~• da diyor ki, Ci - linin şahsiyeti itibarile bir alaka 

nin şark kısmı ile sevkulceyş han Harbi bitmedi ki başlasın!.. tevlit ettiği, Çemberlaynin hadise-
rabıtalarının ıslahı projesine Yapılan sulh sun'i bir sulhtü. !eri objektif bir tarzda tahlil et -
yeni bir hız vermiştir. Galiba, bunlar en doğruyu memiş olmasının hayretle karşı -

Çiftçi partisi kabul ettiği söyliyenlerdir: Sun'i &ulh... !andığı kaydedilmekte ve Münib 
bir karar sureti ile milli mü- Neden her şeyin suıı'isi var da • anlaşmalarından ilk evvel Alman-

Paris, 18 (A.A.) - Meclis geniş salahiyetler kanununu 264 re- dafaanm takviyesini, seri sulhün olmasın? İpeğin sun'isini yanın ayrıldığı ha,kındaki beya-

Ye karşı 321 reyle kabul etmiştir. sevkulceyş muvasaleleri ih - giyiyoruz, memnun da oluyoruz. nata bilhassa işaret Pdllerek bazı 
Paris, 18 (AA.) _ Hukumete bulünden dolayı üzerine hiçbir dasını istemiş ve buna ben - Çok şükür biz henüz muhtaç ol - . Avrupa devlet adamfannın Çeko-

geniş saliıhiyetler verilmesi hak- mes'uliyet alamıyacağını beyan et- zer daha bazı taleplerde bu - madık ama Almanyada her türlü Bır rnhanl reis reyini kullanıyor Sıovakyada yanlış hareketlere teş 
kında kanunun mecli~te müzake- miştir. lunmuştur. yiyeceğin sun'isi ile geçinip gidi- (Baş tarafı 1 inic &ayfada) müstesna- atılmış ola'!l rey mikda- vik mahiyetinde tefsir edildiği ha-
resine başlanmıştır. Müteakiben söz alan cephe me - Büyük garnizonlar mecfü.i, yorlarmış. milli ve medeni vazifes.inin ifa e - rı 220.000 i bulmuştur. tırlabldıktan sonra Alman mat -

Söz alan mazbata muharriri, bil- buslarından Bergery Daladyenin sevkulceyş noktasından mü - Ya kalbin, ya hararetin, ya cİ· decektir. Bugün öğleden sonra Taksimde buatı da bu hususta ikaz ve ihtar-
kumetin derpiş ettiği tedbirler a _ milli .'.'1üdafaa _i~in lüzumlu .ola.n him olan bu mmtakanın de - ğerin, ya in»anın sun'isi? Dün Cumartesi olmak münasebe şehir bandosu muhtelif parçalar !arın eski olmadığı, buna mukabil 
rası d k i db' 

1 
. bil 'her turlu tedbırı tatbık etmesı lu- mir yolile bir an evvel bağ - Meşhur tayyareci Lindbergle tile sandıklar gece 20 ye kadar a- çalacak ve huku.k fakültesi do - batı Avrupası matbuatını Çek zı-

n a as er te ır erın ve - d k' .. 1 . . t . F d kt k 1 ti · d h 'Zumu hakkın a ı soz erını asvıp )anması ve yeni yollar in - ransız o or Karo) sun'i a b çık bulundur 1 t B .. çen erın en Yavuz Abadan bir d 1 M" 'h 1 V 
assa ham madde imal ve depo e- tt'.. . b'Jd' . t' 

1 
tıl ,. .. Ank d d u muş ur. ugun sa- lı't be . t d k . marn ar arı unı an ;,şması er-

d' e ıınnı ı ırmış ır. şası husus arında ısrar etmiş- Y~_P ar, sun ı cıger, . ara a a üt 16 da müntehibisani intihabatı ı a ~a e ece tır. Bakırköy say zihniyetinin bir tasfiyesi ol -
ılmesinin tacili hususunda en Bergery, Fransız kuvvetini has- tir. cıger hastalarının emrme amade· b't k Halkevı salonunda başkan Cev - d • te 'k . . r 

mühim mevkii işgal ettiğini bil - sas şartlardan birinin Fransız bir- Tessin hükfuneti ile Coire ~ dir. Birtakım hastalık membala - t ı ecRe ive. sandıklar kapanacak - det bir konferans verecek ve spor dugunul u~utmaty: bşv1 '., ~lmçın kelın-
d 

• ır. ey erın tasnıfıne derhal baş- en ge enı yap ıgı ı ~ırı e e -
irmiş ve maliye komisyonunun !iği olduğunu teyit eylemiş ve de-. halkı da askeri yolların tak - rını imha eden sun'i hararet çok- 1 alanında da maç esn~sında pro - d' 

k . anacak ve netice saat 20 ye ka - ır. 
anunu 17 reye karşı 26 reyile ka- miştir ki: \ viycsini istemişlerdir. tan muhtaç ol;ınların ıındadma .. paganda yapılacaktır. Beyazıt 

h - · ·-~ - ·~p koşuvor ve sun'ı' ın· san da ortalık dar taayyun edecektir. meydanında o"g>Jednn evvel bando Alman. y.anın_ . yabancı bir ırkı il-
U! ettiğini hatırlatmıştır. Almanya hegemonyasını teşeb- , ' . 

I
• } hizmetinden katiplig' e kadar heT İntihabatın üçüncü günü zarfın- çalacak, saat 10 - 12 arasında Şeh- h:k ettıgı ıddı.asına ge. J;nce, mez -

Müteakiben .Seie mebusu Ke - büslerine karşı bir durdurma dar- • • k b • k · t b t B h 0 g ı ı Z a ı - işe yarıyor. Hulasa her sun'i, saa· da bazı kazalarda halkın intiha - remini maydanında, 13-15 arasın- ur yarı resmı no • ızza o em-
rillis kürsiye çıkarak Daladye hü- 'besi indirmek lüzumu da hepimiz det v ah t k h b ta . t' k d .k d K .. "k ""d' k d ya ve Moravya için tesbit ed.lcn 1t· ı 

0 0 
k e r a ımızı arttırma usu- a ış ıra e en mı darı şöyle a aragumru ve "' ırne apı a, .d ki' . b . • . 

:.:netini Münih görüşmeleri sıra- müttefik bulnuyoruz. nesının fev a- sunda az çok faydalıdır. tesbit olunmuştur. Beyoğlu 22,822,'Raml ve Eyüpte kamyonet dolaşa- are şe ıAlnın unu ızah ettı~ı'"' 
sınd k Jd ğ d .. 1 Fak b F ı· . akt ve esasen manyanın kendi bo -a i politikasının şiddetle ten - Daladye, o u u yer en soz a a- at u yirmi senelik sun'i a ih, 11 990 Kadıko"v 7 312 E _ c ır. . • . . , 
k 1 

• ' · · • gesınde bakım hır rol oynamo • e-
it etmi• ve bu politikanın Çeko- ·rak, hükumeti Kerillisi müzakere- a" de toplantısı sulh ne işe yaradı? İnsanlar ara · m. .. .. 6 969 B ikt 49~5 u·· S · · b" • ·ı 1 • .ın. onu . • eş .. aş 1 • s - eç:mı ıtıren vı ayet er melinde olmadığı hakkında hiçbir 

S!ov k hr. d k Al J · t h' · t kl'f' 1 h d 't' t sındaki eınniyet>izlig"i, düşmanlıgı' k d 4863 a yayı ta ıp e ere man - nın e ırı e ı ı a ey ın e ı ırna u ar .. , Bakır koy 2824, Beykoz Ankara 18 (İkdam) _ Buraya beyanat da mevcut bu:unmadığım 
Yay . . . 1 . . il . .. d" - .. .. bild. Londra 18 (AA) Havas a - arttırmaktan, insanların huzuru 2018 E l6l2 S 12 a mühim teslihat ve mılyonlar-ı mese esını erı sur ugunu ır - • · · - ' • yup • anyer 71, A- gelen haberlere göre vurdun mu~ı- kı:ıydetmektedir-
ca insan teslim ettiğini söylemiş - miş.tir. jansı muhabirinin haber aldığına konforu için yapılmış fabrikaları darlar. 648, yekun 67 304. İstanbul telif yerlerinde ikinci- müntehip se Yugosla'İya mesel-esinin hallin-
tir. Louı·s Marın' , Başvekı'Jın' ı'craatı- göre, İngiliz kabinesinin bugünkü siliıh yapmak üzere sefeTber et 1 d h 

1 

kt b şk be e ıye udutları dışındaki ka - çimı' sona ermı'ştir. İlcın· cı· mun" te _ den evvel Çemberlayn ile istişare 
"' . . .. . • öğleden sonraki fevkalade toplan - me en a a ne işe yaradı? 
.n.erillis, bundan soma, hukfıınet nın cBir toprak terkl'tmeyeceğızu t b R zalarda son yağmurlardan dolayı jhip seçimi tamamlanan yerler lüzumu hakkında da bir taahhüt 

tarafından pasif müdafaa, hava ve,şeklinde Kanunuevve!de yaptığı bısınl adse_ ep Almomanyatnınhl'kmadruz 1KDAMC1 telefon muhaberatı lmmen inkı - şunlardır: mevcut değildir. Nasıl ki, İngil -
fabr'k . . . u un ugu an e ı esı ır. 
ha ı alarm amedı m~:.ke~ıyetı s~- beyanata .. uygun olduğ'~nu buna Filhakika, bu fevkalade toplantı _ taa uğramış olduğundan malumat Uşak, Kağızman, Edirne, Muğla, tere de buna benzer meseleleri 

larmda alınan tedbıılerm gayrı- binaen hukumete polıtıkasını tak- yı istemiş olan Lord Ha - Milli Şefinıizin Darüş- alınamamıştır. Posof, Düzce, Artvin, Sinop, Ordu. İngiliz menfaatlerinin çerçevesi 
Jt•fi dahilinde hallederken Almanya 

a · olduğunu bildirerek vahim sa viye imkanını v.ermek üzere geniş lifaks, İngiliz politikasının şafakalılara iltifatları İntihabatın üç gününde -dün Elmalı. 
itler yaşanmakta olduğuna mec - salahiyetler kanunu lehine rey ve- derhal bir müdafaat hattı tesbit ile istişare mecburiyetınde değil-
lisin nazarı dikkati çekmiş ve hu - receğini söylemiştir. etmesi Jazırn olduğunu, zira İn _ Darüşşafakanın 66 ıncı yıldönü- dir. 
dutsuz sal.fıhiyetlerle Daladye Bundan sonra tehir teklifi reye giltere Roman yanın Almanya ta-ı mü münasebetile Darüşşafaka me- Al • Not şöyle devam ediyor: 
li'ra~sanın mukadderatını teslim e-ikonulara~ !~8 ~eye knrşı 324 rey- rafından yutulmasına müsaade et- z~Jarı tarafında~ ~üyük Reisi - manyanın yenı Çemberlayn'in beyanatındaki di 
derıııyeceğini ve bu ı<anunun ka -lıe reddedılmıştır. tiği takdirde demokr~Eilerin mu - cumhurumuzla Buyuk Millet Mec- ğer bir kısım teessüf ve teessürle 

vaffakiyet ihtimalini ebediyen teh' Jisı Reisine ve Başvekille Maarıf h d f • •? karşılanmaktadır. Bu kısımda 
tikeye düşüreceği kanaatinde oldu- Vekiline çekilen tazim telgrafları- e e 1 peşte mı• Çemberlayn Çeko-Slovakya ta·r -

B d •• t h •• k A t ğu ve şu hususunu derpiş ettiği na gelen cevapları aşağıya derce- ruzunun son taarruz olup olmaya-en es, or u ume e anlaşılmaktadır: diyoruz: (Baş taTafı 1 inıc sayfada) Dircksen'in de Berlin'e çağmlaca- cağını ve ~lmanyanın diın)aya 
1 - Demokrat dev!etler;.n bir Bay Harun Kocacan, Berlin, 18 (AA.) Goering, ğı siyasi mahfellerde söylenmek - kuvvetle bakım olm~k teşeb~u -

h• 1 f •• d d • konferans akdetmcleri Da.rüşşafaka mezunları Cemiyeti yeni bir askeri hava mıntakası ih tedir. sünde bulunup bulunmtyac:lgını 

ırer te gra gon er 1 , 2 - İngiltercdc mecburi asker- Umumi Katibi dasını emretmiştir. Eu mıntaka Ç k 1 k h d" suale değer bulmaktadır. 
Jile hizmetinin tesisi. Darüşşafaka mezunlarının gü - k v e . OSıOYa ya ıi ISeSİ mer ezi iyanada olmak üzere A- Çemberlayn, Çeko -Slovakyanın 

zel duygularına teşekkür Ederım. e 0 1 • t 
h 1 1 'ht• tt'gı" Romanyanın verdı'gVı• kararlar vusturya, Bohcmya ve Moravya - v ı;, u narıs an Almanyaya nazaran ol:ın tarı'hı' v·e Şikago. 18 (A.A.) _ Benes, A - ni an aşma arının ı ıva e ı Reisicünıhur ~ 

h t l t kta Son- İSl\IET ı·No"Nü yı ihtiva etmektedir. Yeni mınta- Sofya ıa (A.A.) _Havas aı'ansı siyasi vaziyetiJe Avrı.:padaki di -
rnerika Cumhurreisi Ruzvelt ile mülki teminatı a ır at ı n Bük. 18 (AA) R reş, · · - ador a - Harun Reşid Kocacan, kanın şefliğine General Loehr ta- bildiriyor: ğer devletlerin Almanyuya nazaran 
Çerııberlayn( Daladye ve Litvinofa ra şunları yazmaktadı~: jansı bildiriyor: yin edilmiştir 
birer protesto telgrafı göndermiş- cBu fedakarlıklar v. apılmıştır. Darüşşafaka mezunları Cemiyeti · Parlamento muhalef€t azası ge- olan siyasi ve tarihi v"2iyetleri a-

Bütün gazeteler, Kraliyet mecli- A · 1 u f' · h t• ı 
tir. Fakat buna rağmen, Münib anlaş- sinin Kralın bütün nazırları ve or- Katibi Umumisi mıra r Or in n Seya a 1 ecek haf~a. başl~ında ~oplanarak rasındaki farkı hiç şüphesiz bilir. 

Bu telgrafta şöyle denilmekte - malarıru imza eden büyük devlet- 'du şeflerinin iştirakilc Cuma gün- Darüşşafakanın 66 • ncı yıldönü- Budapeşte, 18 (A.A.) - Naib Hor- :eclıs reısıne hıtaben hır mektup Avrupada hiçbir milletin esk, 

dir·. k'" münün kutlanması münasebetile ti. Macar kıt'alarını tefti• etmek azırlıyacaktır. Bu mektupta Çe - Çeko-Slovakya vaziyetinde bulun 
!erden biri bugün ar:vJmizi par- u içtimaında verilen kararların e- izh 1 · 1 d 

1 
.. d" k .,. • koslovakya hadiseleri ile dog'an va 

hemmi ı· . k d d' 1 ar o unan samını uygu ara uzere un a şam ..... arpatlaraltı . . . . • masına veya kendisini onunla mu 
•Çek ve Slovak milletleri, bey- çalamaktadır. Umumi vicdan ve ye mı ay e ıyor ar. g ı Ukr h k t . . eıyetı hır Bulgar ıarlamento he -T teşekkür eder, say ı arımı suna - anyasına are e etmıştır. . . . .. . kayese etmesine mahal yoktur. 

llelmi!el büyu .. k bir cinayetin kur- tarı'h huzurunda, Çek'lerle Slovak impul gazetesi diyor ki: nın. B M M R · · . . yetı ıle tedkık etmek uzere, hır 
- · · eısı Maca r ışnalı hanı olmuştur. Bugün Çekoslo _ 1 · n bu tarzda haklarının elle _ Romanya hükumeti, h .. 'lisane M. A. RENDA u Yugoslavya parlemento heyeti se-

Vak m·ıı ti' testo ne d ken arı , tedbirleri ve iyi komşuluk müna - . K Budapeşte, 18 (A.A.) - Emin çilmesinin Yugoslav rr.eclisi reisi-
Fransız matbuatının 

tefsirleri ı e ' ne pro ' e - rinden alınmasını as ~ kabul et - Harun Reşıt ocacan, 
disini müdafaa edebilir. Bundan .nı· eceklerini ilan etmek mecbu- sebetlerini kuvvetlendirmek kara- Darüşşafako mezunları Cemiyeti bir membadan bildirildiğine göre ne teklif edilmesi istenecektir, 

y M d K t' it Uk Paris, 18 (A.A.) - Orta Avrupa 
dolayı Çekoslovakya'r.ın sabık . . d . Çek 1 ki b rile bütün komşu hükfıınetlere ör- Umnıni Katibi • acar or usu arpa .ara ı -
Cü h' . . . . rıyetın eyım·. . os ~,·a ar, u nek olmuştur Hükumet Romanya- D gu1 te kkür d . ranyasını tamamile işgal etmış - hadiselerinden bahseden Dormes -

m urreısı sı!atile bu protesto - hakları kendılerıne ıade edilinci- . . · . . .. uy arınıza şe e erım. t' c b 1 H 'ti • son Figaro gazetesınd~ diyor ki: 
Yu bizzat ben size t~vdi ediyo - Y.e kadar, mücadeleden fariğ olnıı- ~ı~ kı~asetı ve b~sıretlı hare'~ - Başvekil ır. em er ayn 1 er 1 
Urm.. • ki dır. tinın hır zaaf eserı olmadığını ıs - Dr. R. SAYDAM fngilte renin teşebhUslerİ 1 Uzun zaman için olmasını arzu 

Benes, telgrafında Cekoslovak- ya;: c:ayeti tanımamasını ve Av b~t tvek~illi,n_ı~da~aa mdukavbe'.:'t=ti Bizde halkçılık ruhunun yarat - Londra, 18 (A.A.) - Havas: ten k'ıt ett 'ı ettiğimiz tam salahiyetler ile. Da-
.. .. . . nın a vıyesı ıçın ıcap e en u un tığı kıymetli bir müessese olarak İ ladyenin vazifesi, bundan sonra bu 

Yanın geçen yıl Eylul ayında ka - rupa ve dunyanın bugıın ıçınde tedb" 1 . 1 t H"k' t' dı 1• ngiltere hükumeti, Neville Hen . al'"'' ti . "k tt 1 t 
h f 

. . .. . t'l ır erı a mış ır. u ume ın - daima tanıdığım ve a aka duydu d İ . .. • . . . s •mıye erı enerıı sır.e e a -
uı ettiği misilsiz fedakarlıklara bulunduğu ecı vazıyP.ın ıs ı zam d Ro h k nf t erson'u ngıltere hukumetının (Baş tarafı 1 ınıc $<Jyfada) b'k tm k 1 kt "'-- d . 

'- 'ğ' k'ld h k t t e .. h" şan a manya a ve me aa - ğum Darüşşafakanın siz mezun _ Ç k sl k h'd. 1 . . ..,.. 1• d H'tl M.. h ı e e o aca ır. ,. rnnsa, aı-
"'arşılık olarak gerek Fransız ve ettı ı şe ı e are e em sını u- le . . "d f . b e o ova ya a ıse erının mu - ma um ur. ı er, uni anlaş - f b ı·k h 1. k 1 d 
1ıı .. . .. . . . d . rını mu a aa azını, arış arzusu Iarına beni hatırlamak lutfunda . . . • • ma se er er ı a ıne onma ı ır. 

gıliz tekliflerinın ve gerek Mu - kumetınızden rıca e erım.> kadar kat'idir. Bu suretle memle- ruh ıtıliiflarına ve bu itiliıfları im- masını ortadan yok etmek istedi- M 1 k t' k d h. 'ht' 

• 

lnönU Köseivanofu kabul ettiler 

Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazın Ekselans Köseivanof'un 

şehrimizde alınm~ş bir resimleri 

bulunduğunuz için derin şükran- zalayanlar tarafından teahhüt edi- ği zaman bu anlaşmava imza va - elml e ebeıln arkştısıdn' a vaŞ .. mdıd ı
ket, sükUnet!e ve moral ve siyasi \arımı ve muhabbetlerimi suna _ 1 ıTıı 'k' . t . b' . . i . · ma er ırme e ır. ım ı en 
tam bir otorite ile hadiselerin her nm. l\faarü Vekili b~n mt us ı .. ane theşrı t~ md esaıytel.fıtkak~ hzebmışd ırıstı sı ~tıl~Je beni bundan bunları karşılamağı bilmek lazım 
t .. 1 ... k' f ır ecavuz ma ıye ın e e ı a er ar e mesı azımdı. Fakat 
ur u ın ışa mı karşılamaya hazır- Hasan Ali YÜCEL dır 
)anmaktadır. ettiğini, Almanya hükumetine bil- bunun yerine, Hitler. hak ile is _ · . 

Diğer gazeteler de ayni 
tefsiratta bulunuyorlar. 

şekilde 

KÜÇÜK HABERLER 

* Yugoslav-radikal ittihadı par 
lamento grupu umumi bir toplan
tı yapmış, bu toplantıla Ba<vekil 
ve birçok nazırlar hazır bulunmuş
tur. 

==========--<===== dirmeğe memur etmiştır. !ediği gibi oynamıştır. Münib si - Bailby, Jour gazetesınde diyor 

F ransanın notası yasetinin muvaffakiyetsizlikıe ne- ki: . . . . . 
. 1 ticelenmesi karşısında İngiliz efka Mılletın ~efcrb.e: hak getırılmesı 

(Baş tamfı 1 inıc sayfada) Pa.rıs, 18 _<A.A.) - Fransanınırı umumiyesinin hissettiği hayal lazımdır. Bızım ıçın ık• şık vardır. 
tir. Dünyada en yüksek tah,isat B~rl~n s:fm Coulondre, FransaJinkisarına tamamile iştirak ede - Yasulhu kurtarmak -bunun için 

. b 1 k b. . . . lhukumetının Almanyanın Çekos- . .k. d h t ·ı . verılcn n1c us u , ızımkıdır. .. _ . . _ run. va ıt a a amamı e geçmış de .. 
.. . . . lovakyaya mııdaharesını meşru •. . 

Dunyada en çok ımtıyazlar ıle dd d '". d . Al .. Çemberlayn, bunda'1 sonra, se - gıldır- veyahut da Şarktan veva 
1 b 1 k b

. . . a etme ıgıne aır manya hu - .. d h · "k ıt k .. J · 
muhat o an me us u ta ızımkı- k, . b ' . • sını a a zıyade yu sP ere şoy e Cenuptan gelebilecek bı'r tecavüz 

. umetıne ır nota te"nı etmege • 
dir. Bızde mebusluk, memurluk b•gırmıştır: h b. 

'b' l'kk' d'I k t k .. "d Bonnet tarafından memur edil - H t" 1.. . _. ı'steklerin ar ıne muzafferane cevap ver -
gı ı te a ı e ı ere c aut nıu . . . . er ur u yenı araz? • 
deline hesap edilir, Tekaüt ise, )mıştır. iden vazgeçileceği hakkında dek - mek. Her halde yapılacak bir te-

KUMUL· 

dört yiiz lira iizeriııe yapılır. Me-ı Fransa E 1 ç=si Par ise larasyonlar ne oldu·?· Çeklerin Al- cavüz, bizde sürpriz hlisıl etmeme 
Lus bütün memlekette meco;ıni ~ ld man hudutları dahılınP alınması - lidir. · 

* Londrada bulunan dominyon- seyrüsefer ve birinci mevkide se- ÇaQlrl 1 nı istemiyen dekliirasyonlar ne -
1 P · 18 (AA) · Bougues, Petit Parisien gazete -
arın bütün yüksek komiserleri ynhnt eder. Çünkü meşhud istisna arıs, . . Fransanın rede? 

><abinenin fevkalade i..timaını mü edilmek üzere, herhangi bir cürüm Berh~ ~efid Coulond•r'un Fran -ı Çekoslovakyanın Almanya i _ sinde diyor ki: 
teakip beynelmilel Vfltiyet hak - dolayısile mahkemeye sevki sa hukumetıne vazıyet hakkında çin bir tehl'ke t kil t .•. Çemberlayn Birmingham'daki • .. . ı eş e tıgı hakkın-
kında Çemberlayn ile görüşmeğe i~in evvela masuniyeti teşrii _ malumat vermek uzere Parıse ça- d k' .. 1 . . . nutkunda temkinli olmakla bera -
davet edilmişlerdir. yesinin ref'i lazımdır ve bunun ğırıldığı salahiyettar mahfellerde a ı ~o.z erı cıddıye alamam. ':.ıer, Hitlerin Godesberg ve Ber -

söylenmektedir. İngılız Başvekili, bundan sonra, 
1 

t d 'd k' f 
(Ba§ taTafı 1 inıc sayfada) 1 Ankara. 18 (A.A.) - Anadolu * Kaunas, resmi b;r membadan için de hükfunetin talebi ve nıecli- . . h p . c 1 esga en e ı ena niyetlerini 

D. k k 1 d · .. M ff k b'ld ' 'ld·g-· g" R d sin rızası gerektir ki ender vaki Sefır, Pazartesı sah« 1 arıste Almanyanın bütün vaidlerinin . .. .. ün a ~am j SUVare Ajansı Umum Mü uru uva a ı ırı ı ıne ore, . ~.ma an av - bulunacaktır. ıakbıh eden sozler soylemekten 

Ank 
l Menemencı'oğlu taraf••"dan bugu"n det edecek olan Harıcıye Nazırı olan bir iştir. Hulasa mebus • kıymetinden şüphe ettiğini bildir- k d' .. al .. .. b' 

a 18 (AA) B k - ,. 1 k b' Hen ders on Londraya mı'ş ve so"zl-ı'ne şo"yle d
0 

evam et - en ısını amamıştır Buyuk ır ra, . -- u a şam • . . Urbszys Berlinde bir müddet ka- u , ızde tam manasile ve dünya- ~· 
saat 20.30 da misafirimiz Bulgar Ankarapalasta Bulgar gazetecılerı , kt 'Nazırın Berline Paz r .. nın hiçbir tarafında görülmemiş do'·nÜllOr miştir: - centilmen olan Çemberlayn, fil • 
lı . k ' . • .. . . . ,aca ır. a gu 1 aşve ılı Ekselans Koseıvanof ve şerefine bir öğle ziyafeti verılmış- .. g lmesi belkenilmektedir. imtiyazlı ve milli hôkinıiyt>t mef- . _ Şimdi u suali sor2 biJiriz? Bu, hakikat, hemen her dnJ.ika namus-
B.ayan Köseivanof şerefine Bulga- tı'r, nu ~ bumu ile tam mütenasip bı'r nı'met Berlın, 18 (A.A.) - Havas· ş ' b h b. d 1 ı · · · t . .. · küçük bir devlete karşı yapılan an a seden ır ev e reısının 
rıstan elçisi Ekselfıns Bay Kristof . * Tokio, hükumet, balık avı tir ki kolay kolay ve hele ilim için ,ngıltere sefırı Henderson'un fikri · .. · · 
ta f Ziyafette muhterem mısafırler- .. d k 1 lın k .. L • son hücum mudur? Yoksa, başka en resmi ve sarıh teahhutlerını bu 

ra ından Ankarapalasta bir ak - mıntakalarının muzaye eye onu - elden çıkarılnıası pek akıllı bı'r a ma uzere ondraya çagırıl - .. 
1 · b d . İ 'it · h"k. 1. küçük devletlere yapılacak hu - derece sinik bir sure•t~ ihlal et -

Şam yemeği verilmiş ve yemeği e gazetecı irçok mebuslar ve masın; şiddetle protesto için Mos- hareket addedilmese gerektir. masına aır, ngı ere u ume ılcumlar devam edecek mi? 
saat 22.30 da başlayan bir süvare matbuat erkanı hazır bulunmuş - kovadaki elçisine talimat vermiş - tarafından verilen karar üzerıne, 1nesi karşısında manevi isyan his -
takip eylemiştir. tur tir Ahmet Ağaoğ ın Almanyanın Londra sefiri Von siyatını göstermemezlik edemezdi. 
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Bir kıskançlığın hikayesi 
Nc.kleden: Fcıik BERÇrv':EN 

o facianın sahnesi olan köşkün - Hayır Nadiye, hayır ... 
kapısını çalıyordum. Dostum İsma- - Görüyorsunuz ya, kocam onu 
il Ziya, anlatacağım facianın hem sevmiyordu, fakat onun kafasını 
kurbanı ve hem de kapısını çaldı- işgal ediyordu. Kadının arzulu ba
ğım köşkün sahibidir. kışları, kocamın üstünde dolaştık-

İŞ ADAMLARI MAHALLESİ neleri stüdyolarda nasıl çevrilir? 
Buanos Aires "Cife,, si -Avenida de Mayo - Paris ve Londraya 
benzerliklar - Kadınların zarifl:öi - iş adamlannın yüzleri Onu, bir sabah, kanlar içinde iki ça onu boğacağım gelıyordu. Ru

gözü oyulmuş bir halde yatağında ı nunla beraber bir sanıye ~ıle o_nun 

bulmuşlardı. Ne b_u . işi ya.panı .. ~e p~şini .bıraknııyo~dum~ Boy!~ iken Buenos • Aires'in en canlı ma • tinlileri halinde, vitrinlerde serili hasında kongre binası yüks~Iir. Bu 
ne de bunun sebebını hıç kımse og- yıne şupheden ıçım Y ruyo u. [h 11 . . h 11 . Rio de la Pla b k 

1 
b. taraftan binanın biraz zayıf kvbbesı mu -

renememişti. İsmail Ziya, o gün Bir g1'ceydL kabuslu bir uyku- a esı, .ış ma a . esı, .• eşyaya a ıycr ar ve ır azzam bir yumurtaya benzetile-
beni, ağır ve kıymetli halılarla dö- dan uyan~un: . Koc~m, odas~da (ta nehrile Avenıda de Mayo denı: oluklar h~linde . i~eri g'.rip diğer bilir. Geniş merdiven!~ri ve muh
~enmiş salona aldı. Karısı Nadiye !yoktu. Delı gıbı korıdora fırladım. ·len cadde arasındadır. Burası şeh taraftan seller gıbı dışı:.rı akıyor - teşem kapısı bu binayı Vaşington-
de Yanıbaşında idi. Salonda bekJemiye başladım. Ara- rin göbeği, adeta Buenos - Aıres !ar. d k. K . 

1 
k b. _ 

Dostumun saçlarına hafif kır dan tam ır saat geçtı; u ır saa- şe rının cı e sı ır. . dl t . 
\ 

b . · b b. h · · ·t ·• ·d· a ı apıto e veya ongre ınası 

. . . . .. .. .. . Avenıda de Mayo, Mayo a ı a- na benzetır. düşmüştü. Yüzünde tatlı bır ıfaa" tın sonunda kocamın oradan, onun Donulup dolaşılıp daırna bu ma- . . . . . 
vardı; fakat insan, oyuk gözlerine odasından çıktığını gördüm. halleye gelinir, çünkü şehrin en rıh! meydanda başlar. Bu meydan- Bu bınadır kı yırrnı otuz senel 
bakınca birden irkilip duraklıyor. Genç kadın, kuruyan dudakları· [zengin mağazaları bucada toplu - daki bir abidenin etrafında, kated- evvel on iki milyon franklık bir. 
Karısının da çehresi sapsarı idi. nı dilile hafifçe ısla~tı: dur. Büyük, bankaların ve iş bü- ral, hükılrnet konağı vardır. Kır - keşif planı üzerine kurulmuşken, 

İşte burada misafir kaldığım üç - Hi~ ~ir :ıes çıkaı:rnadan tekrar rolarının yanında, büvük oteller, mızı konak denilen bu hükumet şimdiye kadar tam elli beş milyon 
haftanın her akşamında, karıkoca- odama. dondum. Dclırmıştırn, e~et devlet binaları, deniz nakliyatı ?Vi İspanyol işgali za:>ıanında kral yemiş ve daha garibi hiıliı da bit
nın bu yanyana gelmiş portreleril<! t::marnıle delinnıştırn. K~a~ı ol- kumpanyalarının transatlantik re- namına icrayı hükiım~i eden ada- memlştir! Binaya şim~iye kadar o ı· 
d ha dowusu tablosile karş:.karşı- durmek ıstıyordum. Onu oldurme- . 

1 
. h •t 1 1 ·· 1.. rlak 

a · d ' o l h k ı liydim öldüremedim Fakat inti· sırn erı ve arı a ar a sus u pa . mın çalıştığı yerde bina edilmiş - kadar para sarfedilmiştir ki asıl 
ya gelıyor um. n ar, em ona- • ··· camekanları bu mah~Ueye zengın 1 • • .. •• • . • • 

ı ve hem biribirlerinin elim kerrumı o suretle aldım. . k . h 1.. .b. b. h 1 \ tır. Devletın hemen bııtun daıre- ısmı bır tarafa bırakılr..rak Altın-
·efkatle tutup kımıldamadan ot;ı- Kocam, b.ana iki uzun altın ığn. d t" b. g· manzarası verir. lerı de buradadır. ev denılmektedır. 
şur ar . . . 

0 
bır memle etın o u gı ı ır a •

1 

. . . 

~ . . . I t ik. . • . ald a e a ır ser ı 
rurlardı. cetırmıştı. ş e 0 ı ıgneyı ım A .d d M ·· ·· ·· ü ve Yine bu caddenin diğer münte- (Arkası var) 

· · - ·· ve odasına "e Cim. Ziya taUı bir vem a e ayo, gorunuş 
Misafir kaldıgım bu muddet zar- " ç . nisbetleri itibarile bir Paris bul· 
d f · b ı · · tafs" uykuya dalmıştı. Yavaş ve sessız a· • fın a acıanın se ep erını ve ı- kl h varını en çok hatırlatan caddedir. 

liıtını mutlaka ö · renmeliydim. On- dırnlarla karyolaya ya aştım, er .. .. • 
1 h. b. g .. ,. · · iki ellinde bir iğne vardı. Usulca- Yuksek evler, guzel magazalar, ta
":"dan ıç ırşey oo;renrnt ~mındım- cık kocamın üstüne eğildim ve bü- ~açalı kahveler, menckse ve mi -
kanını bulamayınca gı mıye av· .. il · 

1 d tün kuvve'ir.ıle her iki iğneyi flÖ'<- ımoza satan kızlar, muvezz erın 
ranıyork, fakat kıslrar adrına ayana- !erine batı:.dım sesleri, sıra sıra ağaçlar, geniş kal 
mıyara yıne a ıyor um. · • 

. . . . . k Genç kadın hikayenin bu nokta- dırımlar çift giden elektrik lam-Dostum Ismaıl Zıya ıyı onuşan, . . . k ' . 
. . . b. d d . sına gelıncc kendını tutamıyara baları, Londradaki asfalt şosenın sohbet etmesıru bılen ır a am t, 1 · k 1 rd hıç;kırmıya ba5.adı. Ve salonda ortasına sıralanmış arabalar ... karısı da ondan aşağı a mıyo u. 

. . b 1 • .. t•· d fazla duramayıp dışarı çıktı. Caddede dolaşan rıtomobillerle Bır gun sa ırsız ıgım us um ~y-
di; Nadiye ısrarlarım karşısında * konak arabalarının ır.ikdarı, zen -

Bu sefer salona derin bir sessız- ı·· l .. k t f dayanamadı ve kocasının huzu- . .. .. .. . . . , gin bir metropo un u s a mos e • 
lik çokmuştu. Ismaıl Zıya nın ya- . •-

runda faciayı anlatmıya başladı: ki h d t•• rini takvıye eder. B\.'.rada yeg •• .ue . nına ya aştım ve eyecan an ı .... 
- Ilır akşamdı, hava bulutlu idi. . 1 . 1 ld B mahalli not polislerd?n gelir. 

Gürültülü bir yağmur yağıyor ve rıyen ~ ını avuç arıma a ırn. a_- Bunl k' b la 1 Hin-
.. • . . na gelince kadına karşı uyanan kı- ar, ısa oy rı, me ez 

ruzgar ortalığı ınletıyordu. . . . · . il 1 ·liz 
d akladı d rurnden ve nefretırnden tıtrıyor- du'nun çıkolata renkler e, ngı 

Genç kadın, ur evam e- . . . . . . . . . 
d . d M···h· b. te edd .. tldum, kendımı tutamıyarak. polislerı gıbı sıyah gıyınmış, be -
emıyor u. u. ış ır r u f .. 

1
h. 

1 
d. 

· · d Nih ka · - Ne ena, ne mu ış şey· ıyc ··az madeni dü<tmeleri ve siyah geçırıyor u. ayet rar vermış .. 
1 

d. " 
b. 1 soy en ım. d .. .. 
ır tavır a: B dah .. th• . dah f kasketlerile, yolun ortasın a gozu - unun a mu ışı, a e-
- İşt~ o akşam kocamın gözleri-, nası var, dinle! '.<endilerlne çekerler. Daima dik • 

ni ben kör ettim' dedi. _ Nasıl? ne dedin? 
Yerimden sıçrıyarak sordum: _ Nadiyenin söylediği kadını, 
- Ne. siz mi? . . ne ben sevmiştim, ne de o beni sev-
0 vakit dostum İsmail Zıya ağır miştL. 

sesile: - Şu halde karının manasız bir 

''atli ve kendilerinden yol soran 

yabancılara karşı naziktirler. 

Buenos • Aires sokaklarında ka· 

:tından ziyade erekeğ0 tesadüf e • 

<!ilir. Fakat sokakta !)ile, kadınlar - Evet o .• ~iy: tasdik ettl kıskançlığı ... 
Arada bır sukut oldu, sonra Na- _ Evet, manasız ve haksız yere Paris kadınları gibi fevkalade gi-

diye kocasının elini ağzına götürüp b kısk lık ir anç ... 
öptü ve devam etti: _ Fakat, seni onun odasından 

- Kocamı ne kadar çok sevdij!i- çıkarken görmüş. 

ylnmişlerdir. Küçük sandıklarını 

a_rkalarında taşıyan hoyacılardan 

başka denebilir ki heır.en herkes 
mi tahmin edemezsiniz! Onu bir _Yanlış görmüş olacak ... O gc-

b al b iyi giyinmiştir çılgın, bir deli, ir many : gi i se- ce uykum kaçmıştı, biraz kitap o-
venlirn. Vt: haJiı da ayııi şiddetle kumak için kütüphaneye gitmiş- A !as C!udade de Londr~•·. El 
seviyorum. Ondan ilk şüphelendi- tim. Biliyorsun ya, kütüphane 0 Progreso, Gath et Ch:l\·es gıbı bu
tim günlerdeydL. fakat beni sev- misafir l.ad:nın odasına bitişiktir. ,yük mağazala:ın önünde, dünkü 
memesine imkan var mıydı? Bı'i· Odaların kapıları da yanyana ... İş- muhacir aileleri, bugünün arjan
yonlum ki, yine beni ilk günlerde- te karımın aldandığı nokta budur. 1 
iti gibi ayni ateşle ve iptilayla se- Boğazım W<anacakmış gibi olu
viyordu. Bunu bana, her hareketi· yordu. Bu ne vahşi bir intikamdı! 
le, her tavrile ispat ediyordu. Fa- Fakat anlamad:ğım bir nokta ka!· 
kat ben adeta ç:lgın bir hale gel- mıştı. Kocası neden hakikati karı
miştım. Ne yaptığımı, ne yapaca- sına söylememişti. Sordum; suali-
ğımı bilemiyordum. Muhakkak ki, me: ' 
o merun kadın onu iğva etmiş ola- - Hayır, diye cevap verdi, ona 
caktı. hiç birşey anlatmadım. Ne fayda! 

Nadiye biraz durdu; sonra boğuk Büsbü:ün a:mp duyacak! Bu şekıl-
bir sesle: de, hiç olmazsa, aldatılmış olduğu-

- O kadın aile dostumuzdu, de- nu düş merek biraz rahat ediyor. 
di, anası, babası öldüğü için onu Söylemiş olsaydım mutlaka kendi
yanımıza almı!jtırn. Bır aralık on- ·sini öldürürdü. O zaman ben büs- I 
da, kocama karşı bir zaafın başla- bütün kimsesiz mi kalayım? Emin 
<lığını sezdim. Kocam bilmiyorum.. ol dostum, buna rağmen onu her 
bilmiyorum.·· zamankinden daha çok seviyorum .. 
Kocasına ıfönerek sordu: hayır, hayır dostum, o hakikati as-
- Sen de onu seviyor muydun la öğrenmemelidir. Ona sakın bir-

Ziya? şey söyleme!. 

Tiyatrolar: 

ŞEHİR TİYATROSU 

gündüz saat 

Teşekkür 

Vefatile bizleri sonsuz bir tees

süre düşüren kıymetli annemin 

ufulü dolayısile gerek bizzat ve 

gerekse mektup ve telgrafla bu 

1 

Buenos • Airfn'te yeni blnalurdan Calvet palas 

lr:;;~:~:~ 1,11 .. ·,·ııım··~ .. 1"! 
15 - 30 da ın Şehrin yukarı kısmına tayyareden bir bakış 

•e akşamı saat ıuı•ıı 

\. 

Stüdyoda bir aşk s abnesl çevrilirken 

Beyaz perdede gördüğümüz bazı memesini temin içindir. Rejisöz, o 
2şk ~ahneleri bizi hayran bırakır. asabi seslle tekrar bağırır: 
Heyecanlandırır. Vak'a hakikatte - Sükut! çevriliyor!. . 
oluyormuş gibi tesirinde kalırız. 1 Kırk kişinin, Üzerlerine çevrıl• 

Fal:at bu güzel aşk sahneleri na- miş dikkatli bakışları altında b~ 
sıl bir şerait tahtında çevrilir bi- 'ka irısanların şahsiyetleri altına g:· 
lir misiniz? Hayır, değil mi? :rerek en nazik bir sahneyi, bir aşlı 

Bir kere bu gibi aşk s!lhnelerina 'sahnesini çevirmeyi düşünün ... 
rejisör birdenbire karar verir. Ya- Bunun ne müşkül birşey olduğunu 
ni öbfırleri gibi günlerce evvelden derhal kavrıyacaksınız. Conra, ar• 
hazırlanmaz. Bu sahnede en mü-/ tistlerin itaat etmıye mecbur ol• 
him nokta hareketlerde biribirini ı dukları başka şeyler de vardır ki, 
seven iki insanın kucaklaşmasınd.:ı, 'bunlar da oldukça mühimdir. M~ 
biribirini öpmesinde oldu·~'ll için selil, bazıl2rı profilden fotojenık 
dekora filan da ehemmiye~ veril- 'olmadıkları için yendan hiç görün· 
mez ve pek tabii ki, derhal filmin memiye mecburdurlar. Bazıları. 
baş artistleri çağırılır ve aşk sah- 'eJlerini, bazıları ayaklarını göster• 
nesi çevrilmiye başlanır. Amma memiye dikkat ederkr. .. 
nasıl renilir? Şimdi de onu anla- Film çevrildiği esnada en küçuk 
tG!ım: -Son dakikaya kad:ır bu par· bir gürültü, sahnenin yarım kal· 
çayı çevirecek olan yıldızlar rolle- masına ve tekrar başlanmasına se
rini, o esnada biribirlerine söyliye- bep olabilir. f.";-.sela, mühendisler• 
ceklerl EÖzlcri ezberlerler. \den birinin biraz hızlı nefes aırna• 

Bu sırada sahnede rejisör herşe- sı, öteki aktörlerden birinin alçak 
yi hazırlatmıştır. Ses mühendisleri, sesle birşey mırıldanması, dışarı• 
ışıkları tanzim eden teknisyenler dan sızan ufak bir patırtı, herşeyl 
orada hazır bulunurlar. bozabilir. 

Bütün işler, pek çabuk bitirilir.\ Film çevrildiği sırad:ı makyajı 
Çünkü Gtüdyolarda bir dakika kay. ı yapan biri elinde boya kutu.ıu ıle 

• betmek binlerce franga mal olur. ·muhakkak orada bulunur, yorgun• 
Nihayet, aşk sahnesini çevirecek luktan, ışıklardan hasıl olan çizgi

olan yıldızlar rollerini öğrenirler. !eri derhal düzeltir. Bu esnada 
Sahneye doğru ilerlerler. Bu sıra- sahne tekrar edildikçe hep yeniden 
da içl~rinin korku, sıkıntı, ümitsiz- ':ı~lamak, gülmek, sevinmek ve he!' 
Jikle dolu olduğuna emin olabilir- ayni sözleri fakat her zaman daha 
siniz ve yine emin olabilirsiniz ki, iyi, daha tabii tekrar etmek lazım
o sırada çevirecekleri sahneyi de· gelir. cSeni seviyorum .• bu söz ka~ 
ğil, muvaffak olup olmıyacaklarını yüz kere ooylenecektir. 

düşünmektedirler. 1 Beyaz perdede biribirine soku-
Sahneye girınce, bir teknisyen lan iki dşığın biribirine eseni sevi• 

onların biribirinden ne kadar ayrı yorum• diye hitabı bütün seyirci• 
durmaları lazımgeldiğini tesbit et- teri hazan ürpertiler, heyecan için• 
mek için aralarındaki mesafeyi öl· de bırakır. Bu sırada bir de bu sö
çer: .Işıklar, .üzerle~ine ç.evrilir ve zü söyliyen artistlerin kafasından 
reıısc.r son so~le~Lm, yam n.asıl ~a- 1 geçenleri, bulundukları müşkül va
ı·eket < tmelerı lazımgeldiğıni soy-ıziyetleri dü5ününüz. Zavallılar na• 

!er. . . . . .. .. sıl yorgundurlar ve nasıl bu sözil 
Bır makınıst, ıki aktorun ayak- tekrar etmekten bıkmı.•, usanmlf' 

!arının etrafında bir daire çizer. tırlar. -

Artık onların bu daireden dışarı 1 Ö .. ı · B nda da 
puşmeye ge ınce... u 

çıkmamaları lazımdır. Eğer heye- ff k 1 k k d k l:ıy de• . . . muva a o ma o a ar o 
canlı bır hareketle o çızgıden dı· • ·ıd· t . b. b b ı bi· . . . gı ır. yı ır use, urun arın 
şarı çıkarlarsa tekrar aynı çızgıye .b. . ·ı k b·tdir . . . . rı ırıne çarpmaması e a ı · 
,·ekıiır ve tekrar aynı Yerı alırlar. So b. 1 d k d ıızun · · nra ırmesee eo a ar 

Sonra rejisör birdenbire asabi .dd il b 1 ,. d dak· .. şı et use ere ra6 men, u -
sesılc b.a~ırır: . . !ardaki rujun yayılıp yüz& kke 

- Sukut! cevrılmıye başlanı- . · k j 
- yapmamasıdır. Ne ıse kı, ma ya • 

yor!. Ve artistler, oynarnıya baş· 
1 

b · · b im ı c1ır . cı ar unun çaresım u uş ar · 
!arlar. Fakat bu sahne çevrılmez. B d • t.d. t b·• .. . .. . u a onun san a ı ır a 11. Bu, henuz daha ılk tecrubedır. 

Işıklar tekrar düzeltilir. Makyeı 

tazelenir. Mesela artistlerden biri· 
nin p.·rlıy•.n burnu pudralanır. 

l'azla geniş bir çene, menekşe ren
,ıi bir rujla inceltilir. Ayni §ekilde 

Nihayet son söz, sinema hiç te 
zannedildi~i kadar kolay birşey de
ğildir ve hepimizin hayran hayra!! 

seyrettiğimiz, hatta hazan cMU· 
hakkak bu artistler hakikatte de 

iazla büyük bir burun tashih edi- bu kadar sevişiyorlardır. Yoksa 
lir. Yahut ince bir dudak kalınlar böyle oynıyabilirler miydi? diye, 
tırılır. Büt.ün bunlar da yapıldık- ı bir takım şüpheler edindiğimiz o 
tan sonra bu sefer makineler hare- aşk sahnelerini yapanlar hıç te 

20-30da 
KORKUNÇ GECE 

büyük kederimize iştirak eden ve 

bizi taziye Julfunda bulunan ve

fakar dost ve. arkadaşlarımıza ni

hayetsiz teşekkürlerimizin bütün 

ailemiz namına iblağına muhte -

rem gazetenizin delalet ve tavas -
sutunu rica ederiz. 

-~----.-----------------------------~ 

kete ı;elir. Stüdyonun kapısı üze- zannetiğimiz kadar eğlenceli, güzel 
·indeki kırmızı lamba yanar. Bu. o bir iş yaptıklarına kani değildir• 
yun esnasında kimsenin içeri gir- !er. 

3 perde 

KOMEDi KISMI 
19/3/939 Pazar gündüz saat 

5 - 30 da ve akşamı saat 20 - 30 da 

YÜZKARASI 3 perde 

* 
HALK OPERETİ 

Bugün 16 de 
akşam 9 da 

Zozo Dalmas'la 
(HALİME) 

Pek ) akında: 
Aşk Ba:=ı 

'lfa\mut Yesari 

Oğlu 

İş Bankası baş veznedarı 

Etem Rifa t Aktaş 

e:saıtı. Tex 
Şehzadebaşı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

DEHR EFENDİ 
·>Mvil 3 perde 

EUGON 1 P E K SlNEMASltiDA 2 Büyük Filim Birden 
1-Sa.hra. Bekçileri 

Fransızca sözlü, Afrika çöllerinde, Paris salonlarında geçen l:.üyük bir Aşk - ihtiras - Arkadaşlık 

ve fedakarlık sergüzeşti. Baş rolle<lre: 

JEAN P:ERRE AUPl.ONT - CHARLES \A"EL . rf.ARTA LAEAR 
2 UçLl.r~m 

Arnerikada doğru yoldan ayrılarak, lüks uğrunda gangsterlerin arasına düşen güzel bir genç 
kızın harikulade heyecanlı hayat ve maceraları. Fransızca sözlii 
Baş rollerde: PHY LLIS BROOKS - RİKARDO KORTEZ 

Herkese tavsiye ettiğimiz fevkalade bir film: 
Ayrıca: l\1uhtcrcm mi•aiirimiz Bul;:ar Baş~ckilinin İstan bula gelişi 

DİKKAT: Suvar elcrde iki filmi de görmek için saat 8.45 de gel!nmelidir. 
Bugün saat il ve l de tenzilatlı matine !er 

rı~, ......... --..................... ~. 
SARAY Sinemasında 

FLORENCE RICE • ROEERT YOUNG - JAMES 
STEWARD • L[ONEL E'ARRYMORE 

4 YILDIZ... 4 KAHRAMAN 

DENiZ NAMZETLERi 
gibi muazzam, zengin ve mühim Frans11ca sözlü fiJmint yarat· 
mışlardır. Dünyanın bütOn gençlitı ; Caz p, Hareketli ve a.şl< 

• 

--·d•o•lu•b•ir-fi•lm•d•e•.•B•u•g•ü•n•s•a•a•t•l•l•v•el•d•e11t•e•n•z•,li•i.t•lı•m•a•t•in•e•le•r-J 



fltOAM ~AYFA 5 

Yazan: M. Sami Kara)'el 

Tekirdağlı Sarı Hafız iptidai madde meselesi nasıl halledilecek 

1 
EMİL Bırak bu pehlivanlığı artık. 

Karın doyurmaz bu ... 
Sonra; k n ı ııa usta göstersem, geldiklerini de bilmiyordu. 
kıskanır!~ ıicudünü bozarlar... Biraz hoş beşten sonra; Elif Ha.-
Bence; güre,;leri takip et, ondan, fız, arkadaşını takdim etti: 
bundan öğrendiğin oyunları mey- - Sarı .Hafız. 
dan yerinde hasımlarına tatbik et, Cemal pehlivan; gıyaben tanıdı-

ROCHE ___ , 
1914 - 1918 harbini doğuran bü- le~ecek ve teessüfle söyl!yelim ki, 

yük ve hakiki dava, dünya pazar- dünyanın asıl en büyiik serveti 
ların:n taksimi meselesidir. Muhte- kaybolaca!c medeniyet! 

Yen, yenil ve güreşi öğren ... Baş- ğı bu pehlivanı şahsen tanıdığın
ka ç:kar yolu yok .. Ortalık, şimd• dan dolayı sevinç duymuştu. İçten 
e0kisi gibi değil. .. Kimse iyilik ya- gelen bir sevgi ile onu seliımladı ,. 
ııaeak vaziyette değil ... Bu devi.-, ve sordu: 
kahpe devir, vesselam ... dedi. - Nerelisin pehlivan? 

San Hafız, Deli Murattan çok - Tekirdağlı ... 

Avnıpa devletleri arasında y11pılan bir istatistiğe göre, en fazla tayyare sahibi olan 
nanyadır. İtalya da Fransadan fula tayyare sahibidir. Şimdi İngii'tere n Fransa •sulbü 
.ıahanesile mütemadiyen tayyare yapıyorlar. 

devlet Al
korumak• 

lif kapitalist devletler, bu mesele. Sulh yoliyle sözüne gelince, 
nin hallini bir türlü istemiyorlar- böyle bir taksim usulü olur mu• 
dı. Metotla yarışır derecesine te- İnsan birisini tepelcrse, ister ist.,_ 
rakki eden bu devletler, gitgide en- 1 mez elindekini almak icin sıliıhla 
dişelenmiye ve ku5kulanmıya baş- 1 onu korkutursa bu sulh' ve sükün
ladılar. Nihayet boğuştular: dört la mı taksimdir? 
buçuk sene bir boğazlaşma! Hitler, devletlere cya taksim, ya-

Hitler'in iddiasına bakılırsa, bu hut harp• diye bir teklif yapıyor. 
fırsatta ingiliz arslanı, pençelerin· Onların da cevabı; , Hayır• dır. 
den ancak Almanya'n:n iktisadi Diktatörlerin kullandığı usul ivı 
kudretini yok etmek için istifade bir usul değil. Prolelarien isr.ıı~ı 
t>ltL ,. .. .. . ta~ıyan milletleri dünya servetin~ 

hoşlanmıştı. Elbiseli olduğu halde - Aslen Tekirdağlı mısın? 
Ondan birknç oyun öğrenmiştL _ Yoo ... Deliormanlı ... Doksan 
Öğle olmuş, softalar koltukları- üç Rus muharebesinde muhacir ol

nın altında birer kitap, cübbelerini muşuz. Dayılarım, Pilrvne muha
~vurarak_ ea~iden geliyodardı. rebelerinde şehit düşmüşler ... Esi~ 
afız:n agabeyısı de gelm'.ş~ı. olan bir dayım da Rusya'da yaralı 

1 
Zavallı Mustafa; daha hala. De· olarak vefat etmiş ... 
~ M~ratla karşı karşıy~ pe_hl_ivan: j _ Pehlivanlık sana baha tara

. lafı eden kardeşını gorunce. fından mı geliyor? 
::;::fir yanında terbiyesini bozma· _ Hayır; ana tarafından ... Şehit 

· düşen iki dayım da pehlıvanıruş ... 
- Hafız; ne merak bu be karde- Ah, harp, hem dayılarımın başını 

firn? .. Bırak bu pehlivanlığı artık. .,. yedi, hem de bizi yurdumuzdan 
"-ann doyurmaz bu ... 

etti. 
Hafız, gülerek ağabeyisine cevap 

Verdı: Diyerek içini çekti ve gözler! ya-

. .Hıtler ın sozunde hakıkat olan , iştirak ettirmek için iptidai madde 
l.ıır .taraf, ~arsa,_ o do, A!m~nya'nın 'çıkaran tofrakları pcyb<mak el. 

ı lııgıltere nın elınden buyuk dem~ 1 zem olan bir•ey cle~i!ı!ir. Bu iptı-
yolları r.akimiyetinl alm:ık içia ' . . , • 

t - d dai maddeleri hep bırc!en ışıe,me:< 
çarpış ıgı ır. 

Buı::ün de görülüyor ki, umumi kafidir. Bu maddeler müb~dele .. ya
harp milletler arası il:tisadi yarış pılır, işle, veya iş semeresıylc od~
davalarını hiç bir suretle hallet- 1 ne!:ıilir. İptidai madde, tıpkı iş gi 

memiştir. Bugün Almanya, dünya- bi, her yrrde hakiki iktisadi imti
nın denizci olarak ikinci devleti yazını bulacak yerde sadı:ce silah
değildir. Fakat sür'atle bu derece· lanmağa yaramasın! 

Mal, mülk mübadelesi ve insn11 

- Sen de bırak şu cami dersim şartlı. Sarı Hafız çok vatanperver 
bet Görmez misin bizim mahal- bir adamdı. Türk oğlu Türklü (2). 
lenin imamını. Elli sene okuduğu Cemal pehlivan da Tiirk oğlu, 
halde nihayet, bir mahalleye imam Türk, vatanperver bir zattı. Hafı- 1 

Olınuş be!.. zın yaşaran gözlerine gözlerini dı-

Bilhassa İngiltere, kendi menııeketlndeld fabrikalarda yaptırd$ tayyarelerden Lıışka 
!a büyük siparişler verdi. 

Amerıkaya 

!Ye eeçmiyecek mi? Mesela Japon
lya vasıtasıyle, Büyük Okyanus'la 
ingiliz deniz ticaretini sıkıntıya 

sokmuyor mu? 

muhacereti durdu ise, iptidai mad· 
deler ve el işleri, mi!U müdafaa 

İnı:iltere, harpte biritik rakibi- kuvvetleri gibi her tarafa stvke -
ni bertaraf ederek p&zar mücade
lesini ortadan kaldırmış değildir. 

Bundan b<ı§ka, bu rakibin yerine 
başkaları kaim olmuştur. Fazla o
larak, Almanya, Tuna ve !atin /\.
merika"ı pazarlarında tekrar yük
selıniş ve kendisini tekrar göster

dilmiştir. Bu otaı-ıinin kanunudur. 
Bugün iptidai maddeler saad.?t 

- iyi ya, geçinip gidiyor... kip dudakları titriyerek şu cevabı 

H k . . "b" verdi: - acı ağanın kara eçısı gı ı 

geçindikten sonra; neye yarar bu ı -Pehlivan, ben de senin gibi 
kadar zahmet etmiye be?.. kalpten yarırlıyım... Ben, Erzu-

Mustafa, susmuştu. Kardeşine rumluyum... Benim dr .. ~~nU.miş 
laf yetiştiremiyordu. Söylediği bi- başlarım var... AIJah buyuktur ... 
raz da doğru idi. Hocalık kepazelik Elbet bir gün gelir, biz de hesa -
0lrnuştu. .Acleta dilencilik halin~ bımızı görürüz ... 
gelmışti. _ Eh! .. inşallah! .. Ahdim olsun, 

Deli Murat, gitmiye hazırlandı. eğer, ben hayatta ike-.ı bir muha
lfafız ve ağabeyisi onu öğle yeme- rebe olursa asker dahi olmasam 
ğine alıkoymak için ısrar ediyor- canımı ortaya koyacağım ... 
l:ırdı. - Pehlivan, birak şimdi bu 

Fakat; Deli Murat durmadı. Bir dertleri. .. Söyle baaklım sen ya -
daha geleceğini vadederek çekilip b' ehli • man ır p vanmışsın ... 
Citti, - ... * - Neden susuyorsunT .. Bahriye-

Bu Uç rıısi.m, eeeeli gündüzlü çalışarak İngiliz ordusuna tayyare yetiştiren •WHITLE- isimi 
Ingili.z tayyare fabrikasındaki faaiiYeli ııöstermektedU, 

miştir. 

Hary, g:ılip devletler lehinde pa
zarları taksim etmedi mi? Vaktiy
le bulunulan noktaya gelinceye 

1 

kudar milyo!l!arca insan varlığı 

yok edilmekle hiç bir fayda elde ,,.. 
dilmedL Böyle olcağın~. masa etra 
fında münakaşa edilse daha iyi idi. 

Tecrübe bize, kat'i, !akat kıy

. metli bir ders verdi. 

i\mili gibi değil, askeri iktidar ami

li gibi teliıkki ediliyor. Sebebi ne 
bu maddeler üzerine her hangi bir 
talep vak olursa ehemmiyetle kar
şılansın diye. 

Yalnız, bir dünya konferansıdır 
ki, siyasi değil fakat iktisadi olmai< 
şartiyle, bu davaları halledebilir \'e 
sulhun, izzeti nefuin ve saadetin 
şansını arttırabilir. 

La Republique 

Y:ı vimdl neredeyiz? D(;ğüşecek 
yerde, bu meseleleri masada hal- !!!!t~:;;;;.~.~::;;:;;;;;;;;;;;;~~~~:;:;:~ 

Sarı Hafız; Deli Muradın tavsiye li Ariri yenmir.sin, Çingene Zül
l!ttiği gibi güreşleri takip ediyor- karneyn'i yenmişsin?. Hoşuma git
du. Köyden köye dolaşıyordu. Ara- ti doğrusu, çok ta gençsin?. Haydı • 
dan birkaç sene geçti. Güreşi ol- bakalım kefeni yırt ... 
dukça öğrenmişti. Şurada burad.ı Cemal pehlivan, Hafızla, Elif 

!etsek daha iyi olma• mı? Bu me
seleler ki, bizi yeni bir ci.Jıan har

' bine daha sürüklüyoı·. 
1 Zamanımızın büyük kavgası pa-

l ıarlaı-ın taksimine teveccüh etmi· 
yor. Fal:at bu kavga yalnız man-

Pera Şişliyi 
2 -1 yendi !sın; söy!enmiye başlamıştı. Hafız' ın maksatlarını bilmediği i-

liatta; bir aralık Çatalca'da çin- çin softaya öğüt veriyordu. 
Kene Zülkarneyn'i de yenmişti. Elif Hafız; bir çalımına getire-

tlir gün; Elif hafız başpehlivan- rek: 
!ardan ve gümrük veznedarların- - Usta; Sarı Hafız'la vaktin 1 
dan. Cemal Beyle San Hafızı gü- varsa bugün şöyle bir tutuşsanız 
teştırmek için Kumkapı nişancası- ·fena olmaz ... 
ııa götürmüştü. Deyince, Cemal pehlivan işi çak 

Cemal pehlivan; zamanın en di- mıştı. Dem.;k bu ~ofta kendisinden 
1'İ dE!ikani:larından ve pehlivanla- güreş istemiye gelmişti. 
rından biri idi. Hiç istifini bozmadan gülerek 

C.,mal pehlivan'ın, meşhur Koç mukabele etti: 
(Arkası var) Aılehınetle, Ali Ahmetle, Mavnacı 

~~ehınetle. Nakkaşlı Evüple ilh .. gü 
reşlC"ri vardı. Namlı bir baş pehli-

1 
( 1) Cemal pehlivan berhayattır. 

V-ındı vesselam!.. (1) Gümrükte yine veznedardır. Yet-
Crınal pehlivan, Ni~anca kahve- miş yaşına yakındır. Elyevm. diri 

ine gelen Sarı Hafız'ı tanımıyor- ve sapasağlamdır. 
<tu. (2) Hafız, Balkan Muharebesin-

Yalnız, son zamanlarda ismini i- de, asker olmadığı halde gönüllü 
~ıtmiye ba~lamıştı. Llkin, Elif Ha- giderek Tekirdağını müdafaa eder
fıza fışina idi. ken şehit düşmüştür. Sırası geldiğ; 

C mal pehlivan, Elif Hafızla Sa- zaman bu mCTaklı menkıbesini !Jcı
rı liafız'ın ne maksatla kahveye zacağım. 

Geçen Eylfılde Münib konferansı tarafından kolu, kanadı kınlan harpsonu CUmhuriyeti ı;e 
ko - 'llovakya Almanya ile üç Av·rupa devletiııin işgali altında bulunuyor. Şu anda Avrupa haritaı.ın
da Çeko - Slovak devletini Almanyarun eline bırakan yine o devletln Reisicümhuru oldu. 

HİTLER himayesine aldığı yeni memleketlerde kısa bir seyahat yaptıktan soma Viyana ya gitti. 
YukPrıdaki resim BİTLER ve erkanı harbiyesini geçen EylUlde i.5gal edilen- Südet nııntakasında 
gösteriyor. 

zarasını değiştirdi.. Halbuki, 
ayni tabiatı taşıyor. Şimdi, Dün Pera ile Şişli son defa biri-

iptidai maddelerin taksimi mevzu- birleri!~ Paskalya kupası için kar
bahi~. Bazı devletler, dünyadaki şı karşıya geldiler ve Pera maçı 

l iptidai madclelerin, büyük endüs- 2 • ı kazanarak kupayı aldı. 
: trl memleketlerınin ihtiyaçia:ı 0 p 1 la b ı d ı ve . yuna era ı r aş a ı ar 
rıısbetinde taksım ediiın<'Si'li isti-
yorlar. Du ilk maddeleri, göı boya
yıcı sebepler ileri sürerek, yeni 
toprak taksimatile karıştırıyorlar 

ve birleştiriyorlar. 

adeta dört taraftan hasımlarını ıı

kıştırmağa tehlikeli şüllerle Şişli 

kalesini dövmeğe yeltendiler. Fa -
kat Şişlinin ezeli şans• bir türlü 

Peraya gol kazandırmıyordu. Ni -
Hitler şöyle söyledi. cDünya ser ıhayet sağdan ilerleyen bir Pera 

ı•eti ya zorla taksim edilecek, ya- 1 .. . . . 
1 t il l ·ı r·k .. d b. . hucumunda Budurı fevkalade bır 
ıu su l yo ı e. ısın en ın, 

1 
Zorla mı? Yirmi sene evvel tec- bir şütle topu üç hasır.ını marke 

rübesini gördük, görkarım ki bu ederek Bambinoya geçirdi. O da 
usulü taksim. kimseye yaramıya· ı Peranın ilk golünü yaptı. 
cak. Zorla yapılacak taksim dünya Bu gole mukabil Şişli çok ça • 
servetini paylaşmağı değil, bu zen-1 lıştıysa da sayı kazanamadan dev-
~inliğin mahvolmasını intaç ede - . . 

H d l t . b. h . . rt re 1 - O bıttı. 
~e. er ev e ın ır arp ıçın o a- . 
ya atacağı vasıtalarla dünya mil- İkinci devreye Şişli canlı bır o-
ietleri ehemmiyetli derecede fakir- yunla başladı. İki ta"af ta biribi-

=--===--===========================================================================================-~ rini yenmek için çalı~ırlarken Pe

kiine bakıyordu. Tereddı.idü ça - 1 ten işim yok. Ben de ona yardım 1 namadım; yanı başımda duruyor- ranın iki bekinin yani~• oyunu ne

buk zail oldu ve beni köşkün sağ 1 ediyordum. Hem kışın gelı.eydiniz, du. Birkaç kelıme ve bir iki gülı.iş ticesinde bir frikikten Diran biı 

.. ·-.. 
Sultanın\ • 

mı ne -

i il Sarayında Bir Hırsız 
~ 

Yazan: M. lhaan 7efrika No. : 18 

Halbuki annem bu kızın bize görmek beni çok memnun etti. Bu 

iık sık gelmemesini temin İ$in o

na karşı hiç te sevimli hareket et

memişti. Bu güzel kızın annem 

hakkındaki tehassüsü beni birden

bire ona yaklaştırdı: 
- Demek bizim bahçemizle meş 

guı oldunuz, öyle mi? 

- Evet ... Salim ağa ile beraber, 
ona iş gördürerek bahçenin anne
nizin zamanındaki gibi kalmasına 
çalıştım. Sizin bundan hoşlanaca -
ğınızı biliyordum. 

haz içinde, şu sıraya oturdum ve 

buradan kalkamadım. Henüz Sa -
!im ağaya görünmedim bile ...... 

- Zaten Salim ağa bu sabah İs

tanbula indi. Burada yok ki!., 

- Öyle mi? Vah vah ... Ben de 

»öşkü görmek istzyordum. 

- Yine görebilirsiniz. Anahtar 

bende. 

Hayretimi gizliyemedim. Anah

tarın bu genç kızda işi ne idi? O, 

bu hayretimi sezerek: 
- Ne kadar naziksiniz! ... Size. - Sizin bir gün ansızın turaya 

ne kadar minnettarım ~!hal Ha - geleceğinizi biliyordum. Onun için 
nı01 ... Hak!katen ... B,hçeye gi -1 daima Salim ağa istanbula ıner -
rer "İrmez, burasını ski halinde ken anahtarı bana bırakır ... Na -

sı! ki bu ihtiyatlı hareketim doğ
ru imiş ... 

Ayağa kalktım. Biı kızın köşkle, 

annemle, benimle alakasını anlı -

yamıyordum. Onun yüzüne dik -

katle bakmaya başladım. Fakat 

bu dikkatim, yüzünden bir şeyler 

okumak gayesine matuf iken muh

teşem bir güzelliğin şa'şaasına ta

kılıyor; başka bir şey arıyamıyor
du. 

- Demek anahtar sizde, yanı -
nızda mı? 

Sol elini açtı Vl? bana bir anah

tar gösterdi. Fakat anahtarı uzat
mıyordu. 

- Hangi kapının anahtarı ol -
duğunu bilmezsiniz. Köşkü gez _ 

mek istiyorsanız size kapıyı aça -

yım! dedi ve önüme düştü. Çiçek

lerin ve ağaçların arasından bir 

kelebek giti yürürken bir lahza 

tereddüt eder gibi oldu. Solda u
zakta sık ağaçların arasında kay -

tarafındaki küçük kapıya götür .1 köşkünüzü yine bu halde bula - her şeyi hazırlamıştı. Sarıldım ve gol yaptı.. • 
dü. Bunun yanmda ayrı iki oda caktınız. öptüm. Peranın bugun daha çok ağır 
vardı. Bu evvelce aşçiların ve u -

şakların odası idi. 
- Salim ağa burada yatıyor! 

Diye izah etti ve kapıyı açtı. 

Büyük köşkün taşlığını, merdi -

veni.erini görüyordum. Tqrtemiz

di. Sanki içinde hala hizmetçiler, 

halayıklar varmış gibi... Heniiz 

kapıdan içeri girmeksizin: 

- Tertemiz, dedim. Taşlığı ve 

merdivenleri Salim ağa bugün mü 

sildi? 

- Yalnız taşlık _ve yalnız mer -

divenler mi? İçeriye giriniz. Yu -

karıki sofaya çıkınız!.. 

Dedi. Onu takip ederek merdi -
venlerden yukarı çıkarken şu 

sözleri sonsuz bir takdir ve şaş -

kınlık içinde dinledim: 

- Salim ağaya hemen her gün 

Büyük sofanın halıları, duvar -
bastığı aşikardı. Nihay<>t devrenin 

Bundan sonra ne oldu? Evlen - . 
. . otuzuncu dakıkasında Burtley'in 

larındaki yağlı boya resimler, or- me~eye karar veren, bunun ıçın uzaktan attığı bir şiltle ikinci defa 
tadaki sedefli masalar ve sedern yemınl.er eden ben nasıl _old~ d.a )Şişliye gol oldu. Ve bundan son _ 
iskemleler yerli yerinde ve belli evlendım? Bılmıyorum. Koşku kı- ra da Peı-alılar bugünkü muvaffak 

ki yeni süprülmüş, silinmiş, toz -
!arı alınmış ... 

raya vermeye haZ!rlanıyordum, oyunlarının semeresini ezeli ra -
değil mi? Hayır ... Evvelden İs tan- kiplerini 2 - 1 yenerek ve kupayı 

Sağdaki oda anneciğimin odası, bula dönerken bu tasavvur tama

içeriye girdiğim zaman kalbim mile suya düşmüştü. Birkaç gün 

kazanarak aldılar. 

** 
d O k.. . d . . sonra Nihall amcasından istemeye I t 

çarpıyor u. nun oşe mm erını, Mmr küme ır.aç arı as, lı-
küçük çekmecesini, el aynasını, a- gittiğim zaman Salinı ağa gülü -
rada bir başını dayadığı ipek yas- yordu: yor; fakat Galatc:saray ile 
tığı uzun uzun tavaf ettim. !çimi - Bu kadınlar ne yamandır! Fenertahçe girmi1orlar 1 
çekerek kapıya doğru giderken diyordu. Şu köşkü, bahçeyi bana Milli küme maçhrına bugün 
kenarda duran Nihale baktım. Is- her gün temizlete temizlete en Taksim ve Fenerbahç~ stadlarında 
lak gözlerini yere dikmiştL sonunda oraya işte hanım olarak gi başlanacaktır. Yalnız geç vakit 

Bu kızın fevkali\de tahassiis ve riyor! ... A Rıfat Bey, sana bir şey öğrendiğimize göre Galatasaruy 

I"k • · · "d · · ı d" · ·1 Nasıl olsa evlene !bugün Beşiktaşın karşısına, Fener· a a ası .. enı ıyı en ıyıye sarsm•ş- ıyeyım mı - k k 
· . .. .. bahçe de Vefanın arşısına çı • 

tı. Çocuk iken oyuncaklarımı sev- cektin .. Ömrunun sonuna kadar k , • mıyaca mıs .. 
diğim ve bütün duvarlarına re - bekar duramazsın ya ... Bu kızdan 1 Buna da sebep son talimata iti • 

bolan amcası Sadık Paşanın köş- bu: ün köşkü temizletiyordum. Za-

simler yaptığım odada o eski ve/daha iyisi can sağlığı... raz eden bu klüplerin istedikleri 
tatlı hatıraları yô.dederken daya- [Arkası var] lyapılmudığıdır 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHiN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 19 

Aristofan, şu meşhur hicviyeci, şu başaşağı duran 
armut kafalı, keçi sakallı uzun, kuru adam mı? 
Aspasya, hocasuıa, büyük bir 

muhabbetle bakarak: 

IKDAll 

~ ~[lllh 

L\ınl 
GARİP ŞEYLER 

Dilencisi bol olan yer 
Dünyanın en çok dilencisi Vene

dikte bulunurmuş ... 
Venedikte dilencilik bir san· at 

haline girdiği için ayıp sayılmaz.. 
mış ... 

Hatta Venediğin en büyük eşraf 
ve llyanı aslen dilenci imişler. 

Venedikte dilenciler sabahleyin 
işe gider gibi evlerinden çıkarlar, 

i akşam saat sekize kadar dilenirler-

- Sevgili üstadım, bize güvene
bilirsin. Buna da hacet yok ya ... 
Senin musikideki dehan sana, Ati· 
na'da, !&yık olduğun şöhret ve şe
refi temin etmiye katidir. Belki de 
sen, bizden evvel muradına ere
ceksin; çünldi bu bayram günle
rinde, şehirde, musiki müsabaka
ları vardır. Bu müsabakalarda, 
muhakkak, birinciliği kazanırsın. 

Frinis, Aspasya'nın bu teveccüh
kii.r sözleri önünde, memleketinde 
başına gelen felfıketi hatırlıyaralr.: 

- fspartadaki gibi olmasın da ..• 
Demekten kendini alamadı. 

J 

miş ... Evlerine döner, banyolarını, 
·ı tuvaletlerini yapar, bir asılzade gi
. bi gezmiye çıkarlarmış. 

· Faşist rejim dilenciliği menetti-

Bu anda, üç arkadaşın yanından 
boş bir kira ar:ıbası geçiyordu. Fri
nis, onu durdurdu: 

- Güzel çoouklanm.. binelim! 
Yürümekten yorulduk. 

Dedi. 
Arabacı, iki kızın kıyaf~ine göz 

gezdirdikten sonra: 
- Bu elbiselerinize göre siz ... 
Dedi ve sözünü tamamlamadı. 
Frinis, arabacının zihnindeki 

şüpheyi gidermiye lüzum gördü: 
- Lesbos genç kızlar lisesini.ı 

talebeleri. 
- Tamam .. şimdi anladım. Yan

lan yırtmaçlı pembe entari .• sırma 
şeritle tutturulmuş dağınık saçlar .• 
kalçalar üstüne sarkan, gümüş 

kakmalı, gevşek bağlanmış kemer .• 
Fahişeler Mektebinden çıkanların ,,-,.,,,. .. , 
kıyafeti ... 

Eski Atinada Pire limanı 

falı, uzun, kuru adam mı? 
- Evet.. alnında ürperen bir tu· 

tam saçile çenesindeki keçi saka -
lından, onu, tanıyamadın mı? 

- O, tiyatro piyeslerindeki ka· 
dar şirret görünmüyor. 

- Aldanıyorsun. Göstermiyor, 
amma şirretlerin şahı ... 

Gorciyas, Aristofan'la, ortaya çı· 
kınca, bir sürü adam, onların et
rafını aldı. 

Şöhretli muharrir, etrafını alan
lara ,yanındaki şişman, kaba ve 
ağrı piyade kumandanı elbisesi giy 
miş milyoner arkadaşını göstere
rek: 

- İşte arhont intihap etliğiniz 
Gorciyas! Onu selfuıılayın! Ne de 
olsa, sizi temsil ediyor. 

Diyernk sırıtınca bir kahkaha 
kıyameti koptu. 

! ğinden, hepsi ayaklanmış ve dilen· 
ciliğin iftihar edilecek bir san'at 
olduğunu iddiaya koyulmuşlardır. 

Faydah bilgiler 
~~~~~~~~ 

Dikişignesi nasıl yapı ır?. 
1 - Demir merdaneden ince ip

lik gibi upuzun kesiksiz bir surette 
çelik teller geçer ... 

2 - Çelik teller, keski makine
sine gelir... Ve resimde gördüğü· 
nüz gibi kesilmiş bir halde durma- 1 
dan akar ve üçüncü makineye gi- ı 

d~ 1 

3 - Üçüncü makine kesik halde 
gelen çelik telin iki uçlarını sivril
tir. 

4 - Çelik tel resimde gördüğü
nüz gibi çift jğnelik hale gelir ... 
Dördüncü makineye geçer ... 

u 
[MASAL 

Korku ve Kahkaha 

K 

19 - Mart 1939 

~~DlQ~ 

"ııı:ui 'ı 
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GÜLELiM: 

Lisan meselesi 
Bir muallim, talebesine, adi bir 

sözü bile tumturaklı arap~a ve a· 
cemc0 kelimeler katarak kafiyeli 
bir lisanla söy !ermiş ... 

Güngör, Cengiz, Ayten üç kar- duğunu anlıyamamış, o da onunla Mesela; bir bardak su içtim ye-
deş idiler... beraber ağlıyordu. rine: 

En küçük kardeş olan Ayten, kız Nihayet; Güngör, Cengiz'in ko- - Bir kadehi lebriz !le fıbnuşey· 
olmakla beraber erkeklerden çok !undan tuttu. Sofaya çıkardı. Tel< !edim. İktisabı ferahı bişümar ey
cesur idi İkide birde kardeşlerini bir laf söylemeden korkuluğu gös- !edim ... 
korkuturdu. terdi ve hep bir ağızdan ağlamalar, Dermiş ... Bir gün ders verirken 

Bir gün, evde kimse yoktu. Hat- bayılmalar başladı. mangaldan hocanın kavuğuna bit 
ta, babaları ve anaları gece yansı Odanın kapısını kilitlemişler; kıVllcım sıçrar ve kavuk yanmıya 
gelecekti. - Anne, anne!.. başlar. Talebeden biri bunu görür· 

Ayten, bu yalnızlıktan istifade Diye bağırıyorlardı. İnsafsız ve se de: 
ederek kardeşlerini korkutmak is- çok şeytan olan Ayten, nihayet, - Muallim efendi kavuk yanı· 
tedi. yarım saatten fazla bir zaman kar- yor. 

Kardeslerinin haberi olmadan deşlerine gözyaşı döktürdükten Demek münasip olmıyacağından 

sonra; olduğu yerden ayağa kall 

tı, kapıyı açtı, dışarı fırladı. Ko 

kuluğa astığı babaslJlın şapkasırn 

b~ına koyarak odaya girdi ve kah

kahayı salıverdi. 

bir hayli düşündüktensonra: 
- Ey hacei bimisal ve ey üstadı 

zikemal, bu şakirdi pi\rkelal şu 

veçhfle arzıhal eyler ki; bibikme· 
tilmüteal, narı mangaldan bir şe· 

rare pertab ile sen alinizde • 
ki kavuğu iş'al eylemiştir. 

Der ... Fakat; o zamana kadar da 
kavuk yanar ve tutuşur. 

Muallim kızar ve çocuğa bağırır: 
- maıı bu ne uzun iM ... 

• Bir filozofun sözleri 
!spanya'nın Aragon eyaletinden 

Filozof Alfos, şöyle söylemiş: 

1 

- Bir kan ve kocanın bahti,•a• 
olmaları için, kocanın sağır ve k•· 
dının kör olması lazımdıı·. 

Jıyarak gülmiye başlamışlardı. 

İki kız, arabaeının bu lr.aba mü• 
faleasına karşı sinirlendiler ve o
nun sözünü keserek: 

Yüksek miğferli ve kumandan J ~;:;:;:::;:::;~~ ;:::::::~:::!:~ 
kılıcı ile bir garibe gibi duran Gar

. ..;yas, suratını astı; sonra Aristofa
m kolundan çekerek • >şka tarafa 

bir aralık dışarı çıktı. Babasının 

bastonunu merdiven ayağına asa
rak bağladı. Yine babasının pija
masını, ropdöşembrını içine kü • 
çük yastıklar doldurarak bastona 
giydirdi. Bastonun baş tarafına da 
bir şapka koydu. Cengiz, derhal işi anlamıştı. Şey

tan kardeşleri, yine onlara bir mu· 

ziplik yapmıştı. 

Fakat; Güngör, böyle şaka ola· 
mıyacağını hiddetle Ayten'e ihta• 
etti. 

Ayten de ona cevap verdi: 
- Dediğin doğru, amma, biz bil

diğin kızlardan değiliz. 

Diye bağırdılar. 
Arabacı, münakaşayı uzatmıya 

ceo..aret edemedi M~terileri binin
ce, arabasını şehre doğru koştur
mıya başladı. 

* Üç arkadaş şehre geldikleri va· 
kit, orada dini mera3imi takip e
den eğlenceler, ~ılgınlıklar devam 
ediyordu. Zabıta, bu çılgınlıkları 
göz yumuyordu. Yalnız, büsbütün 
a;ırı hareketler gördüğü :?aman, 
çiftleri, markez! yerlerden, Ago
ra'dan, bilhassa şehrin en ileri ge
lenlerinin göründükleri bir yer .> 

lan AL:ademos bahçelerinden uzalı.. 
!ara götürüp bırakıyorlardı. 

Bu saatte .. Agora'nın çınar ağaç
larının gölgelcrınde uzanan geniş 
cadC...Sinde. Akademos bahçeleri 
arasınd'.l!:i çiçek kokulu yollarda, 
devlet ricali, şöhretli birer nam sa-

$kitlerden, bir zabıta memuru 
doğru yürütmek istedi. 

Aristofan, Gorciyas'ın dostu idi 
ve sık sık, onun sofrasında yemek 
yiyiyordu. Zengin tüccar, hicviyc
cinin zehirli iğnelerinden, ancak o

. nu ağırlamakla kurtulabileecğine 

inanmıştı: 

~~~1 - ı\ristofan! Tatsız liitifelerinle 
canımı sıkıyorsun! Beni, daima ap
tal yerine !:oyuyorsun. Şaka ede
cek başka mevzular bulamıyor 

musun? 

Deyince, Aristofan, halini daha 
gülünçleştiren sahte bir ciddiyetle: 

- Gorciyas! diye bağırdı, ortada 
hüküm süren hoşnutsuzluğu hesı
ba katmadan, Atina'da, aşağı yu
karı seksen bin tebea var. Zannıma 
kalırsa, hepsine faizle para veri
yorsun. 

Bir dilber flütçü 
bibi olan öpatridler, namlı ilim ve dım. Bir parasız ~e başlıyaraJ,, 
s~n'.at adamları, gidip gelerek ge-1 - Evet .. şimdi de Arhont pole· ızengin oldum. • 

- Bu, doğru bir şayia değil.. 
ben, paramı ticaretimden kazan-

zınıyorlardı. mark oldu. - İyi amma, iş yaptıgın adarnla-
Or".ada bir mırıltı uzandı. Gö- - Altın kudreti... nn ellerinde birşeyler vardı. 

bekli bir burjuva, arkadaşına: - Şüphesiz .. o, evvelce ağır pi- - Tabii .. 
- Bu mırıltıya sebep ne? yadclerin kumandanı idi; şimdi, - Şimdi ise, hepsi bir paraya 
Di;·e sordu. üstelik şehrin hfıkimlerinden biri muhtaç! 
Öteki; Agora tarafını göstere~ oldu - Ne yapalım? Ticaret icabı ... 

rek: - Kaba bir adama benziyor. - Ticaretin de bir iltıhesi var, 
- Gorciyas .. şehrin en zengini - Sus! Yaklaştı; yanında Aris- değil mi? 

geliycr. tofan var. - Hermes ... 

Dedi. - Meşhur hicviyeci mi? - F.vct.. fakat Hermes, ayni za. 

Ayten'in vücude getirdiği bu 

korkuluk hakikaten; :ızaktan bakı
lınca asılmıs bir insana benziyor-! • 

~~;;;;::~~;==;;;:=~~~ldu. -q: Ayten; bu hareketile iyi birşey 
yapmamıştı. Çünkü; nihayet, kor
kuluğu gören kardeşleri __ babaları.-! 
nın kendıni astığına hukmede -

cekler, fazlasile korkacaklardı. 
Korkuluk, cidden korkulu bir hal J 

almıştı. Tam birinci kata inen l 
merdivenin yukarı kısmından aşa-

.. .. .. k' lik t 1 ğıya doğru havada sallanmış duru-, 5 - Dorduncu ma ıne çe e • d 
l .k yor u. 

!ere de ı açar. • .. .. . 
6 _ Resimde gördüğünüz veçhi- \ Korkulugun goğsunde bır de yaf- 1 

le delik açılmıştır. 1 ta vardı. Şeytan Ayten, levhaya 
7 - Son bır makinede iğneler şunları yazmıştı: 

h !. Çocuklarım ist2diğim gibi Ortasından bölünür ve tane a ıne -
gelir... derslerine ~alışmadığından üzülc-

8 - Nihayet; validenizin elinde rek kendımı astım. 
gömle[;inizi diker bir hal alır. Ayten, işini becerdikten sonra; 

kardeşlerinin yanına gelerek, gü
lüp oynamıya başlam~tı. 

"H A L K E V L E R 1 N D E Akşam olmuş, sular karamuş, 
..,. _ • - •• • ortalık iyiden iyiye gecelemişti. 

Eminönü Halkevinden: Bir aralık, Güngör dışarı çıktı. 

19 Mart 939 Pazar akşamı saat İhtiyacını defedecekti. 
(20.30) da Evimizin Cıığaloğlunda- Sofayı yürüdü. Elektrik düğme. 
ki salonunda Bay Aziz Çorlu tara- isine bastı. Ortaklık, •a meni.ven 
fından (Garp musikisindeki ekol- 1 ağzına kadar aydınlanmıştı. 

Ayten, habire gülüyordu. Gözle

rinin yaşile dışarı çıkan Cengiz ve 

Güngör, nihayet; işi büsbütün an-

- İsmim çıktığı için son zaman• 
larda ne gibi bir şaka yapsam inan· 
mıyordunuz. Ben de bu işi yaptım 
işte .. dedi. 

- Şu .. devlete para ikraz eden - Evet... manda P.ırsızların da ilahesidir. 
adam mı? - Şu, başaş:ığı duran armut ka- (.'irkası var) 

!er ve karakterleri) mevzulu bir ; Yürüyordu. Tam merdivenden 
konferans verilecek ve bu konfe - aşağı ineceği zaman başını yukarı 
ransı Konservatuar Ş~n Profesörü kaldırdı. Babasının asılı olduğunu 

Bayan Ren Gelenbevini!n piyano göriince çığlığı kopardı. Katılarak 
refakatinde bir şan konseri takip odaya döndü. . 
edecektir. ~elmek ~zı. edenlerin r_'_yta~ Ayt~n; telaşlanıyordu. ı 
davetiylelerını Ev Bll!'r>sundan al- Gunı;or, aglıyor, kaWıyordu. 

malan rica olunur. Cengiz, şaşırmış, kardeşine ne ol- Yazısız Hikaye 

' 

yor? Ne var?. diye söylenenler de züne, mücrimin o olmadığına i · dudaklarında ümit dolu bir tebes- bir sesle: cKağıdı ben yollamış • - Peki, onu bize gösterebilecek 

1 ~ 
\ ....A var. İbrahim Lı'.ıtfi de hayret için- naı:mamız lazım geliyor. süm belirmişti. Yaşlı gözleri, sol- tım• dedi.O sırada kalabalığın ara- misiniz? 

• ..._ı\ ~~ \ \- ~ • de ... Ferda, ellerini yüzünden çek- Ferda birdenbire olduğu yerde gun yüzü ile bu tebessüm garip bir ~ında ince bir kadın feryadı du • Adam yutkundu: •Evet• demek 
111. .. \ \t\ _\...,. ~~ ti. Ne olduğunu anlamak ister gi- sarsıldı. AVllkatının kolunu tuttu. tezat yapıyordu. yuldu. Fakat herkes kağıdı yolla - ister gibi başını salladı. Reis: 
• • \ \) \'.- • , ~ bi şaşkın şaşkın etrafına bakıyor. Muhakeme salonu bü:ük bir he- Birdenbire hadisenh böyle bir dığını söyliyen adama o kadar dal- - Öyleyse onu bb.e gösterme-

- 54 _ Hakimlerin gayet sess;, ve çok yacar içinde çalkandı. Hayretle .. ş:kil alıve~~esi genç kızı büyük mıştı ki bu feryadın kims.~ far.kın· nizi bekliy.oruz, ~edi. __ 
.. .. . . .. . ciddi bir hali var. Kap!lar kapanıp rini yüksek bir sesle ifade eden· bı:r sevınç ıçınde bırakmıştı. Kur- da olmadı. Ferda, onu:ı vucudun - Adam bırdenbıre uyuşuk hcluı 

Ekser gozler yaşlı. Muddeıumu-,sin ve azaların yuzlerındeki heye- jandarmalar yerlerini ?ldıktan son !er çoktu. Salonu derin bir uğultu tulmak ihtimalini düşündükçe he· deki titreme gözle farkedilecek ka den umulmıyan seri b;r hareketle 
minin dudağındaki teb~ssüm silin- can öyle belli oluyordu k; .. sami- . . k 1 . d d ;- ld G'" kaplamıştı. Reis elile dinleyicilere yecandan titremeler geçiriyordu. dar artmıştı. İbrahim Lıitfi onu samiin tarafına dönmii('tü. Kolunu · ; · ·· . 

1
. , . . . . ra re1s ıs em esın e o.:ıru u. oz 

dı. Re.sın gozlerındek, kızgınlık ;n hayretle b•rıbırlerı,,E bakıyor· 1 .. d' 1 .. 1 .. · d d"k _ susmalarını işaret eW· Ayni zamanda ümidinin boşa çık- kolundan sıkı sıkı tutmağa mec .. köşelerden birine doğru uzattı: .. 1 . .. . 1 • • erını ın eyıcı er uzerın e ı t 
kayboldu. Gaz erınde muteessır Ne var' Ne oluyor? k ti d' d" H b 11 . _ Gu··ru··ıtu·· olmasın. daha so··yıe- masından da korkuyordu. Ya oka- bur oldu. Genç kız dikkatle kürsü- - şte orada, orada halkın ara• 

• a • • i . .. . · a e gez ır ı. eyt·canını e ı r 
bır mana. belırdı. bt~~l!o Lutfı, Konuşmaları çabuk bittı. Reis, etmemek ister gibi bir kaç kere ök veoekle. in var. Sesler kesilince a- ğıdı gönderen adam meydana çı- nün önündeki adama bakıyordu. sına saklanıyor. Beni görünce hC. 
ne yapacagını şasırmı~ ,.r vazıyet- mübaşı.e, yaklaşmasını işaret etti- surdüktcn sonra sertçr. bir sesle: ;,ır, tok bir sesle konuşmasına de- kıp. sözünü yerine getirmezse? Onu tanıyacak gibiydi. Bu çıplak şeyi anladı. Belki kapıları kapat 
tc ... Tam bu sırada ka • ',aJ.1'-ın a-ıKul" ına dog·ru eg-ıler~k bır şeyler/ s · i d " m etıı·.· Yavaşe __ a mırıldandı: cÖ!eceğimi baş, soluk gözier, gözüne yabancı madan kendim geleyd;m, kaçacak - usmanızı rıca e :yorum, e- va 
rasını _biri .yarar~k heyeti .h'ıki'nı~- fısıldadı. Kaşları çatılmış, çok mü- di. _Bu küçük kağıt eğer doğru sanıy~rum_ hey~can_dan .. > Av~.ka - gelm~yor~u'.. .. .. .. . . tı. Buna da fırsat bulamadı. Bakı· 
ye_ d?.~u ilerledı. Bu, rmıbaş cdı.jlıim ~eyler söyled:ği anlaşılıyor., Hemen sesler kesildi Bütün göz ise bize büyük bir hakikati bildiri- tın gozlerı buyumuş_ halkın uze - Reıs kursunun onunde tıtrıY.e - nız, bakınız orada! 
Kursuye yaklaştı. Reı>e doğ:u .. e: Dinleyiciler merak içinde kıvranı- !er şimdi merakla o!'a bakıyor. yor. Bu kağıdın sahibi asıl müc _ ri~d.e idi. Başını çeVlrmed.e~. onu.n re_k duran adamı uzun uzun suz • Kolu hiiliı ayni noktaya doğrll 
ğıldı. Ga.y~t yavoş .~~şevler s?ylı· ·orlar, oldukları ycrrL heyecanla Reis halii elinde duran mübaşirin rimin aramızda oldugunu ve kaç- elını okş~~· Onun ~· buyuk. bır du: • • . .. . . gerilmiş duruyor ve kesik kesik 
y~re~ ~uçuk bı; kaı;ı. uzattı. Şım· kımıldıyarak, biribirlerine bir şey- biraz evvel getirdiği küçük kağıt maması için kapıları kapamamızı, heyecan ıçınde. old~g.ı .be!lıydi. -. Demek kagıdı sız gondcrdınız söylüyordu: 
dı b .tun ~akı§,~r lı:ı_'r~tle '' nal<- !er fısıldıyorlar. parçasını büküp katlayarak ağır kendisi gelip onu biz~ gösterece - Salond~. derın bır s:ıkut varfü. demı,'.'·· Ressamı vuranın baş~ası - Onu görmüyor musunuz, gör· 
taya çevrıldı. J.er~"."0 kafasında, Mübaşir, Reisin gizli emirlerini bir sesle halka hitap etti: ğini söylüyor. Şimdi kimsenin di· Reıs, samıın, suçlu, heıkes bekli • oldugunu ıddı:a edıyorsunuz öy - müyor musunuz? 
ayııı suol: AeıLt kagıt ncdır? Fer- aldık lan sonra telaşla çekildi, gitti. - Demin mübaşiı İl' getirdiği şarı çıkmaması için bütün tertibat yordu. le mi? Adamın işaret ettiği noktada bU" 
da h?la. ~~teri yiizüncle hıçkırıyor. Aradan beş dakika gı> ·meden din- kağıt parçasının ne ifnJe ettiğini alınmıştır. Bu kllğıdm sahibini Birdenbire dinleyicilerin arasın- Adam fısıltı halinde bir sesle lunanlar yavaş yavaş açılarak en· 

Re,
1

,8 kagıdı aldı. '.'.ğır bir ha • leyiciler, Üzerlerine s1lonun kapı- gelli ki hepiniz merak ediyorsu - bekliyoruz. Mademki sizlerin ara- da bir kıpır~a~a .?ldu. Orta boy. - cevap verdi: dişe ile biribirlerini •üzüyorlardı. 
r~ke .• e açh __ F, ~.ıt kaı,ıda goz atar !arının örtüldüğünü v~ iki jandar- nuz. Eğer bu mahkemeyi aldat - nızda bulunuyor, ona iıitap edi - %, soluk ela gozlu, başı çıp,lak bır - Evet.. O sırada orta yaşlı temiz kıya • 
a maz, y_um' -~ ~ . h<m<·n hcrkesın manın çıkmak istiyenlcre mani ol- mak, oyalamak için tasarlanmış yorum: Sözünü tutar~k gelip ha- adam, yavaş yavaş halkı ehle _ay.ı- Azalar adama doğru hayretle fetli bir adam. arkası'la saklan mı· 
farkedeb~ccegı_ bır şaşkınlı~ be - mak ister gibi bu kapalı ka • bir düzen değilse.. kiki mücrimi göstermesi lazım • r~rak ılerlıyor~u. Bır anda. bu:u~ başlarını uzatmışlardı. Reis heye- ya çalışan birini geriye doğru ite 
lirdi. Teliişlı hır hareketle azalac·a pılarıo önünde vaziyet aldıklarını Başını Ferdaya çevirdi. Genç dır. gozler onun uzerıne çevrılmıştı. canını belli eden bir hareketle o • 

döndü. Kağıdı gösterdı Başbaşa gördüler. Merak büsbütün ziyade- )cız adikkatle bakarak ilave etti: Herkes sustu. Yüzler heyecan _ ~dam kürsün_ün önüne_ g_eldi, t!t - turduğu yerde kımıldayarak sor - rek bağırdı: ( ArktU1 var) 
verip bir şeyler konl!ştular. Rei - !eşli. Artık yüksek sesle: cNe olu- - O zaman bu ııenr kızın sö - dan sararmıstı. Yalnız li'erdanın rıvorrlu. Yuzu sapsarı ıdı. Boguk du: 
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Çocuklannızı sağlam ve iyi huylu 
Yapmak ister misiniz? 

Çocukta bnsule gelen en 
ııfacık bir yarayı, bir kesiği, 
derisini,.. en eheu1miyetsiz ve 
azcık erini açık bırakma· 
)'lnız, ıendürdiyod sii:rünüz 
veyahut beyaz ispirto (alkol) 
ile temiz pamukla siliniz yı • 
kayınız. Bulamazsanız kolon· 
ya ile, rakı ile temizliyerek 
pansuman yapmağı biç unut
ınamalısınız, 

Çünkü bu yaralardan gi
ren mikroplann zehirlilikle • 
rine göre çocukta nice nice 
belalar, fadalar, topallıklar, 
sakatlıklar ve hatta ölümler 
bile hasıl olur. 

15 - Çocuklarda çok defa 
düşmek, vurmak, döğüşmek, 

giireşmekle •çıkık, kırık, be
relenme, örselenme, vuruk• 
gibi haller zuhur eder. Bu gi
bi kazalarda biç vakit geçir • 
nıiyerek çocuğu bir doktora, 
daha doğrusu bu işlerden an· 
lıynn operatöre götürünüz. 
Dakiki hastalığı anlıyarak 
tedavi ettiriniz. 

Ve hiç unutmayınız ki, dip
lomasız, izinsiz olarak gizli 
işler gören ve gftya (ocaktan 
yetişen) kırıkçılar, ı;ıkıkçı • 
for çocuğunuzu ölünceye ka • 
dar malı11, sakat, topal, ehiz, 
kolsuz bırakabilirler, 

Ve pek iyi bilmeliyb; ki, 
Çocuğun düştüğü tarihten iti· 
baren 15 • 25 gün sonra dok • 
lora müracaat ederseniz, iş, 

işten geçmiş olur. Kemik, ke· 
mik ile kaynıyacağından, ço
cuk sakat kalabilir. Bu cihet
le (kırık ve çıkık) işlerinde 
doktora nekad•r çabuk baş 
Vurursanız, o kadar esaslı, 

sağlam, muvaffakiyetli iş yap
tırmış olursunuz. 

••• 
16 Aptesthanelerde her 

1iirlii mikrop bulunduğu ci • 
hetle çocuk her halaya girip 
çıktıkça ellerini sabun ile gü
zelce yıkamağa alqtırılmalı
dır. 

17 - Oyunlarını bitirip eve 
gelen çocuğu muayene etme • 
li, terli ise derhal soyup ça • 
nıaşırını değiıjtirmeli. 

18 - Çocuğa her sabah 
nıevsime göre kuvvetli bir 
kahvaltı yedirmeli. Hiçbir 
gün kamı aç olarak mektebe 
göndermemeli. 
Kışta süt, peynir, tuzsuz te-

reyağı, taze yumurta, reçel 
gibi besleyici yiyecekleri ver· 
meli. Ekmek dilimlerini kı • 
zartılmış olarak yedirmeli. 
Vitamlnleriııden faydalanmak 
için kemale gelmiş, olmuş 

meyvaları da unutmamalı. 
Yazın yaza göre kahvaltı el· 
tirmeli ve pek iyi bilmeliyiz 
ki, çocuklaııa mahsus kah • 
valtılar, nekadar mükemmel, 
nefis ve kuvvetli olursa, 0 

nhbelle sağlam, akıUı, zeki, 
ve çalışkan olurlar. Boy atar
lar. Palazlanırlar, yet~irler, 

neşvünema bulurlar. 
19 - Çocuktan, ilk okul 

yavrularını çaya, kahveye a
lıştırmayınız. Sonra çok sinir
li, hiddetli, darılgan olurlar, 
Çarpıntıdan kurtulamazlar. 
Zaman geçtikçe kalblcd de 
biraz bliyümüş olur. 

Bu cihetle her sabah çocuk
lara yalnız bir çay veyahut 
kuvvetli bir kahve vererek 
mektebe aç karm yollaınnk 

caiz değildir. Sütün lezzetini 
değiştirmek, sütten usıındıT · 
mamak için arasıra hafif de
recede olmak şartile sütlü 
çay, sütlü kahve, sütlü kakao 
vermek münasiptir. 

••• 
20 - Aile ocağında iyi ah • 

laklı, terbiyeli, vakarlı, ciddi 
bir nümune olması lazımge • 
len ha ha, çocuklarının karşı· 
smda hiçbir zaman Lpirtolu 
içki kullanmamaiL Fena fena 
sözler, kaba, kaba kelamlar 
söylememeli. Edep ve terbi
yeye aykırı hareketlerde bu
lunmamalı. Karı koca arasın
da arasıra husule gelen zırıl
tıyı, dırıltıyı, ağız kavgasını 

evlatlarına işittirmemeli. 

Çünkü her çocukta taklit 
kuvveti çoktur. Her gördü • 
ğünü, her işittiğini aynen 
yapmağa çalışmak istidadı zi
yadedir. Bu tarzda yapılmaz. 
sa, ileride o çocuk ta babası • 
nın yaptığını aynen yapar. 

26 - Bazı şchiTlerde, kasa
balarda, köylerde eski zaman 

usulü üzere oynatılan kara -
göz eğlencelerine çocukları 

yollamayınız. Götürmeyiniz. 
Gözlerini açmayınız. (Edep • 
sizlik, terbiyesizlik) dersleri 
aldırmayınız. Ağza alınmıya

cak derecede fena olan sözle
ri, kiifüile:ri öğretmeyiniz. 

l akma" HE" 1 .il 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
lier yemekten ıonra g-Onde 3 defa muntazaman dişlerinİ<İ fırçalayınıZ 

- 53 -
Doğruldu, geniş bir soluk aldı: nu, daha güzelleşmiş buldum. 
- Ne kadar zaman sonra, bilmi- Çok çekingen duruyordu. Elimi 

Yorum, yine bir sabahtı, Nazlı, le· bile sıkmadı. Önce, biribirunize 
lefon etti. Sesi, dargın gibiydi: gülümsiyerek baktık. 

- Sizinle konuşmak istiyorum, O, birdenbire: 
fakat telefonla olmaz. - Birşey işittim, doğru mu? de-
. Verdiği adrese geleceğimi vadet- di. 

tim. Titredim: 
Yalnızlıktan, çok fena bunalmış· - Ne işittiniz? 

tııtı. Nazlı, genç ve güzel bir kadın- - Amma gücenmiyeceksiniz. 
dı.. Onunla evlenirsem, ne olurdu? - Size gücenmem. 
•İffeti meşkuk. bir kadınla evlen- - Yalan da söylemiyeceksiniz. 
dı.- · • 

gıın için, bana kırılacak, darıla- - Yalan söylemek adetim de-
cak akrabam, dostlarım yoktu. Ha- ğildir. 
Yatıından, yalnız kendim mes'ul- Elini alnından geçirdi, yutkun-
düın. du: 

İ E:omşulardan mı çekinecektim? -- Olan olmuş, geçen geçmiş ... 
Cabederse, >iaha tenha, sapa bir Eski dedikoduları tazelemiyelim. 

Yerde, bir köşk alır, çekilirdim. Asıl mühim meseleye gelelim. 
Nazlı ile buluştuğumuz g'.i.nü u- Onun ne diyeceğini, cAsıl mü

~utınıyacağım. Onu görmiyeli yıl· /ilim mesele. nin ne olduğunu, da
a olnı ı tu t aradan dör - 1 ha o söze başlarken anlamış, titre-

iKDAM·· . I o 

.İdam mahkômlan klübü 
Amerikadaki meşhur Sing Sing 
hapishanesinde kurulan bu 

klübün azası kimlerdir? 
Ölümün eşiğinde bulunan mahkOmlar klüpte nasıl eğlenirler? 

PARA BORSASI 
ANKARA 

18·3·81!1 
1C lPl!"$ 

1 S'.l'ERJ.JN 5.93 
IOC DOLA& 126.G!'~l 
100 FRANK 3.~25 
100 LİRE'l' 6.66 
100 isviç.a: lS.6925 
100 FLORİN 67.2325 
100 RAYİl)llfARK 50.815 
llO BELGA Zl.3CSO 
100 DR.AHMf L0825 
100 LEVA 1.58 
100 ÇEKOSLOYAK 
100 PEZETA 5.93 
IOC- ZLOTİ Z3.93 
ıoo PENGO Z4.9675 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.8375 
100 YEN 34.6" 
100 İSVF:Ç 30.53 
100 RUBLE 23.902~ 

Esham va Tahvili! 

Esham ve tahvilat üzerine 
muamele olmamıştır. 

lLb2C: flAT LERi 

KuruJ S. 

Araka 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 

25 -
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Ağır cezalı mahkUmların bulunduğu eski hapishane binasımn dışarıdan görüniişü Ispanak 
3-

I• damlıkların hücresi demirden 1 azabından daha ağır mı basıyor 1 A merikada bir> türlü klüp var Havuç 
bir kafestir. Önünde uzun bir ,ki, içlerinden bazıları birdenbire d Adır.Ölüm cezasına çarpüan[ar ~~!~":z kök 

koridor uzanır: Ölüm sandalyesi· çıldırır. Bazıları birdL•nbire ken • an be Gaf adında birısi bır gun: 

Heykel anketimizde 
büyük hediyemizi 
j kazanan okuyucumuz 

Kimlerin heykelini dikmeliyiz 

1 

müsahıkasında 1 inciliği Kabataş 

lisesi 3 A. talebesinden 801 irfan 
Özyaman kazanmış ve birincilik 
hediyesi obn Atatürk biistünii al
mıştır. Bu münasebc.tle okuyucu • 
muzun bir l'esmini koyuyoruz. 

H · ki b 1 d · d Kereviz yaprak ne kadar. dilerine gelirler. Bazıl&rı da ço · • er şeyın ü ü o ur a, ı am Gülhane hastahanesinin beşin 
Bu kafese giren idamlıkların. cuklar gibi ağlamağa başlar. Daha lıkların niçin klübü olmaz?. der ci müsameresi 17/3/939 Cwna gü-

Gülhanııde müsamere 

dünyada yalnız on allı saat yaşa · bazıları, kurulmuş bir otomaitk o- ve sırf id~m o~acak mahkfunlara nü saat 17 de Prof. Dr. Kemal Hü 
mak hakları vardır. Kafesin üst yuncak haline gelir. Hep birden mahsus bır klup kurar. hakkında hararetli siyaset müna • seyin Plevnelioğlunun başkanlı • 
tarafında, elektrikli bir sııat başları yerde ilerlem~ğc başlarlar. Böyle bir klüp tasavvuru yeni kaşaları olur. ğında toplanmıştır. 
cTak! Tak!• on altıy.ı doldur_ma~a ~arşıla~ına onları be~liyen •şey. d~ğ?dir .. Bundan yarı'." asır_ evv~I Herkes fikrini, emelini, çekin-

1 
_ Asabiye asistanı Dr. İzzet 

çalışır: Saat değil, dil& gelmış bır . bırdenbıre çıkar. Katıl.er bu man: hıkayecı Henry de boy le b!r fı- meden sıkılmad;ın, belagat tarafından (Alcoolique polincv • 
cehennem zebanisi... 

1 zaranın delışetiyle birer külçe gibı kirde bulunmuştu. Ahe Gaf, mü - gö.;tererek, mantık yti!·üterek her 
İdamlıklar, bu kafe•e girince. ·ökerler. Arkalarını dönerler. İp • zik hollerde çalısan ve kendisini hareketi ile ötekiler üzerinde t~- rite). 

1 k 11 d 1 1 Ş. b' d 2 - Prof. Dr. Sani Yaver tara • istediklerini yer içerler. er o ara sarmaş o aş o ur: ım- tanıtan ır a amınış.. sir ve kanaat yaratmak için canla 
Adeta tıkına tıkına yedirirler: di canlı canlı bağlı, gözlerinin ö · Başına bir felaket gelip bu zin- başla konferanslar verir. fından (Viladikst para danter) ve 

Kurbanlık kaz gibi. .. Gardiyanlar, nünde siyah bir uçurum gibi açı • dana düşünce, Sing-Sing müdürü Birisi tutturur, Pazar günleri 1 nitui halemide <ismi ecneM) · 
bu hücrenin gardiyanları, dünya· lan sefil ebediyetlerine gözlerini ne müracaat etmiş, bir klüp açmak verilen koroların. yahut radyola . 3 - Prof. Dr. A. Noyan tarafın
!Ull en tatlı dilli, en a~ık elli ve en dehşet içinde dikerek bekleşmeğe istediğini bildirm~. Müsaade et · rın gdirlerini, fakir:ere dağıtmak dan (mide ameliyesinden sonra 
iyi insanlarıdır. Cepleri tıklım tık- başlarlar. ınişler: •İdamlıklar klübU. diye Jazungeldiğini anlatıp durur. mide vazifeleri). 

lı.m sigaralar, çere:ler do~~· .. dille- B azan cAf• gelir. F.vet effedil- b~ klüp açmıştır .. Listelerde şiın • Birisi, tiyatrolarda ve sahneler- 4 - Hariciye baş As. Dr. R. Er· 
rınden ballar yaglar doku!erek mek ümidini Al'!'crikan idam dıye kadar bu klube nahı! olmu• de gördüğü meşhur bir artistten güder tarafından (üç splececto • 
•Vakitleri yaklaşanlar• ın arala • l ııklarının içinden ancan elektrık 1.168 idamlığın ismi vardır ve _nu- hararetle bahsederek, onu dünya- mie) vak'ası. 
rında döner dolaşırdı. cereyanı çıkarabilir. marası vardır. Fakat burada, ısun nın en büyük saıı'atk5rı payesine 5 _ Dahiliye Bş. As. Dr. S. Al· 

- Karın .~a~ıl? ".'~ran;:z Allah Çünkü burada af, Katil son ne- den. çok numara kullanılır. Klübe çıkarır. tug tarafından (Ak ciğerde hava 
bağışlasın buyuk degıl mı. Yemek iesini vermeden imdada çok yetiş· dahıl olanlar tahta sıralarda otu • Klübe dahil katillerden birisi, kisti ve tüberculose tehasubü). 
ierden memnun musur:? miştir Celladın kolu kalkıp par- ruılar. Konferanslar verilir, şarkı· .. . 

1 
. 

1 · ' .. 1 · klup nızamname erme uygun o -

K afesin .ölüm sandalyesi. ne makları elektrik düğmesine dokun !ar soy enır. mıyan bir harekette Lulunursa, o· 6 -Hariciye As. Dr. Hilmi ta -

açılan kapısı kanlı bir diş g;. madan •af• ın yetışti:'li çok görül- Reisler ve ka.tipler tamam. Bu · na, d~recesine göre bir çok cezalar rafından (iki esteotomi) vak'aları 
bi gıcırdıya gıcırdıya açıldığı za . müştür. Bu vaziY.ettek• sahneler, rada sı;rbest munakaşalar yapı · tertip edilir. Mesela münakaşadan gösterilmiş ve icra <-dilen ırüna • 

bu .. tu"n mahkumh"ın benizle- hakıkaten çok muheyııç olur. Ka- lır. Munakaşalarda her şeyden tm k l k ak kaşalara Prof. Dr. A. Noyan, Prof. man, ~ · .. . . . . . ınene e , onun a _ onuşmam 
ri kül olur. Gözler, 0 menhus saa. ti! sandalyadan duşer. Sevınçten bahsedılır. Yalnız, Sıng-Sıng, bu- d kt' Dr. Bürhanettin ve Dr. Saiahat • 

im 'b' d k' ki · d b eme ır ... t' ölümü pa:·makla ı;österen ak • yıldırımla vın u uş gı ı. ra a ı yeme er, vıc an aza ı ve , tin iştirak etmişlerdir. 
r:bin kuyruğuna takıla. Kafesi Bazıları, toprağa kapanarak hün şahsi şikayetler müstesna... K lüp azalarından bu idamlık 
büyük bir sükut kaplar. saatin dar gür hüngür ağl.ar. o sırada or:sı, Bu .~kanunsu~la~a·. bazı gazete- katilleri~ en çok korktukları 
beleri gittikçe fazlalaş;r, katille - bır mabet halını a~ır: Dualar gok- !er musaade edilınışlır . Burada A- şey, yalnız klup arkadaşlar~dan, 
rin kara vicdanlarını yumrukla • lere yükselir. Cellatların ellerine merika'nın siyaseti, Ruzvell'in ye- konuşmaktan, okumaktan soyle -

• b ı B d kik-lar vicdan. ayaklarına kapananlau rnrmayın .. rine kimlerin geçmesi icap ettiği mekten mahrum kalm~k. pek ya • 

.TAKViM• 

l maga aş ar. u a "' , . ... ... 
kında ebedıyen yok olacagını • u -
şünerek, ademle başbaşa kalmak
tır. Bu hal, bir katili bir anda bir 
.canlı cenaze• haline getirmeğe 

1358 HlCRl 
Muharrem 

135! RUMi 
Mart 

kiıfid:r. 

İdamlıklar klübününii nadiren 
. .:, ... r ... ~ ,.. ~ıf',, P."azeteciler. bu klü -

bün, Amerikanın en kapalı ve en 
., ..... rareuı kıubü olduğtınu söyler
le:" burada hfiltiın olan şey, neş'e· 
dir. 

Klüp münakaşalarmda, gayri
ahlaki ve cinai bahislere pek en • 
der tesadüf edilir. 

Zira «cehennem geçidi> nden 
geçmeden geri dönmek daima 
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Mahk.ilmlar bu ıırazide serbestçe gezebilirler ~ümkündür de ondan ... 

Nazlı, sesini yava:jlatmıştı: mişlerdi. Neticede, bunun uydur
- Siz, fena bir hastalık kapmış- ma olduğunu anladım amma, o za 

mana kadar aklımdan geçmiyen 
bir korku, beni, üzmiye başladı. 
Her şeye karşı, bir tiksinme duyu. 
yordum. Köşke çekildim, başımı 
dinlemiye karar verdim. 

sınız. 

Gözlerimin içine bakıyordu. Ay
lardanberi unuttuğum, daha do~· 
rusu heyecanını kaybettiğim hid
detle tekrar sarsılmıştım. Gözleri
mi indirmedim, dL~lerimi sıkarak: 

- Evet, dedim, öyle bir zehir 
attılar. 

_ Sonra, beyefendi? 
_ Sonrası bu, Nazlı Hanım. Siz, 

bu hastalık hikayesini, nereden, 
kimden duydunuz? 

Genç kadın. ne demek istediğimı _ Ferideden! 
anlamamış gibi, kirpiklerini oynat- Bağırmamak için dudaklarımı ı-
tı: sırdım. Beynime, kan hücum et-

- Nasıl bir zEhir attılar? mi~ti. Rengimin değiştiğini gören 
- Fena hastalık kaptığımı bana Nazlı, şa~ırmıştı: 

yazdılar. Bu, beni çıldırttı, Nazlı - Ne oldunuz? 
Hanım. Kendimde hiç bir arazını Soluğum kesilerek sordum: 
görmediğim bir hastalığa, tutul- - Feridecleıı mi? 
muş olmamın imkan, ihtimal dere- - Evet. Neye bu karlar şaştınız? 
celeriııi düşünüyordum. Bu, dti- - Herkesin bunu scyliyebilece
şünmekle, akılla, mantıkla içinden ,Qini ümit, ve hatta idciiıı. edebilir· 
çıkılır bir mesele değildi. Yalaıı, dim amma. Ferirlc'den ummazdım. 
iftira da olabilirdi. Binde bir doğr,ı - Neden, beyefondi? 
olabilmesi ihtimalini hesap ederek, - Çliıc"tı. bana; hastalığı, Ferı-
doktor!ara koştum. ideden kaptığımı yazdılar. 

Nazlı, dikkatle dinliyordu: Genç kadın, yüzünün çizgileri a-
- Sizin de bir şüpheniz var mıy- ;ğırla,arak, dudak ucile gülümsedi: 

dı? - Feride, size, dargı:ı ! Bir ifti-

tıramıyor. 

- Ben, bir iftiraya inanmış ola
bilirim. Bundan ne çıkar? Feride 
Hanıma, tek kelime söy !emiş mi
yiın? 

Müdafaadan hücuma geçmekten 
başka çare yoktu: 

- Pekı, ben, haksız mıyım? 
Genç kadın, gözlerini kısarak be

ni süzdükten sonra, acı bir gülüşle 

dum. Genç kadın, söylerken, bir
denbire sustu, beni uzun .ız ın süz
dü: 

_ Sizi görmiyeli çok değişmişsi-
niz! 

Nazlı, başını, iki yana salladı: omuzlarını oynattı: - Nasıl değişmişim? 

- Söylememek daha fena! B:ı, - Siz, haklısınız. Çünkü, daima Yorgun bir gülümseyişle: 
iki yandan itimatsızlık olmaz mı? telkin altında yaşıyorsunuz. Sizin, - Çok değişmişsiniz. Bu, sizin 
Söylerseniz, :ıçıkça anlaşabilirsıniz. tek haklı tarafuuz, bu!. Feride, si- hesabınıza iyi amma, heni korku· 
Söylememeniz, onun söyliyecekle- ze, hem iyilik, hem de .. fe~alık et-' tuyor. Hem çok korkutuyor. 
rine daha önce inanmamıya karar miş. İyilik etmiş; çünku, sızın ha· - Ne demek istiyorsunuz? 
vermiş olduğunuzu göstermez mi? yata karşı cesaretinizi . arthrmış, Ayağa kalkmıştı: 
Onunla konuşmadan, doktorlara gözünüzü açmış ve Behıcelerın de - Siz, artık, eski uysal insan de
koşup tedbirler alınanız, ona, daha ı tesirinden .. kurtarmış .. Fenalık e~ i!ilsiniz. Anlaşmamız, biraz güç o. 
pek çok önceden itimadınız olma- miş; çiınku, sıze, temız bır muhıt lacak. 
dığını ispat etmez mi? Feride, kat- / hazırlıyamamış. Yoksa, siz, apartı- _ Gidiyor musunuz? 
iyyen inkiir ediyor; hayır, diyor; manınızda, u:ılu, teınız bır hayat Eldivenlerini giyiyordu: 
ben istedikleri doktora muayen~ geçirebilirdiniz. Onun idaresizliği, _ Gidiyorum. Size, bugünlerde 
olu~m. Ben, temiz kadınım. Böyle sizi, yıllarca perişan etti. telefon ederim. 

bir iftirayı kabul etmem. Onu dinlerken, içimde bir isyan çantasını koltueuna sıkıştırdı, e-
Cevap bekler gibi yümüze bak· k,. barıyordu. Bu kadın, yalnız bir ille selfım vererek: 

tı: gece, gizli bir randevu evinde gör- _ Orövuar! 
_ Feride, böyle düşünmekte 

1 

düğüm ve sarhoş kafa ile ancak bir 
Dedi, pastacıdan çıktı. haksız mıdır? l:aç saat konuştuğum, sonra üç, 

- Hayır. Herkes, düşüncesinde dört yıl yolumda rastlamadığım bu 
serbesttir. 1 kadın, hangi hak ve cesaretle, b'.r 

Nazlı, bu cevabıma ~ınir!eniver-ıteviye iradesizliğiıni, tel.ki~ altın· Sıtkı Tahir, ellerini saçlarınd~ 
di: da yaşadığımı, zaafımı yuzume •m-

gezdiri 'ro u: - Bu, p~ir. beylik bir cevap. Hak· ı ruyordu? 

-15-

ı? Cevap ve.-meden ona bakıyor· Arkası var) 
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RADYO 
DÜNKÜ BULl\IACAMIZIN 

HALLİ 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

ı 2 s ~ 6 6 7 8 9 10 11 

.... .. . ... 4 

Beyin-Rast şarkı: Aşk oldur kim 
7 - Temiz değil, yatık deqil, kılar canın feda. 4 - Zühtü Bar-

nota. k · · 5 Mah dakoğlu - Santur ta sırr.L -
8 - Ahma~ık, çabuk. ,nut Celaleddin Paşanın • Rast şar 

Beyhude ıztırap 

Bütiin ağrıların panzehiridir.. 

BİR TEK KAŞE 

NEVRDZIN 
Bu muannit baş ve diş ağnla

nnı süratle ızaleye kafidir. Roma· 

tizma cvcaı, sinır, mafsal ve ada

le ıztıraplan NE. VROZIN'le teda

.ri ed lir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müe11ir ilaç NE.VROZIN'dır. 

NE v R o z i N 'i tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lıaine dilr.kat, talr.litlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başka 
bir ırıarka verirlerse şiddetle reclcle~in•z 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hortnobin Galata, lstanbul 

Filmini defatla ve beye • 
canla seyrettiğiniz Pierre Be
noit'nin . cihanşümul eseri 
ATLANTİD Türkçeye tercü
me edilerek her hafta mun -
tazaman forma forma neşre -
dilecektir. İlk formayı yakın
da müvczzilcrdcn arayınız. 

ZEL 
Büyük Anneler 
Genf tıe taze 11örünmek 
için bu baeit uaulü tec-

rübe ediniz. 

Sahip ve BaşmuharrlrJ: All Naci KA

i RACAN • Umumi Neşriyat.ı İdare F.den 
Yazı İşleri Müdürü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı Yer: Son Telgraf Basımevi. 

9 - Ekserıya açıktan evvel ge - •... . F't 1 g'ızlemi• 6 _ • 
~sı. ı ne er --<' • ••••• 

len hece, geniş değil, tarihte meş- Rast saz semaisi. 7- Şemseddin 'l~:!~~r.~n~Sl',Jllr:at:JI f 
~;r~i~;!e~· dil. . ;!~~: ~~~i~~;c~kar ş;:~~e~~~' ''J ;1 ;ır, ~-- ;fJ ~ ı +~~ 1•~11~1 
11 -:. Teessüf, akşam değil. ~~\~in~~~i~hicaz:fi~ar;~~s::~ 1 ILıl}) • ..A.. ..A.A. lil .. .. ~ u , u 

1 K DA M ~~~:~y~~r şg~~~eç~;~i.güzelin ba. .. 4':9... I .. .. 
Saat 21 Memleket saat ayarı. 
Saat 21 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.10 Müzik (Riyaseticum -ı.tone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ hur bandosu - Şef: İhsan Kün
çer). 1 - C. Friedemann - Marş 

2 - P. Lacome · Segoviana (İs -
panyol dans)ı, 3 - A. Borodine -
Prens İgif operasının uvertürü. 
4 - J. İbert - Akdenizde seyahat 1 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

1200 l{r. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

TICK SÜTUN 
SANTİMİ 

Pirinci l>abife 400 kuruş 

(Escales). N. 2. 3. 5 - Brahms 
- Macar dansları üzerine fantezi. 

Saat 22 Anadolu ajansı (Spor ser 
visi). 

Saat 22.10 Müzik (Cıu.bant - Pi.) ı 
ikinci Sahife 250 kuruş 
İç sahifeler 50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

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

Saat 22.45 - 23 Son ajans haber-
!eri ve yarınki progr.m. 

Yeni neşriyat 

UMUMİ COGRAFYA 

DiKKAT 

Gazetemize il:ln vermek ıs. 
tiyenler gerek doğ'rudan doi
ruya gazcteıniz idart!hanesi
ne veya İlana! şirke!lerine 
müracaat edcbili•ler. 

Herkesin istifadesı i ~in yazılmış )l 
olan coğrafya bilgisi ve lise do -

kuzuncu sınıf talebesinin a~ ders· ı 

)erini kolayca tak ıp edecekleri bu 

kitap Çığır Kitapevi tarafır.dan 

1 
~ ......... ,...... .. neşredilmiştir . 

• • • 
1655 - 1656 da TÜRKİYE 

ve 1 MAKASDAR 1 
1 S A M / 

I İSTANBUL . 
E L 1 Gcç1"iŞ asırlarda mPmleketimize 

i gelmiş olan ecnebi seyyahların 

1 Büy.ük İtina ile 1 Türkiye üzerine yiızdJkları eser • 

Seçılen Kupon leri ·Türkiye seyahatnameleri 

1 Kumaşlarını Serisi• adı altında dilimize çevir • 

1 Görmeden 1 meğe başlamış olan Reşat Ekrem 

1 1 Koçu bu serinin 4 üncü kitabı o- ----

ELB iSE YAPMAA 1 ıan .Jean de Thevenot'nun Tür -

iL KARAR VERMEYiNiZ 1 kiye seyahatnamesi• ni yukarıdaki 
B A H Ç E K A P 1 isim altında neşretmiştir. 

-••••••••M .. HllllH. Değeri 25 kuruştur. ı 

.. .... ~· 

' -~ 

' 

Kırıklık, Esneme ve Rehavet 
Hastahkların piştarıdır, fakat onları 

ile karşllayabilirsiniz t 

G .PiN 
Radyol'n müesseseler:nce 
hazırlanan ve Türk kim
yevi mUstahzarlarııı:n en 
muvaffak tarından biri olan 
o ilaçtır ki vucu~u nezle, 
gri~, bronşit hastalıkları. 
na karşı kale gibi mUda. 
faa eder, harareti süratle 
düşürür ve bUtü11 ağrıları 

geç:rır. 

Aldanmayınız. i{ağbet gören her şeyin taklit 
ve benzeri vardır. GR-IPIN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden ] 
I - Şartnameleri mucibince •200.000• adet clOO• kiloluk ve .50 

bin• adet te •50• kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

II - clOO• kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli •46• ku • 
ruş, •50• kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli .27• 
kuruştan •105.500• lira, muvakkatt teminatı •7912 , lira c50• 
kuruştur. 

III -Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15.30 da Ka· 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeli Alım Komisyo -
nunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden •525> kuruş bedel mukabilinde alına -
bilir. • 

V -Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını ka· 
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saa· 
tinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına mal<-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. •1845· 

• 
l - 27 /2/939 tarihinde ihale fdilemeyen 250.000 metre düz beyaı 

kanaviçe yen;den pazarlık usuli!e eksiltmPye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 J.ir8 25 kuruştur. 
III - Pazarlık 30/3/939 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 

14 de Kabataşda Levazım şubesi müdürlüğündeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamele: her gün sözü geçen şubeden parasız alınabi· 
lir. 

V - İsteklilerin Eksiltme için tayın !Ni:en gün ve ::aatte meı· 

kör komisyona fC!ıneleri ilim olunur. (1701) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 eladır. 

Büyük lkramiye 2on .ooo Liradır. 

Bundan 4205,=L· 1 k B k , ıra ı 
aş a ~g;ggg lkramiyel9rle 

10,000 
,. , 

' . 
1 \ ' l 

200,000 ~e 50,0.00 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat ı Bilet alan berkea 7 Niıan 939 gilııll ak~mıu kadar 

biletini detiftirmi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alara" lttiralt etmeyi ibmıl 
etmeyınız. Siz de piyanıonUD meı'ut ve bahtiyarlar ı 

arHID• pmit olununuı. 


