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SAYI ı 73 
YIL : 1 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 
CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUli 

Evvelki gUn Ankarada Millf Şef ismet lnönU ve Bayan lnönU mUntehibisani 
olarak parti namzetlerine reylerini verirlerken ..• 

YENİ MECLİS 
o R 

Romanya 

Başveki 1 i 

Diyor ki : 

ILMANYft POLONYAYA 
BİR NOTA VERDİ ! Topraklarımızın. 

tamamiyetini 
kuvveti mizlfı 
muhafaza 
edeceğiz! 

Madrid 

Teslim 

Olacak mı? 

General Franko 
müdafaa 
meclisine 
''Beyaz bayrak 
çekin!,, diyor 

Danzig meselesinin 
hallini istiyorlar 

1 · Almanyaya bazı haklar verilmesi; 
2 - Komiserlik makamının ilgası 
3 - Polonyanın Danzig limanından istifade hakkı 

Madrid, 27 (A. A.) - Müdafaa 
meclisi sekreteri Juan Del Rio 
dün akşam • Union • Radlo. istas· 
yonunda müdafaa meclısi ile Fran 
ko hükı'.ımeti arasında teati edilen 

ı 
telgrafları okumuştur. 

1 - Müdafaa meclisi tarafından 
jBurgos bükUmetine gönderHen 

1

, telgrafın metni: 
cYannki Pazartesi günü sem -

ı bollk bir teslim mahiyetinde ol -
mak üzere hava kuvvetlerimizi si-
ze göndereceğiz. Liltf~n bir saat 
tayin ediniz.• 

2 - Müdafaa meclisinin Bur • 
gosa telgrafı: 

cl3ugün öğleden sonra teslim ol
mamız ihtimali vardır .• 

Burgos'un cevabı: 
cEsasen bazı eepbelerde ba§la • 

(Arkaaı 3 üncil sayfada) 

Boğaziçinin şirketi 
Boğaziçi Mütarekede ve ondlllll sonra mun seneler büyük bir 

kriz geçirdi. Onun krizini Şirketi Hayriyenin sarsıntısından anlı· 
yorduk. Bu e9ki Türk Şirketi u kaldı, dağılauktı. Boğa>:a gidip 
gelenlerin azalması, Şirket vapurlarının eskimesi, yenilerini te· 
darike imkan bulunamaması, sağında aolunda mezar eksik olmı· 
yan o canım Boğazın yalılarına da biı türbe manzarası vermıye 

başlamıştı .. 
Bir iki sene evvel Şirketi Hayı-iyenin ihtiyar idaresinde hafif 

bir canlılık eseri görüldü. Tarifeler tadil edildi, Boğazı süslemeğe, 
oradaki cansız havayı değiştirmeye doğru bir iki adım atıldı; bu 
iki vapur yaptırıldı. Hem de bizim tezglilılarımızda yaptırılı!L 
Şimdi görüyoruz ki Boğaz yolcuları artmış ve binaenale:ı·h Şırkc\I 
Hayriyenin senelik varidatı da yükselmiştir, Bu varidatta bir sene 
evvelkine nazaran ııeçen sene 95 bin liralık bir fark vardır. 

Şimdi Şirketi Hayriyeye, bu ümitbahş seyri hızlandırmak için 
bir yol kalmıştır: Bilet ücretlerini çok ucuzlatmak ... 

Son derece cür'etkarane olan bu usulü senelerdenberi İtalya 
tecrübe ediyor ve muvafalı: oluyvdu. Nafıa Vekili Ali Çetinkaya
nm tecrübesi de meydandadır. 

l(EMALIST 
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!IA'fl"A ! 

eygam 

Musa • lsa. Muhammet: 64 
...... • • 

Musanın Hayatı 
Tanrının sesi bütün heybet 

azameti ile etrafı sardı 
ve 

Mekteplerde 
spor tatbikatı 

Bu Pazar günü me• 
rasimle hareketlere 

başlanıyor 

Yaz tarif el eri 
hazırlandı 

Karadeniz ve Mu
danya postaları nasıl 

yapılac:;a.k ? 

Adliye 

------- ~ --

28 - Mart rn:m 

koridorlarında 
24SAAT 

. ' . . . -:... . . . .... . ~ 

• 
inhidam faciası 
tahkikah ilerliyor 

Keşif yapılmak için mütehassıslardan 

mürekkep bir ehlivukuf heyeti kuruluyor 
Musanın Tann ile olan bu müna- duyduk ve bir söz işittik. Fakat Beden terbiyesi kanununun mek K d · tari! · 1 N' 

t 1 
. . d k. 'lk bik ara enız yaz esıne ısan Pangaltıda yıkılan beş katlı a- Diye hayk•rm•• ve kızının Hu·· -

catını yine mukaddes kitaplann a- bu ses kimin sesi ve bu söz kimin ep erımız e ı ı tat · atını teş - da ve Bartın hattı yaz tarifesine t t afı d ki ---. 
yetlerinden şöyle takip ediyoruz: sözüydü. Yüzünü görmedik. Eg" er kil edecek olan talel;enin spor ha. de 4 · . par ıman e r n a tahkikata seyini sevdiğin! de öğrenince onu Nısanda tatbike başlanacak - "dd . ilik d d'l 

.çün münacat tamam oldu ve Tanrı idiyse onu görmemiz lazım- rei.etleri için maarifte dün bir prog tır. mu eıumum çe evam e ı - şiddetle dövmüştür. Dayaktan yü-
Musa Tevratı aldı. dı ve görmeyince de senin sözle- ram hazırlanmıştır. Spor tarihi • Karad . tarif . ele mektedir. zü gözü şişen kız bir fırsatını bu enız yaz esın her B. nk · 

_ Yarabbi .. dedi, bana fazleyle- rine inanmayız. mizde mühim bir m~rhale teşkil hafta İst buld p Sal ınanın e azı tamallS<I temız - !arak hemen evden kaçmış ve doğ an an azar, ı ve 1 dikt hallind b' H' 
din, imdi dilerim ki bana didarını Bu sırada müthiş bir gürültü et- edecek olan bu oyunlara 2 Nisan Perşe b .. 1 . lmak .. .. en en sonra ma e ır ruca ıiseyinin çalıştığı rıhtıma m e gun erı o uzere uç hl' . · · · · 
da gösteresin.. rafı sarstı. )pazar günü büyük merasimle ve posta yapılacaktır. e ı vukuf he~etı_ tarafından keş~ gıtmiştır. Emine orada Hüseyin~ 

Hak Teala bu sualin cevabında Göğe bir yıldırım düştü. Musa Taksim stadında başlanacaktır. Salı .. .. yapılacak ve inhıdamın sebeplerı bulamamış, Hüseyinin evine baş gunku postalar Zonguldağa il . ürül' .. 'dd' 1 d . 
buyurdu (Kale len terani), yani, ile birlikte buraya çekilmiş olan Majlara kız ve erkek 28 liseden uğramıyacak, buna mukabil Per _ ve e~ı s . en ı ıa arın ereceı ~m~ştur. Hüseyinin yengesi E-

y
a Musa, sen dünyada beni göre- ihtiyarların yetmişi de düşüp can 1232 genç bilfiil iştirak edecektir. şembe .. k" tal • sıhhatı tetkik ve tesbıt olunacak- mıneyı karşılamış ve içeri alarak gun u pos ar ugrıyacak - . 

mezsin. Ve ol maksuda bunda e- verdiler. Bu maçlara her Jisede!l 44 kişinin [Parti Genel Sekreter! Pikrı !ardır. Dönüş postalarını yapan tır. mısaf~r etm'.~tir. . 
remezsin.. Musa, hayret ve dehşet içinde girmesi mecburi tutulmuştur T~zer parti te.şki_latına bir mektup vapurlar son iskelelerden kış ta _ İddia edildiğine göre bina on İ~cliaya gore, b':1'az sonra ~ü • 

Yine Kur'anın ayetlerine göre, kaldı. 2 Nısan Pazar günü her liseden ~nde~erek ıntıha,bat esnasında rifesindeki günlerden bir gün daha b~ş sene ka.iar evvel yapılmış ve seyın de eve gelmış ve Emıne o 
Cenabı Hak Musa Peygambere bir Hemen diz çöktü. 44 genç Galatasaray lisesinde iç • gosterılen faaliyet ve gayretlerden evvel hareket edecekler ve !;öyle- bırçok duvar aksamının tek katlı gece orada kalmıştır. 
bürhan göstermek istedi. Ellerini semaya kaldırdı. tima edecekler ve oradan İstiklal dolayı teşekkür etti. Parti Genel Jikle yolda diğer iskelelerde birer tuğladan olmasında mahzur görül Ertesi günü de babasının müra-

- şu dağa bak, dedi. o dağ sen- _ Yarab!.. dedi, madem ~i bun- caddesini takiben Taksime gide • Sekreterinin bu mektubunu inti - gün evvel uğrıyacaklardır. memiştir. caati üzerine Emine, Hüseyin ve 
den ve senin kavminden çok daha !arı heJak etmek dilerdin, bari on- ceklerdir. Bur.ad_a abide.ye. çelenk ha bata .. ait .. diğer resimlerle bera- 4 Nisanda başlıyacak Bartın hat B~an~ .. sahibi olan mak~a yengesi ~atma yakalanarak Adli· 
kuvvetlidir. Eğer 

0 
dağ benim hey- !arı ben kendi kavimlerinden ayır ı k_~naca~ ve bırlikte İstıklal marşı ber 4 uncu sayfamızda bulacak - tı yaz tarifeleri ile de şimdi Çar _ fabrikator~ . apartımanın vaktıle yeye verilmişlerdir. 

betimi görmeğe takat getirirse sen madan evvel öldüre idin. Ben şim- soylendikten s~nra stadyoma ha - .sınız.] şamba günleri hareket eden va - tamamen ı~ı malzeme kullanıla Dünkü muhakemede sorguya 
de tırlcat getirirsin .. Eğer dağ ta- di 

0 
kavme ne cevap vereceğim. reket ed.'lccektır. (Bu spor hareket 1 purlar bundan sonra Salı günleri rak ve fennı şartlara uygun olarak çekilen Emine şöyle demiştir: 

hammül edemezse sen de edemez- (Kur'an) da zrkrolunduğuna gG- l~nne aıt program ve tafsilat spor z u"' c ac ı' y 0 kalkacaklar ve Cuma günlen saat yapılmış bulunduğun!! iddia et - - Hüseyin beni kaçırmadı. Ben 
sin . .' re Cenabı Hak o yetmiş kişiye tek- sutunlarımızdadır.) Ü 10 da limanımıza dÖ!ıeceklerdir. mektedir. arzumla kaçtım. Çünkü babam 

•Vakla ki Hak Teala kendi aza- rar can verdi ve bunlar Tanı'ının İstanbul _ Mudanya batı ya~ ta- Diğ~r taraftan inhida'."11~ h.~k.'.ki Hüseyinin ~eni istemesine kızını~ 
meti ile ol dağa tecelli etti, dağ azamet ve ı.:lıihiyetine artık şek ve v 1 LA y ET eşya s 1 n da rifeleri ise 15 Nisanda tatbike baş- sebebı olarak kuvvetle ılerı suru - Akşam benı fena halde dövdü. An 
Rabbin heybetinden çatladL• şüphesiz iman getirdiler. I . !anacaktır. Bu tarihten itibare!' len ve hakikat olması çok muhte- nem üveydir, babam da, hele kız-

T f 
. Getirdiler ama ... Bilahare bun- !lareı hUSUSiye Ve telediye her gu"n İstanbuldan sabahları 8,45 mel bulunan sebeb şudur: dığı zaman, deli gibidir. Gırtlag"ı-

parçaya ayrılmış. Musa dağın böy- lar Beni 1srail kavmi karşısında bütçeleri 11 f\ te ve Mudanyadan akşamları 17 de Apartımanm arka tarafındaki ma yapıştı, sıkacak ve beni boğa e sır rivayetlerine göre dağ altı 

le ve TanTınm heybetinden parça- yanlış şeha~ette ~ulundular. İdarei hususiyenin ve belediye_ t ro st mu"' .,
1 

de birer vapur hareket edecektir. saha temelden aşağılara kadar sert caktı. Yüzüm gözüm şisti, Hüse • 
]andığını görünce kendisi de bey· Musa, Benı İsraıl halkının bulun nin varidat ve masraf bütçelerile Cumartesi günleri de h•r i'rl ta _ bir meyille inen çukur bir yerdir. )"inden başka nereye kaçabilir -
huş kaldı. Kendine geldiği zaman duğu yere geldiği zaman bir de idarei hususiyenin fevkaliıde büt- raftan saat 14.30 da b<"e" vlpu~ Bu cihette apartımaıun temelini dim. Fakat Hüseyin ile aramızda 
ise ak bulut sıyrılmış ve Musa, Tev- gördü ki halk, şehir ortasında yap- çesi hazırlanmıştır. Dün öğ1'!<fen ı yarın Ticaret Odasın• kalkacaktır. 15 Mayıstu sonra da örten toprak parçası yağmurla -ıyüz kızartacak hiç):ıir şey geçme -
ratın •levhaları• ile yalnız kal- tıkları koskocaman ve altından bir evvel Vali ve Belediye Reisi Dok- •• • • tarifeye her Pazar günü akşamla- rın tesirile gevşemiş ve tabiatil~ miştir. Evlerinde misafir kaldım. 
mıştı. buzağıya Tanrı!.. diye taparlar. tor Lütfi Kırdann riyasetinde a _ da muhım hır toplantı rı her iki taraftan birer vapur ila- temele de tesir etmiştir. Bu gev - Bundan sonra Hüseyinin yenl(<'-

Ak bulut muhitinin dışında kal- Bu hal Musayı derin bir teessür 13.k.adarlardan mürekkep bir heyet l k ve edilecektir. Böylelikle Pazarla- şek toprak hiidise günü yağan yağ si Fatma da hadiseyi ayni şekilde 
mış ve hiç birşey duymamış olan ve•hayal sukutuna uğı&ttı. ıviliyette toplanmış ve bütçe ile yapı aca rı iki şehirde geçirmek istiyenler ınurun ve bina sikletinin tesirile anlatınca hakim maznunların ser-
Beni İsrail ihtiyarlan Musaya: - Bu yaptığınız iş ne iştir? Diye meşgul olmuştur. Geçen sene her Yarın Ticaret Odasında züca- Cumartesi günkü öğle postalarile kaymış, toprağa istinat eden temel best olarak muhakeme edilmele -

- Ne oldu? •. Hani ya Tann nere sordıı. iki idarenin bütçelerinin yekıinu ciye sanayiimizi çok aliıkadar eden gidecekler ve Pazar akşamları ge- çökmüş ve bunun üzerine facia rine karar verdi ve Errineyi de ba-
de kaldı? Halk: 13 milyona yakın bulunuyordıı. mühim bir toplantı yapılacaktır. '>'i döneceklerdir. vuku bulmuştur. basına teslim etti. 

Dediler. _Bizim Tanrımız budur ya Musa, Bu sene bir buçuk milyon fazla o- Şehrimizde bulunan İktısat Ve-I Ege denizindeki fırtına yüzün • Adliye tahkikatı hiidisenin se -

Musa, elindeki Tevrat •levha• dediler. Sana inanmıyor değiliz. !arak tanzim edilmiştir: kaleti Sa~ayi Tetkik Heyeti Reisi den tarifelerde bazı aksaklıklar ol- bebini meydana çıkar~caktır. Fa- p OL 1 S 
Jannı gösterdi. Sen Peygambersin, fakat bu buzağı Alınacak 5 mılyon liralık istik- Şevket Sureyyanın reislik edeceği muştur. Bugünkü Mersin posta _ ciada sekiz kurban vermiş bulu 

- İşte, dedi, Beni İsrail halkın 1:_anrının Peygamberisin. Sen onu razm sureti sarfı da fevkalade büt bu toplant:da hariçtcr. <Ücaciye ,sı.na .. vapur _bulunamamıştır. Cuma nuyoruz. Hastanede ~ulu.nan diğer Tophanede ağır bir yara. 
ulu Tanrının buyurdukları. Bun- ta uzaklarda aramağa gittin. Hal- çede gösterilecektir. eşyası getıırenlerle bunları Paşa- gunu Mersıne kalkacak Tarı va _ yaralıların su.hatlerı iyıleşmek - lama hadisesi 
dan sonra bu levhada yazılı olan e buki Tanrı bizim yanımıza geldi. bahçe fabrikasından alan bütün puru bugünkü postanın uğrıyacağı tedir · Evvelki gece Topanede Boğaz -

mirler dahilinde hareket edeceğiz. Bu saçmalar ve cahil halkın bu BELE D 1 YE tüccarlar da hazır bulunacaktır. iskelelere de uğrıyacaktır. Kısmeti çıktığı için dayak kesend" kadın yüzünden bir ya -

Beni srail ihtiyarlan: delilleti Musayı kardeşi Harun a- Bir pastör' ze süt fabrikası Toplantıdan maksat bundan bir • ralama hadisesi olmuş ve bir adam 
_ Ya Musa .. dediler, eğer senin leyhine sevkettL müddet evvel alakadarlara yapılan ÜN I VER S I T E yıyen genç kız dört yerinden ağır surette yara -

dediğin doğru olaydı, Tanrının se O Harunu halkın üzerine ve ken- kurulacak bazı şikayetlerin mahiyetini anla- Dün Sultanahmet Birinci sulh lanmıştır. 
sini biz de işitirdik. Sen de 

0 
•ka- di yerine vekil bırakmıştı. Hiddet Belediye istişare heyeti dün top maktır. Kartaldaki heyelan ceza mahkemesinde bir kandıra - Taksimdeki Panorama bahçe -

dar uzakta değildın.' Kavını·ıruz· bı'- ve asabiyetini onun üzerinden al- lanmış ve şehre temiz süt temin Bilhassa İktisat Vekaletine is- rak kız kaçırma hadisesinin sorgu- sinde kapıcılık eden Arap Mesud tetkikatı bitti 
zi ıreninle beraber şunun için gön- dı. 'ehne'.1"1 çareleri etrafında görüş- rarla müracaat ~deri bazı tüccar - su yapılmıştır. Mesele şudur: ile Topanede Boğazkesend: gemi-
derdi ki senin Tanrı ile söyleşti- Hemen sakalına yapıştı. muştur. !ar, İstanbulda bır kaç Müscvi ti - Son günlerde Yakacıkta topra- Cibalide oturan ve İnhisarlar siga ci Alinin kahvesinde ocakçı Kad-
ğini biz dahi duyalım ve duyduğu- - Bu ne haldir, dedi. Öğrendiğimize göre ort~da dol~- carethan~inin birleşerek araların- ğın kaymak.ta olduğunu .. yazmış - ra fabrikasında çalışan Emine a -ırinin araları bir kadın yüzün. den 
muzu kavınimize haber verelim. Harun: ş~n g~ıp fikir mutlaka bır pasto- da bır trost teşkil ettıklerinden şi- 1 tık. Unıversıte profesorlerınde.n dında genç bir kız bundan bir müd açıktır. Gece yarısından son r1 i • 

H lb ki b
. bö' ı b. h' rıze sut fabrikası kurmaktır Bu lk· ıt b ı 1 Hamıt Nafız Pamır ile profesor' . . . . , . a u ız Ye ır şeye şa ıt o- _ Ey annemin oğlu. Dedi S l · . aye e u unmuş ardı. Bunların 

1 
• . .. 'det evvel Denızbankta vınççılık şınden çıkan Mesud kafası duman· 

lam dk, b' ·· edik · · en ya Belediye ya Ziraat Kurumu ·· 1 dikl · .. . Pareıas ve asıstanları dun vak'a .. 1 . . a ı ır emmare gorem . bana haksız yere taan edersin. Bu • • 1 soy e erıne gore, bu tıcaretha -ı h 11 . .d k d . yapan bir gençle tanışmıştır. Hu- lı olarak kahveye gelmış ve hır -
M T d veyahut lhususı eşhas taraf d ı A . .. .. . ma a ıne gı ere ora a ınceden . usa, anrıya ua etti. Bunun kavim beni zayıf buluverdi Pekço- k ul ın an ne er vrupadaki butun fabrıka - . t tk'k t 1 d seyin adında olan bu genç Emine denbıre camları ve kupıyı kırarak 

üzeri e ak b ı t t kr da l '. • j ur acaktır. Bütün sütçüler her 1 1 . . . . 1 ınceye e ı a yapmış ar ır. He - . _ . . .. . . n u u e ar pey o - ğu benden ayrıldılar. Samrı'ye ta- .. "ti . b arı ede ettikten gıbı Paşabahçe t K t 1 K k ıle anlaşmış ve evlenmege karar ıçerıye hucum etmıştır. 
du ve bu fer h · · d . . . gun su erıni u fabrikaya getire- .· .. .. . . • ye e ar a ayma amı da katıl- . . . se epsını sar ı. hı oldular. Okadar nasıhat ettımse ki f b "k d fabrikasının butun ıstıhsalatını da t vermişlerdır Fakat bunun ıçın E Uykusundan ne olduğunu şaşı-

T 
· b"t" h be d b k ce er, a rı & a sütü pastörize et k ak . . d . mış ır.. · annnın sesı u un ey t ve e aşa çı amadım. Beni öldürme- ik apatac vazıyetler ıh as etmış- 0... d'"' . .. • . minenin ailesinden istrnmesi ıa - rarak uyanan Kadri de eline ge -

ti ·ı t af d ğ b'l k d . t ten sonra sabahın erken saat - 1 00. 1 . h . d . 1 gren ıgımıze gore hailise mev-azame ı e er ı sar ı. e ı e as ettiler. 
1 

. . . er ve y elıkle em pıyasa a ıs- .• 
1 

_ .. zımdır. Hüseyin yengesi Fatmayı çirdiği sustalı çakısı ile mütecavi-

- Beni İsrail kavmi için emir ve Musanın hiddeti sükünet bul- ı:r~:deg_ t!eh~~n her tara, J 
1 şışeler- tedikleri gibi oynamağa başlamış - ~~n ° :a so; ~agm~rları.'.1 v':. ~~y - Eminenin evine göndererek izdi - zin üzerine atılmış ve rasgele vur-

nehyettiğim şeylerin hepsi ver· madı. ı ca ır. 1 lar ve hem de yerli sanayii zarara 1 . n u rın opragın us u~ - vaç talebinde bulunmuştur ma!\a başlamıştır 
d
... Ço" p kutuları çal n k 1 d y ki t l <dekı moloz tabakasının altına gıt - . . ıgım kitapta, Tevratta yazılıdır, - Madem ki gördün sana tabi 1 ıyor 50 muş ar ır. arın op antının ! . d h" 1 1 t İddiaya göre, Em inenin babası, Gürültüye ve feryatlara koşan-

.. el ed k . . B led' . çok harareti" 1 a· hakik . mesın en ası o muş ur. on~ı!~re am ece sınız.. olmazlar, sözünü dinlemezler, ne- . e ıyenın şehrin muhtelif yer , ı 0 ac ~- ~e . atı HeyeJandan !;eş altı bina ile bir kızını istiyen adamın vinç amele - !ar Mesudu kanlar içinde dört ye-

Bu sesi hepsi de işittiler. 
Ak bulut yine sıyrıldı. 
Hitabı İzzetin tesiri zail olduk

ta yetmiş ihtiyar tekrar ayak dire
diler: 

- Biz, dediler, vakıa bir ses 

den onları terketmedin ve benim !erme koymağa başladığı çöp ku- me~ dana çıkaracağı umıt edılmek- ağıl mutazarrır olmuş ve bunlar !iği yapan birisi olduğunu işitince rinden yaralı bulmuşl~r ve derhal 
ardıma gelmedin?. tularının oturulduğu madeni çu- ted1r. tahliye edilmiştir. Üniversite he- fena halde kızmış ve o akşam ça - otomobille Sen Jorj hastanesine 

- Ya Musa .. Eğer bana tüb'. o- bukları.'.1 ba.~ı .. serserile'. tarafından yeti Kartal Kaymakamına bu su- Jışıhaktan dönen Emineye: kaldırmışlardır. Mesudun karnın· 
~a? halk ile ~uradan çıkıp gıtse çalındıgı gorulmektedır, Düllin- kanları önünden kaldırılmasını ta- !arın toprağın altına sızmasına _ Ben seni zengin bir adama dan aldığı derin yaralar yüzünden 
~dım bu kavmı perakende ederdim !arı önüne çöp kutusu konmuş o- lep etmektedirler. Belediye her i- manl olunmasını tavsiye etm~tir. vermek isterken sen gidip elin a- hayatı tehlikededir. Hadiseden 
ıye korktum.. lan bır çok esnaf ta belediyeye mü ki meseleyi tetkik etmeğe başla - Heyet hazırlıyacağı raporu vilaye- melesile anlaşmışsın. Bu ne ke - sonra firar eden Kadri bulunama-

( Ar1'..ası var) racaatla bu kutuların kendi dük- mıştır. te verecektir. 1 pazeliktir? mıştır. 

M 111 f R om an: Tef r ika No. 16 

lrD~SDMD 
Hüseyin Rahmi G Ü R P 1 N A R 

UllllllllUllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllOllllD nıınının ııııınııınrııııııııııı nıııııııın ınııııııınnıııımın ıınımııııımınııın nıın ---- ın e u ı ar ir arslan oldu. Et- ve nefesle tılsımı tes'id ettiler... bütün asılsız, sırf hayali bir alem ni billur köş pırlanta yağmur arı Onlara bir koç gibi sal - safa ile inbisat ede ede kainat ka- sakalı, elinde uzun çubug·11 vardL ı· d Z"lf'k b • k l 
dır. •Ah sana yanıyorum• ila dar büyüyordu. Sonra bir pırlanta Her nefes çek'şinde altın lülesin - rafında bir küme yaldızlı sinek u- de değildi. Çünkü insan rüyasında içinde i<aybediyor, biribirine ka· 
nı aşkında büyük bir sihir vardır. yağmuru dökülmeğe, bu elmas den anadan dogm· a üryan kız!ar, b ı d Ok z··lfik -

13 
-k 

1 
d çuşmıya aş a ı. yanos u a- Al B k b suya düşer, fakat uyandıktan SOR- rıştırarak seçemiyordu. 

Bu sözün efsunu önünde bulanını- atre eri arasın an murassa ka- oğlanlar fırlıyorlar, gülerek. eğle- rile bir işaret verdi. HC'psi sırtları i e ir u rüyadan uyandığı ra kendini ıslak bulmaz. Dayak yer 
yacak, sarsılmıyacak iffet tasav . natı.ı. kelebekler ucuşmıya başla - nerek, etrafa işaretler ederek kıv- zaman kendini hali bir bostanın 

Hep bunlar ister yalan, ister ger

çek olsun, Ali Bekir aradığını bul· 

du, tılsıma malik oldu ya... Uğ· 

iıfitablı elleri çatal kılıçlı bire ars- kalkınca bir tarafında sızı, bere 
vur olunamaz ... Zayiçen mübarek, dı. Oy le ki, bütün bu iltimalar Ali ı' rıla kıvrıla duman olup dağılı.vor- bir köşesinde çürümüş sebze yı -

1 k ti
. f . B k' . .. d" . k lana tahavvül ettiler... ğ 1 .. . d b ld M hissetmez. Halbuki Ali Bekir ge-

tı sımın uvve ı, za erın açıktır. e ırın vucu ıine girıp çı ıyor, !ardı. m arının uzerın e u u. ey - . • . 

k 1 
O aralık zümrüd sarıklı, firuze d d d . Ok dı çirdiği garıp filemın asarını eran 

Ali Bekir bu sihirli amıştan bir temas arile hayatta tadılan lezzet- Çiçekler kokar, kuşlar öter, bü _ an a ne ervış vanos var . radığı garip, ağrep macerada haki· 
nefes daha çekti. Gözlerinin kir - !erin hiçbirile kabili mukayese o- tün kainat pu·· ı·ı· htı·zaz cazı.heı· umu- gözlü, ak pırlanta sakallı kızıl alev Ne billur köşk ne ~ırlanta yag· - başında, '.".idesinde duyuyor. ~in- k ti h 1. f k 1 namı acak 1 .. bb ı ı t 

1
• b' . .. dıstancevızı kabuğuna takılı ınce a e aya ın, ar o u Y 

pikleri birer altın tel gibi uzadı. amıyacak hazlar uyandırıyorlar - miyeyi ve aşkı takdı:; eder, Ali Be- cu_ e i u ema ~üruhu s~k~n ~lti. muru, ne avus ara ınmış uryan . .. b k im Uçlarında binlerle kl\•ılcımlar sa- dı. Ali Bekir tüllerden ince, has - kerı' n mesamat b d . 
1 

Yınc elmas yagmuru dokulmıye, ı ki ·· "d ki 1 kamıştan çektıgı dumanın tuhaf kadar iribirine arışmış o ası-' e en v•s·ne e van me e er, ne zumru sarı ı ar ... k k h"l" . d b l d b · • ' ' b · d .. h ı · o usunu a a genzın e u uyor- na artık ehemmiyet vermiyor u. 
çan çarkıfelekler dönmeğe başla- sas ır kalbur olmuştu. Kainat o- nurlar boşanırken billÜr köşk bir- " an a mucev eri çıçeklcr açıl- Bütün vücudünde çok işret etmiş d dı. Vücudü, içinde oturduğu bil - radan süzülüyordu. Bütün ecsa - denb.re ufuklarını bir sıraya ihata mıya, murassa kuşlar uçuşup ö - olanların gözlerini açtıkları vakit u. Elini boynuna attığı vakit orada 
ıtır köşk gibi şeffaflaştı. Kamış _ mm hav~ı değişiyor, herşeye his etmiş kızgın güııe~lerin alederile tüşmiye başladılar. B•ı, hiç işitil- duydukları bir hamar, ağır bir Zavallı çocuk neye uğradığını ta- pamuk ipliğine bağlı, müselles bir 
tan çektiği dumanın, bedeninde v~ r~h g~lıyordu. Renkler tegan - yanan bir çöl oldu. Ne bir hurma medik. elhanına dyulmaz semavi sersemlik, bulantı, zihin dağınrk- yin etmek için düşünüyor düşünü- meşine dikili bir muska buluyor· 
dönüp dolaştı"ını görüyordu Ya- nılerile, çıçekler parıllılarıle parıl- - b h b' bir konserdi. lıg-ı vardı. Boynunu yokladı. Ha- yor; Aptalsinan semtinden, No - du. İşte bu hayal deg'ıl, el ile tu-

o ~ · . . . agacı, ne ır va a, ne ır serap... • vaş yavaş cismi eriyor etrafını tılar rayihalarile Alı Bekiri mes - B d' · it k 1 ·· . Atq cübbeliler Ali Bekirin et- kikaten oraya bı'r muska takılmış hutlubaba tekkesi harabesinden, tulur kesif, maddi, müşahhas hır 
. • , . . .. . . . . a ıyenın a ın um arı guneşJC'rın muhıt alem nura karışıyordu. A - tedıyorlardı. Daınıı bır ıntışar, bır altında yanıyordu. Gö<lerin alabil- rafını aldılar. En iri sarıklı>ı iler- olduğunu gördü. Ceplerini karış- Derviş Okyanus önde, o arkada be- hakikatti. 

li ~e7;r bir i~sa.~ mıY.d.'.? _Bir ~lem teme~vüç ... tehezz~z içinde heq_ey- digi k:ıdar uzanan bu nıhayetsiz lcdi. Delikanlının boynuna meşine tırdı. Tılısımın nezri için hazır - raber yüriidüklerini, kale beden- Ali Bekir ayağa kalktı; üstü.'.ıü, 
mı~ d · Şımdı vucudunu alemı ha- de bır mubadeleı ebedıye goru - sahanın en uzak noktasından b.r dikili müselles bir muska taktı. ü- Jamış olduğu üç yüz kuruşu bula- !erinden geçtiklerini, uzun karan- başını ellerile mehmaemken su • 
rıcıden ayıramıyor, ılık, berrak lüyordu. yaldızk sinek belirdi. Ali Bekire zerine okuyup üfliyerek: madı. Bu para alınmış, fakat sa- !ık bir mağaraya girdiklerini, du- pürdü. Mendilile temizledi. Etra
bir _suya atıl~ış bir .t~tam şeker Ali Bekir karşısındaki Okyanosa doğru uçuyordu. Yaklaştıkça bü- _ Ali Bekir kadınların üzerine ate. kordona, cü?.danındaki diğer var kenarından karşılıklı iki yı- fına bakındı. Bostanı ve civarını 
gı?ı o, nur dunyası ıçınde erıyor, baktı. Onu tek bacağı üzerinde du- yüye büyüye sinek yeşil ipek ye- bahtın açık, tılsımın mübarek ol- paralara dokunuıınamıştı. lan ç>ktığını ve sonra kamıştan bir pek tanunıyordu. Neresi olduğun_u 
esıre karışıyor, dalga dalga açılı- ran koca bir leylek şeklinde gördü. leli, yakut gözlü, sırrına başeli - sun... Bu bir tiyatro değildı. Sinema nefes çektiğim, geçirdiği vak'ayı hilmiyerek Kaz!ıçeşmeye kadr.•'" •
yor, tarife gelmez bir neşe. bir Başında yeşil sarığı, çenesinde mor remzi İran ,gibi sırtında af'' .. c>. r Dedi. Hep öteki sarıklılar dua ·def(ildi. Hakikat değildi. Fakat büs- işte o ana kı.dar hatırlıyor, ötesi- rüdü. Yüzünü yıkadı. [Arkası var1 

,, 
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iŞARETLER 

' Talebe ve Öğretmen o ininin n t u ;0 ~0~~ 
ten fazla der; veren öğretmenlere l f 

M 
Vekaletin ilk okullarda 24 saat· 

Alma?l~r:' göre Mus- Seçimden 
bu fazla dersleri için ücret vermi· D ı t ı d k • şkence ! 
meğe karar verdğiıll yazarken haf ev e er a r a s 1 n a 1 \ Bazı işkenceler \ardır ki, yalnız 
tada 24 saatle zaten bitap düşen ) adları işkence değildirler. Adları 

solınının nutku S 
öğretmenlerin fazla derslerden pa • • b t 1 k i~kence olmadığı ve alışıla alı~ıla 
ra alamazlarsa kendilerini fazla m u n a s e e e r a n c a itiyat halini aldıkları için, bize ta-
çalışmıya nasıl mecbur edeceğimi- bii ve mukadder görünürler. 

~ı::r:u~ı!!:y~e d~:ed::;.::.:~ kuvvet mu·· nasebetle._· .. ı"dı"r l\lescla İstanbul sokaklarında ' yürümek bir işkencedir. Sabahle-
istendiğine nazan dikkati celbede· 

yin e\:inizin kapısından çıkınca, 

" onra ... 
Duçe Fransaga, anlaşmak 

Ankara mebus- rek talebesi yüzü geçen sınıflarda Roma, 27 (A.A.) _ Mus.solini, serbesttir. Fakat, iki memleketi bir de bakarsınız ki sol kaldırım 
bunun kabil olup olamıyacağını 1 bir şans vermiştir,, • • 

ıçın 

'arı du
··n meclı'ste merak etıni.ştı"k. nutkunun devamında şunları söy- bugün ayırmakta olan uçurum sökidilüp. uçururnlaşmış, sağ kaldı-

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel )emiştir: doldurulması imkansız değilse bi- rım a ırı sıyah katran kazanları Berlin, 27 (A.A.) - Musolinininl Roma, 27 (A. A.) - Gazeteler, · · 

llUtkundan bahseden yarı resmi Musolininin nutku ile meşgul ol· b. b' kt 
1 

b ik. 
1 

Bu, Bertin • Roma mihverinin le çok çetin olabilecek derecede kaynıyor! Sağdan yürüyemezsiniz, 
leorrespondance diyor ki: maktadır. t 1 d 1 ıze ır me up a u ı mese e k d.. . . 

O P a n 1 a r •Lakk d b . kuvveti ve onun devamı şa. :!arı- derinleşirse bundan şikayet etme - 1 çu ura uşersıruz. Soldan yürüye· 
Du F İtal il lan . Ro d. k.. " ın a şu ceva ı verıyor: .. .. . . . d çe, ransaya, ya e o Popolo Di mil ıyor ı. rıdır. Fakat bu tun hareketlerde sın . .Sonra, hadiselerin inkişafı her. mezsmız, umandan, kokudan, kız 

lllünasebetıerini, !eni imparator - Duçe. gerek İtalyaya gerek orta Ankara, 27 (İKDAM) - İ~tiha- 16/Mart/1939 ~ünü çı~mış olan muhakemeyi şaşırtan sathi bir kı· I ne olursa olsun kardeşlik, örf ve gın katrandan. ürkersiniz. Binaen
lu~ ~enfa.atlerı ve h~uku ile Avrupaya ne istediğini bildirmiş batın yurdun her tara~nda ıkn_1al ~1. say_'.Iı gazetenızde clkı karar ve sım dalına bulunduğu için, size şu- adet bağları, sıhriyet gibi siyaset· aleyh, c~d.denı~ or~asından korka 
lllüteııasıp hır anlaşma ıle hallet- . t d.,.. . 1 • d .. 1 edilmesi üzerine meclıste, 3 Nı • ıkı mutalea. başlıklı ve Kemıı.list nu kat'iyetle söyliyeyiın ki orta te piç akrabalıklardan bahsedilme korka yurumege, gıden gelen oto· 

. . . . ve ıs e ı,.mı a acagmı a soy e • '. .. .. . .. .. . . ' . . ... 
lllek !çın, Jıır şans veTmıştır. . . . . . sanda yapılacak ılk buvuk toplan- ım.zalı yazıyı gordum. Avrupada geçen hadiseler mukad· sınden nefret ediyoruz. Çünkü dev rnobıllerden bırının altında can 

F İ mıştır. Mihver sarsılmaz bır vazı- • 1 . . .. . · ı · · ı ransa, kolay kolay, talyanın . B h k.k ln k r tı için hazırlıklara başlanmıştır. !ışık olarak gonderılen 9 sayılı der bir şeydir. Jetler arasındaki münasebetler vermemek içın göz erınız e önünü-
h•'-' tal l . k d .. k yettedir. u a ı at ya ız e ı- A k T bz· ·1 D . . nd d'I . s· d .. ı· '·' b"" k t .. b 1 d .,..._ zu·· go··rm • k laklarm·•la bı·r t h ""-'ı ep erı arşısın a muza e- . .lm. d ''"ld. F. Bugün burada bulunan n ara e ıg er erguı e neşre ı mi§ ı·ze şunu a soy ıyeylm ıu, u- uvve munase et eri ir . .,.,vJetle ege, ıı ~ c -
re k bul t b . .h . t .. melerle ifade edi ış e,.ı ır. ı- B'. ··k l 68 1 · · 1 ··k d kr ·ı · k dil · · · · · 1- · · 1 d ıı·ke var mı dı·ye etrafını•ı dı·nıenıe a e mez ır zı nıye gos • mebusları saat on beşte uyu o an numara ı tamımın yazı 1§ yu emo ası erın en erı ıçın rın sıyase mı çızen unsur ar ır. • 
t•· k . Fr b 1 ·· illyatla da teyit olunmuştur. . . d kl.nd k · · l l iJ ·· k · b" k 1 1 ç k ı k "e ve her an arkadan bı·r sadnıe ~me:ı-ece tir. ansa, un ar u- . . Millet Meclisınde bir içtımaa a· şe ı en pe ıyı an ıışı aca ı u.ze. pe azız ır u o an e os ova - ı; , 

ilerinde politik pazarlıklar da ya- Messagero diyor ~: . . . vet olunmuşlardır. re 24 saatten fazla ders için 1/6/ yanın mevsimsiz ve biraz da zeliJ.a • yememeğe dikkat edersiniz. Bu 
Paınıyacaktır. İtalyanın herha_n~ bır yenı ~.ı· Diğer taraftan yurdun muhtelif 1938 tarihinden itibaren ücret ve· ne sonuna acı acı ağlamaları onla- lngilterede meC- bir yürüme değil, bir işkenredir. 

Mihverin misyonu değişmemi§· zama ve herhangı bır Avrupa su· taraflarından ve bu arada İstan • rilemiyeceği Maliye Vekaletinin rın bu göz yaşlarıniJ. bizim iştirak Nihayet yoldan caddeye sıkar 
tir. Almanya ve İtalya dahili me- kiınuna yardımı, ancak mihver buldan partice namzet gösterile 27 /2/1939 tarih ve 13222, 73 - 1131 etmemiz için çok güzel bir sebep - huri askerlik 1 ve artık bu. f~laketli yü~ü~ü~!~n 
tEleleri ile uğraşırken, garp dev· ~rçevesi dahilinde vukua gelebi- rek intihapları icra edilen yeni numaralı yazısı ile bildirilmiştir. tir. Eğer mesele ahlak sahasından 1 kurtulmak ıstıycrek l\lubıttm Us 

1 d
.1 lm ~ M ll" le · 24 f l d el_e alı_nırsa_ Avrupanın eski ve_ ye- (Baş tarafı 1 ınci sayfa.da) \ tü.nd. ağın şehrimize unutulmaz )·a-

letleri, maziyi ve Umumi Harbi is- lir. talyanm hakkı tatbik e ı • mebusların mazbataları ge e6 e ua ım rın saatten az a ers 
tismar etmişlerdir. Şimdi uyanmış memiş muahedeler ve ihlal edil- başlamıştır. Ay başına kadar bil- okutmaları ne kendilerinden iste- nı tarıhlerınde mebzulen sabıt ol- H.oare ve Siman bu fikre şiddetle d~g.ar.ı ~l~n me~hur. .otobiislerden 

bulunan Alman ve İtalyan millet- miş paklar üzerine müessestir. Bir tün mazbataların tamamlanacağı niyor, ne de öğretmenlerin eline duğu iız~re :i~~ir ~ımsenın ~Ik ta- ıtıraz etmekte ve mecburi asker-ıiıırınm ısıne du~~rsınız. 
.. .. , . . .. . k dı az para geç . b h 1 • şı atmaga a ı o amıyacagını ı· lik hizmetini kabul ettiği takdirde Ve ..• derhal şaır olursunuz. Gay-

leri de diğer imparatorlukların hl- muvazene vucude getırılmesı 18 • umıt olunma ta r. . .. .. mesı mevzuu a so u 'ıave edebilirim. Şurası barizdJT ki, rıilıtiyari: 
Y b l d ğu d nkü yor hükumetin gelecek intıhabatta 

1 
ınayekAr h.. ·· · ti - d .. zımdır Eski taahhütlerin tutu1 - eni me us ar an ço u · bol - h 
tak·ı b. tusndunıye erınke?tedmuks-• ması ı·c· ap eder ve bugünkü trenle buraya gelmiş· lkinci tamime gelince: Bunun - ınsana ve muazzam c~p ane • ı kaybetınesi muhakkak olduğunu Yarap ne eksılirdi deryayı 

ı ır arz a y~ama ıs ı • . .. , . tiklere malık olan hır millet bu tün ı'lerı· su·· rmektedı"rle". rahmetı"ndeıı.• 
le · · . . · 1 ·h !erdir la ogretmenlerın talebeyi derse • 
rını bıldıriyorlar. Garp devlet • Karşı taraf bır an aşma zı • · k ld . . . bunlara rağmen en küçük bir mü- . . .. _ 

!er, . . . . . . .. .. . f h" a ırma ışıne ehemmıyet verme- da! h k tind b 1 - Intıhabat hakkındak• bu duşun- Peymanei ı•üetıde •ehraa 
ınden ıstenen şey, diğerlermın nıyetı, husnunıyet ve şere ıs • le . k d"l . . . aa are e e u urunaga · • ,. 

b . . . . .. . . Tun s·· rı en ı erınden ıstenmektedır. uk ed 1 b · celer. hükı1metın şimdiye kadar dolmasayd.! 
ayat! menfaatlerını nazarı dik • sı gosterırse, Fransa ılc us, u-

1 
G . k la m t ir o amazsa u, onun yem 

..tate almamak fikrinden vaz geç- veyş ve Cibuti meselesini hallet - Almanya· Po o nyaya .. ayemıızb, a balık sınıflarda bü- mukadderatına liıyik olduğunu İS· bu hususta bir karar ittihaz etme-1 Beytini okursunuz. 
llleleridir. k .. 1 akt tun ta e eyi derse çekmeleri değil, bat eder. sine mani olmuştur. 

me guç o mıyac ır. b • t d • her derste kendilerine sual tevec· Ve bu şüri okuya okuya. giıya 
1 r no a ver 1 Nihayet şunu da söyliyeyim ki. Söylendiğine göre imparatorluk kanapeye oturur.unuz. Hangi b-

cüh edebileceğini talebeye telkin otoriter reı'iınkre karşı bir blok müdafaa komitesi, son celsesinde 

J 1 Ç 
1 d 9 O O O O O k " 1 · · f d ) nape~·e? Tahtalı:şmış meşine ku • apon a rl n 1 n e as er (~aştara,. _ıno say a a Jederek onları çal41naııa sevket • teşkil edilir veyq ~tyle bır \,.okun bir nevi mecburi hizmet şekli le- rıılursunuz. Derken, bir de bakar-

2 - Yuksek komıserlik maka · mektir. teşkili derpiş olunursa bu reı·imler h" d k · · k ın e arar verm1 ştır Fa at ame- sınız: ayaklarınızın altında demİT 
mının ilgası, . _ Matbııatımızdan ve bu arada bu har,,keti kend•brine kar~: bır le partısi mecburi hiçbir hizmet bir sandık! dizleriniz karnınıza de-

kaybettlı ki e rı' b ı' I d ı' r'ı l •ı yor 3 - ~ofonyanın Dantzıg lıma • muhterem gazetenizden efkarı u- meydan okuma mahiyetinde teliık sekli kabul etmemektedir Daha 1 ğiyor! aın•n deıneğc kalmaz, Sll· 
nından ıstıfade etmek hakkının mtımiyeyi maarif işleri bakımın - ki edecekler ve küre' arzıa her • - · · · . dogrusu Çemberlaynı., otorıtesı kurlardan, taşlardan bir süraliher-

. . ıpkası.. . .. . dan aydınlatmakta gördüğüm kıy- nokt:ı.'°l'da müdaf•a•ian taarruz.ı altında böyle bir hizmetin ihda • kiye ile atlıya zıplıya okaliptosun 
Şunking, 27 (A. A.) - Resmenj Şunkıng 27 (A.A.) - Japonya- Aynı muhahıre gore İngıltere - metli yardımlara bu ı-esile ile de geç"c >klerdir. . • 

bil'""'""' "ğ' .. M . . 
1 

b . t - p 1 h··k• ti . 1• . sını ıstem<mektedJ. dört sİİ\-nrisi gibi koşınağa başlar-
""'udi ıne gore, art ayının nın Teşrınıevve den erı yap ıgı ve o onya u ume erı ma ı ve tesekkür eder saygılarımı suna - Cenuptaki nutkumdan Italya ile ı İ . 

Uk b ...... d ç· n k • fi t hlil d C tr l .k d. b" t "k" . . bn;I · ' F b" b ik yı haber 2lan mahfrllerdc hasıl sınız. Aman şoför! ne münasebet! 
on eş gunu ıçın e, ın ı er ve as erı ga arı a e en en a ı !ısa ı ır eşrı ı ınesaının ' . ı· rım. ransayı ayıran ır ar attan 1 1 k .. . • k b soför, bir şarkı tutturnn« okın. ·or! 

Jap ı d 270 D il N d' k h tl .. . t b k k 1 b h . t B b k h o an anaate gore nıhaı arar ey- ., 
on ar arasın a çarpışına a y ews ıyor ı: ca a arı uzerıne mu a ı a mış Maarif Vekili a sctmış ırn. u an at emen 1 1 k. f Bu sefer siz de irinizden, gayrıih-

\>Ulrua gelmiştir. Bu çarpışmalarda Japonya Çinde 900 bin kişı kay- !ardır. HASAN ALI. YÜCEL hemen yıkılmış addedılebılir ve ine mi el vaziyet'.n. in ışa "1a ' 'e ' h t hd d - 1 ti~ eri, bu otobüsü gel.rene de, gc· 
15.309 Japon askeri ölmuş·· ve 1236 betmış· tir. Halbuki 190fi Rus • Ja- _ ___,____ belki de bir kaç güne kadar ve ve arp e ı ının çoga masına 1\1 ht V kil' kt ı b -ı d tirtene de, bir nıikdor okursunuı. 
Japon as"'eri esir edilmiştir. Çin- pon muharebest'>de Japoriların Yenı" MecJı"s u arcın c ın şu me u· hatta birkaç saate kadar nasyona· veya aza masına . a.g .ı ır_. -·· ~ bundan iki şey öğreniyoruz: 1 - İ A f f f - Bu bir otobüse hinn1e dcğıl, l••r ·~-
liıer, 155 at, 547 tü"fek. 21 makineli kaybı 200 bini geçmemişti. list spanya_ııı_n P. ar lak pı;_·adcleri me e rar Sının IS Bgl · kenccdir. 24 saatten fazla ders vermeleri öğ-
liifek, 9 top ve 4000 kasa mühim • Japonyanın, iyice t<>sbit edilmiş (Baştarafı 1 inci sayfada) retmenlerdcn istenmiyecektir. 2 - son ~ar_beyı __ ındıreceklerdı.r. Fa • Stirling • İskoçya, 27 <A.A.) Hulasa her gün ayni hikaye: 
l?ıat elde etmişlerdir. Bundan b~· askeri ve siyasi planları mevcut 1 muvaffakiyet te ~eniş ve bol 0 • Kalabalık sınıflarda öğretmen is- şızmın ol~mun~ beklıye~. solcu!a- Amele partisi mebuslarınadn eski 

ı rın Madrıdl\ bılakıs komunıstlıgın .. h .. • .. 
ka düşmanın 53 tankı tahrip edil- değildir. Bundan başka Japon or- ur. tediği talebeyi kaldırarak diğer • 1 k B' . mu ruhas Lordu Johnston, dun 

. Hiç unııtmıyaeağun· kurtuluş 1 . k d·ı . d d . mezarı o aca tır. ız, cıhanın hak· ak b 1 lll'•tir Sekiz Japon harp gemisi dusunda maneviyat ta bozulmak- .. • ' . erme en ı erme e aıma su- k d b" h"k·· , . , şam eyanatta bu unarak men-
.., · mucadele.ı zamanında ufacık bır .. h d .. . ık· d ımız a ır u um vermesını ıs -

hasara u"ratılmı•tır. 33 kilometre tadır. Bozgunculuk hi\diseleri ve ff ki t . lik 1 al teveccu e ecegını te ın e e· temiyoruz Bız· ı'm ıs' ted'g" . d"' sup olduğu partinin mecburi as • 
" • . . . • muva a ye sız memur ar ara- • kt' · ı ~ız un· . . . • 

sın a ır nevı panı ç arınış ı. tt f 1 d 1 . . . . . . , 

Yolda yiirümek bir işkence, o • 
tobiise binmek başka bir işkence! 
Ne yapalım? Uçalım mı? -A.N.K . 

lsviçredei ihtiyati tedbirler demir yolu bozulmuştur. Üç Ja - ısyan hareketlen gıttıkçe çogal • d b" . .k ık t 

1 

ce ır. "yanın haberdar olmasıdır·. 14 Ey- ker!ık hızmetıne muarı;:- oldugunu 
Pon tayyaresi düşürülmüştür. maktadır. . .. 1 • ık 24 saa en aza ers er ıçın pa- ıu·ı 1938 t ını· it 1 t d ve mılletın nıçın askere çagrıldı-

Kayserıye goç mese esı ç tı ve • .. • ar ı a yan no asın a -
h 

• bük'·- . . . M 
1
. t ra alamıyacagına gore ögrctmeni 1 I'tal Fr k 1 .. ğını bilmek hakkını haiz bulun • Bren, 27 (A.A.) _ Beuter aı'an· 

Fransa müdafaa
sının takviyesi 

tedbirleri 

yeni bir 
tek 1 if 

atta ·· umet goç ıçın ec ıs en 1 d . , yanın ansaya arşı o an mus , .. . . . . . _ .. 
müsaade istedi. Meb'uslardan biri- daha faz a ers vermeye ıcbar et· temleke mahiyetindeki meseleleri dugunu soylemıştır. Mumaileyh sının muhabmnın oğı·endiğ:ne go Eden 

kabine 
ediyor 

memek haklıdır. Bizim temenni • amele t• · r t b. ·h · db' · ı k ·· si -maalesef hatırlıyamıyorum han . . . açıkça ortaya konulmuştu. Bu par ısı azasının emperya ıs re ır ı tıyat te ırı o ma uzere 
gisi- o zat o kadar mütevazi biri- mız dl ebb~ ıdik. 

1 
nıfl . meselelerin bir adı vardır: Tunus, maksatlar için çarpışmaktan im ti- hudut muhafızları takviye cdıl • 

Ta e esı ço o an sı arda bır c·b · ·· · · • · · · · siydi ki kürsüye geldi ve gür bir 
1 

b . d k ld 
1 

ı utı, Suveyş kanalı. na edeceğını, mesela Cıbutı hak • mış, bır kararname r eşreJıl:?rek 
kaç ta e enın erse a ırı arak di İ 

sesle bağırdı: , 
1 

•• d . ha•ırlıkl bu1 Fransa hükfuneti şimdiye kadar kında Fransa ile talya arasında yol, köprü vesaire gibi hududun 
ger ermı aım.a A-6,o ı un • 

•Büktimet isterse gidebilir, fa· dUTJnak fikrine gelince bugüne ka- çok kat'i olarak tekerrür eden •As bir harp çıktığ:ı takdiTde bu har - mühim noktalarını mıılıafaza ı rn 
Paris, 27 (A.A.) - Nazırlar mec Grinsby, 27 (A.A.) - Dün ak- kat biz meb'uslar, düşmanı bura • dar da bundan başka bir şey ya • la• lariyle bu meselelerin basit bir be iştirak etmek istemiyeceğini lağımların doldurulml~ını l'mret· 

liai, bu sabah memleket müdafaa- şam burada nutuk söyliyen Eden, da bekliyeceğiz!• dedi. Sanki deh- pılmamış olduğunu zanqede . müzakeresinden bile !mtinada tebarüz ettirmiştir. miştlr. 
Blnın takviyesine dair tanzim edi· sulh taraftarı olan Avrupa dev • şetli bir elektrik . cereyanı bütün Yüz talebe içinden beş n tanes;~: 
len bazı kararnameleri tasdik et- Jetleri arasında bir birlik vücude meb'usları yerlerın~en fırlatarak: ı derse kalkması geriye kalan kala-

llıiştir. getirilerek Almanyanın genişle ·; . ~ ~vet! ~vet! ~ız burad~. be~- 1 balık isin pek te kuvvetli bir ef. 
Bu karar tam neşredilmiştir. mesine mani olmak için bütün parıliyecegız• dıye bagırttı. Tabu hu- kar olacağı kanaatinde değiliz. Te-

l B hr. k drosunun takvi kumet te kunıldamadı ve ikinci . . b k 1 b lığın .. .. 
- a ıye a • !ilerin iştirakile derhal yeni bir .. 

0 
d K d G 1 İs mennımız u a a a onune 

)esi, kabine teşkilini teklif etmiştir lgunt r hu um.and~·nıı ~nerlad • • geçecek bir tedbir bulunması yo. 
· met en er şeyın uze nıış o ugu k . . 

2 - Askere alma usullerinin ta- Hatip demiştir ki: • . .. d • ld. ~!undadır. Ve bu noksanı pe ıyı 

dili, ·Birleşiniz ve derhal harekete m~e:~:~a~seyi hatırlarken da· bilen M~arif Vekilinin ğıbir gtuh.inııkbu-
3- Deniz mühendisleri mikta- . . K b d·ı k b. d ıt"k k b na da bır çare arıyaca m • 

geçınız. ay e ı ece ır a ı a- ima göğsiiın a arır ve FransızJa. k k 
rıtıın arttırılması, a tır. mız yoktur. Öyle hareket ediniz ki :rın haklı bir gurur ve iftiharla, ile-

4 - Sahil müdafaımnın takvi- ri sürdükleri (Mirabeau) nun On 
Yesi, dünya İngilterenin uyanık bulun-

duğunu anlasın. Bu hükı1metin va- Altıncı Lüi'nin kumandanına ver-
5 .Endüstri seferberliği• için d .. · h b·ı ıık - zifcsi şu olacaktır: ıı:ı 0 meş ur ceva ı e m ayese 

tahsisat verilmesi. ederim. Batta bizimkini ondan çok 
Bonnet, beynelmilel vaziyet ve Hariçte yeni tecavüzlere mu- iistün görüyorum. 

Lebrun'un Londrayı ziyareti mü - kavemet etmek için sulh taraf· İşte Büyük Millet Meclisinin ta-

IKDAMCI 

Madrid teslim 
olacak mı 

llasebetile Fransa ile İngiltere ara- tarı memleketleri bir araya top- şıdı'(ı, ölmiyecek hatıra ve an'a- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lıııda yapılan görüşmder hakkın· lamak üzere geçen pazartesi Lord nelerden birisi! Ve daha bunun gi· mış bulunan taarrıızumuzun ya -
da izahat vermış· tir. Halifaksın teşebbüs 6ttiği şekilde bi neler vardı! ' kınlığı dolayısile silahlarınızı bir 

Da!aılye, arkadoşları namına azimkarane bir harici siyaset ta· Halbııki Ankara o zamanlar bir an evvel terketmeniz lİlZımdır. Kı-
~ebrun'ü tebrik etmiş ve muma • kip etmek. Bu siyaset bütün par • çamur denizi idi, meb'usların al • talarınıza beyaz bayrak çekme.lı 

.eyh tarafından Londraya yapıl~ tileri sinesinde toplıyan bir hüku- dtkları tahsisat hiçten ibaretti ve emrini veriniz.> 
zıy~retin İngiliz - Fransız tesanu· bunlardan bazıları cami avlula· 

Frankonun taarruzu dünü takviye ettığıni söylemiştir. ,met tarafından takip edildiği tak· rııı,da yatıp kalkarlardL 

Bu sabah alınan tedbirlerin ta- dirde muvaffakiyet şansları çok Binaenaleyh asıl mesele tekrar Burgos, 27 (A.A.) - Nasyona • 
- 1 . . 1 1 .. büyük olacaktır. d. 1. t • k <L E dül ... ... aın anması ıçın naz:r ar mec ısı · e ıyoruz o vazife şuuru ile o seci· ' ıs umumı arargiilılJI n us -
Çarşamba günü bir içtima daha ye kuvvetindedir. teki taarruzun muvat!.akiyetıni 
aktedecckti( I{ udu ti arın tahdidi Memleketin ve milletin en ileri 

öuderi olan zat ta -bütün nutukla· müzakereleri 
G" bb 1 At' rında- bu iki amilin kıymet ve e • 

0 9 S lnQyQ 1 Budape';tQ, 27 (A.A.) - .. Hudut- hemmiyetinden bahsediyor ve her-

d 
ların tahdidi hakkınd3 muzakere- kesi ve bilhassa reisi olduğu bü-

Q İ iyOr !erde bulunacak olan Slovakya tün ülkeyi kucaklıyan fırka efra-

teyit etmekte ve Hinojosa Del Du· 
qeen ve Alkazarın zaptedildiğini 

bildiıımektedir. On binden fazla e-
sir ve büyük miktard:ı g~iın a ~ 
lınmıştır. Nasyonalist tayyareler 
Alikanteyi bombardıman etmiş -

B~ı·lin, 27 (A . A.) - D. N. B. Hariciye müsteşarı Zvrskovecin dına ve fırkanın ideal ve prog-
•iansı bild.riyor . riyasetindeki Slovak h<'yeti, bu ranıını tahakkuk etmekle mükel· tir. 

~a7.ır Doktor. Göbbels bu akşam sabah buraya gelmiştir. lef olanlara onları tavıiye ediyor. f rankistlerin işgali 
birkaç günlük bir seyahat için Ber Orta elçi Vornlenin riayestinde- l\lemleket ve millet için bundan Roma, 27 (A. A.) - Burgostan 
1inden hareket etmi:;tir Doktor ki Macar heyeti, bilhassa askeri >yüksek ve kıymetli bir tavsiye ve öğrenildiğine göre FrıınkUıt taar-
Göbbels, evvela Budapeşte ve bu- eksperlerle teknikçilerden mü • istek olmaz. ruzu müsait bir §ekilde inkişaf et-
·ıdan da Atinava gidecektir. ~elıkep olacaktır. Ahmet ADaoDlu mektedir. 

J tRAN VELIAHDILE PRENSES FEVZIYENIN NIKAHLARI 

Dün gelen İngiliz gazeteleri Kahirede İran Veliahdlle Mısır Kralının hemşiresi Prenses Feniye· 
nln nikahları esnasında alınmıı yukarılı:i resmi getirdiler. Bu resimde sağdan sola doğru sıra ile Mısır 
Kralının ve Prenses Fevziyenln AnaslDL İran Veliahdi Şapur Mehmet Rıza Pehleviyi, Prenses Fev· 
ziyeyi, Kral Fanık'u ve zevcesi Kraliçe Ferideyi ıörüyonunuz. Bu resim bu evlenme münasehetile 
bilyiik bir coşkunluk ıösteren Kahlrede, Abidin Palastaki Kral dairesinde, Prenses Fevziye ile han 
Veliahdinln nlkihlan loyılılıktan sonra ahnmııtır. 
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SAYFA C 

1-latıra defterinin suçu 
t: kf eden Faik BERCMEN 

Nazan, her vakit kilidli bulun-! sarmıştL Ona bol bol kompliman
durduğu çekmecesini açıp bir def- lar yağdırıyorlardı. Lakin genç ka
ter çıkardı. Bu, on:ın günlük hatı- dın kocasını sevmekte devam edı
ralannı muntazam bir şekilde kay yordu. Hatıra defterinde kat'iyyen 
dettiğı defterdL bunlardan bahis yoktu. 
Boş bır sahile bularak yazmağa Hakikati halde, Nazanın bu hale 

basladı: gelmesinden kocası kabahatli idi 
cBugün yıldönümüm. Kocam ba Onun tecessüsü ve bu tecessüsü 

na hediye almasını unuımadı.Sev- karısının sezmesi bütün bunlara 
gili İhsancığım hiç bunu unutur sebebiyet vermişti: . 
mu? Benim istediklerimi hiçbir za- İhsan kansının ıtımadım kırmış
man iki etmez. Beş yıldır evliyiz. tı.. Ve onu y~lancı ol~ağa :ıe~ket
hala beni eski hararetle ve aşkla mıştı. Öyle hısler ve oyle gizlı ha
seviyor ben de ona sonsuz bir mu- ldkatler vardır ki onlan hiç kim
habbet 've şefkatla bağlıyım.• senin b_ilmemesi lazımdır. Bu his-

Genç kadın buraya gelince bir- l~r ve f~k~rler mahrem kaldıkça sa
den durakladı. Çekmecenin içinde fıyetlerını muhafaza ederler. Fakat 
bir eldiven vardı. Bu kocasının gri bir başkasının harimine girince ta
eld veninin teki idi. Garip şey! bil olarak insanın hisleri zayıfla
Kendl hususi çekmecesinin içinde mağa ve başka bir renk almağa 
kocasının eldiveni çıksın!.. başlar. 

Biraz düşündü. Sonra yerinden Birkaç sene böyle geçti. Nazan 
kalkarak odasına geçti. Kocası ha- çok zaman asil ruhunun makesini 
la uvuyordu . .Ayaklarının ucuna yazmak istedi. Fakat yapamadı. 
basarak yürudü; büfenin üstünde Daima sahte kalıyor ve onun bu 
duran anaht&rları aldı. Anahtarlar- sahteliğine defteri cürüm arkada

dan biri çekmecesini açıyordu. De
mek İhsan onun bütün yazdıkları
nı okuyordu. Deftere ne yazıyor
sa onu öğreniyordu. 

Na1.iın kızardı. Demek bütün sır
lnrı meydana çıkmıştı. Acaba def
terde fena b.rşey var mı idi? 

Defteri acele acele karıştırdı. 
Sahifelerde temiz ve sakin hayatı
nın günlük intıbalanndan başka 
hiçbir şey yoktu. Bütün yazılar, 

sevgi ve sadakatle doluydu. 

şı oluyordu. 
• ... 

Birkaç ay daha geçmişti. Bir ak
şam İhsan kansının defterinde 
şunları gördü: •Boş saatler .. Gezin
tiler, ziyaretler canımı sıkıyor. Bu
gün kulübe gidip İhsanı soraca-k
tım. Onunla beraber gezmek ısti

yordum. Fakat onu rahatsız etmek
ten çekındim. • 
Kocası bunları akuyunca: cKa

rım hiç değişmedi, daima bana sa
dık, daima bana duşkun..• diye 
diışündü. 

Halbuki o günü, Nazan, yeni a
şığının evinde geçırmıştL 

Fılhakika, genç kadın namuskar
dı ve evine bağlı idi Kocası bunu 
biliyordu. Fakat ş"mdi bunu ka
rısının tahassuslcrinden de anlı

yara'k büsbütün rahatlamış bulu- ============= 
nuyordu. lzmirlilerin Ankara Halke-

o gunden sonra İhsana karşı da- Vinde verdikf eri müsamere 
ha müşfık ve daha muhabbetli dav
ranmağa başladı. Hele yazdığı ha
tını.lar daha sevimli ve ateşli olu
yordu 

Ankara, 26 (A.A.) - Şehrimiz• 
Halkevınin misafiri olarak bulu -
nan İzmit Halkevi temsil şubesi a-

••• matörlerı, Halkevınde ikincı 

Mesela güniın birınde ev işlerine mpsamerelerim vermişler ve 
ait uyuşamadıkları bir vak'a zuhur Celal Müsahip oğlunun Yedekçi o-

rdu. Nazan hemen bunu def- peretini büyük bır muvaffakıyetle 
terine yazıyordu. Bu suretle mese temsil etmişlerdir. Salon daha saat 
le, ertesi günü kendıliğinden gü- 20 de güzıde bir seyirci kalabalığı 
zel brr şekılde hallediliyordu. ile tamamen dolmuş bulunuyordu. 

Günler geçti. Genç kadın bu Merhum bestekar İsmail Hakkı 
müddet zarfında bu hatıra usulü- Bey tarafından bestelenen eserin 
nün eski temizlik ve safvetini mu- müzik kısmını bizzat bestekarın 
hafaza edemiyordu artık. Bazı vak oğlu idare etmekte fdi. Daha ilk 
aları kendi lehine olarak izam edi sahnelerde Halkevli genç amatörle 
yor ve kocasını, kendisine sık sık rin gösterdikleri muvaffakiyet bü 
tarziye vermeğe mecbur 'kılıyordu. tim seyırcileri derin bir alaka ile 
İcabında, yine bu usul sayesinde sahneye bağlamış ve oyunun bazı 
İhsana gayet iyi yaranabiliyordu. kısımları h lk d lı lk 
K 1 b

. · · b 1 H h a ın evam a ış ve 
o ay ır ıştı u. emen atıra i il . t k ed"lın· · 

defterine b·rkaç muhabbetkar sa- sran zerıne e rar ı ıştır. 
t k k

Af' ·a·r Oyun Ankara halkının büyük tak-
ır yazma a ı ı ı.. 

Bir gün İhsan karısını pek 00- dir hisleri ve alkışları arasında ve 
vimli bulmuş olmalı, ki iltifattan ayn~ muvaffakiyetler içinde sona 
kendini alamadı: ermı.ştir. 

- Bugü:ı nekadar şık ve zarif- Misafir Halkevliler bu sabah An 
sin yavrucuğum. Seni her zaman kara Halkevi temsil şubesi arka -
daha başka türlü buluyorum. daşları tarafından Çütlik, Baraj 

O aıkşam Nazan hatıra defterine ve Çankayada gezdirilmiş ve öğ -
§Unları yazdı: leden sonra Yedekçi operetini yük 

iKDAM 
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Cilmburreislmiz Milli Şef ve refik.alan Ankara ikinci müntehiplerl ar anda reJlerhıl kullanmak lzere 
aand.&k INafı.aa cldb'orlar 

Büyük Millet Meclisi Reisi ABDO LBALİK RENDA ikinci münteh'..ip aafatlle reyini kullanıyor. 

SPENCER TRACY son çevirdi ti •Adamlar doğaJ 
MİCKEY ROONEY Ue birlikte 

O eski günleri hala büyük bir 1 zete hareket ettik. 
zevkle ve pek canlı hatıralar ola - dolarla idare etm 
rak saklıyorum. Eski bir pantalon ve bu 30 dolardan 
ve yırtık bir gömlekle birçok ge • harcamamak için 
celer başbaşa geçirmişizdir. Ak • vermiştik. Fakat 
şam yemeğimiz daima l\Hlwaukec- ayın nihayetine ~ 
!erin temız fakat basit sofrasında lerımiz bomboş k 
hazırlanmış olan bı.raz yumurta, lerce soğuk su ve 
ve sütten ibaret olurdu. nınuzı dayurma 

16 yaşında idik. Halimiz vakti- söylersem inanır 
miz o kadar yerinde değildl Fa • mızdan asla birlikt 
kat aldıran kim.. Bilhassa Spen - Birlikte çıkarsak 
cer Tracy. Spencerin babası kam- iki zavallı bavulu 
yon ve el arabaları satardı. Bu, ka şiğinde bulacağı 
rakterli mükemmel bir adamdı. Çılnkü odamızın k' 
Çocuklarile çok alakadardı. yorduk. Epey mü 

16 yaşında iken babası Spenceri luk ve sefalet içind 
kendi işınde çalıştırmak üzere ya- kat hiçbir zaman 
nına aldı. Fakat arkadaşım çalış- şemizi bilhassa bü, 
maya başlamadan evvel bir şart muzu kaybetmedık 
ileri sürdü. Benim de kcndisile miz hatta dövüştü~ 
birlikte çalışmamı.. oldu. Bunlar gelip 
Çalışmaya başladık. İşimiz kam- lutlardı. Bizi sonr 

yon parçalarını oradan oraya nak- yordu bile. Hiç 
!etmekti. Bu iş bana biraz güç ge- pek genç yaşında id 
liyordu. Fakat Spencer halinden rada 27 yaşında id" 
hiç şikayetçl değildi. ilerlemelere başla 

Harpten sonra - harp esrCa .. da Spencer'in reji 
sında yine birlikte bahriyeye ya - Loy'un kendisine 
zılmış vatana hizmetimizi de yap- bir rolü, bu rolün 
mıştık - Spenı.:er yine Milwaukee ·gideceğini söyliye~ 
döndü ve orada Rinon kolejine Buhlar öyle şeyler 
girdi. Ben de Nevyorkta bana ne maz ve insanın kal 
zafer ne de para kazandıran bir en iyi yeri işgal ed 
sürü sergüzeştlerc dalıp çıJdık - Bütün o gençlk 
tan sonra doğduğum yere dön - dan, didinmelerden 
düm. Bu sırada en büyük sevinç- ikimiz de yaşını b 
!erimden biri de eski çocukluk ziyetini kurtarmış 
arkadaşıma kavuşmaktan ileri ge- Spencer ise heı 
liyordu. Onu orada kolejin tiyat· takdir ettiği büyük 
rosunda Jean Premier rolü oyn2- Yalnız bi!yük bir 
makla meşgul buldum. yır. O ayni zamand 

Bir müddet sonra birlikte Nev· olunmaz bir dost, 
yorka tiyatro tahsili yapmak ü - kadaştır. 

Almanyaya pırasa, lahana "Sadıkzade,, n 
ihraç ediyoruz yaklaşlla 

cKocamın hakkı var. Hareketle- sek tahsil gençliğine de ayni mu -
rimde biraz ileri gidiyorum. Ek- vaffakiyet ve sürekli alkışlar ara· 
zantrik olmağa başladım bile .. Fa- sında tekrarlamışlardır. Ankara ikinci müntehiplerinden Nafıa Vekilimiz ALI ÇETİNKAYA reyini sandıia ah.7or 

kat h~yır. Bu hareketlerimi en Y~- İzmit Halkevinin verdiği bu mü . j '9•,._llıiııiiılliıiiıııiiiıiıiliiiiııiiiiiiiıiııi.,_iiıiiıiıiıiıiiiiiiiiıiiii.iııiiiıliıııilıiıiiiiıiiiiiııiiiiiiiliiııiiiiııiiiıiiriii9iiiiitiiii5İİiiiiiiiiiiliilii~iiıl--• 

Son günlerde Almaııyaya mü • Ege ve Mannar 
him miktarda pırasa, lahana ve ta- şiddetli bir lodos f 
ze balık ihracatı yapılmıştır. Da- Finike civarında 

ttın bır zamanda - kocamın ıstedi- samerelerle yüksek ıdea1 yolunda Almanlardan a.hnacak taz.

1 
p 

ğ\f~~l~ -h?~iştirecc!im:• çalışan Halkevlerinin yurdun dört minat ne kadar Ol8C&k? arfı'nı'n şubelere ve ı'kı'ncı' 1 
a u 1 ıç ır şey eğışmıyor- köşesinde içtimai bünyemizde ya -

ha ilk olarak Almanyaya sevkedi- olan Sadıkzade vap 
len bu maddeler yüzünden piya - yüzden yardım e 
sada bir canlılık husule gelmiştir. 'Tahlisiye gemisi ve 
Balıkçılar ve taze sebzeciler bu lar kazazede vapuru 
sevkiyatın devam ed(ceğini göre- kulamamaktadırlar. 

rek ihracat hazırlıkları yapmak - yı vapurun vaziyeti 

du. . . . rattığı hareketlerle meydana gelen Almanyanın Niptun Verftin 11 ı 
Nazan eski temızlığıni ve doğru- .. . · ·· f b 'k 1 muntehıplere te ş k k 11 11 

~ 1 . . ıeserleri gosteren canlı bır numu - a rı a arına ısmarlanarak inşaat e u r u 
~l!~nu ~a~";,~le :aybet~ıştı~ Hat- 1 nedir. müddetleri geciktiği için sipariş 

Ş_amd akş d" ır dns~~ bo.1mukş ul · Yarın akşam Halkevınde misa - mukaveleleri feshedilen 530 ton -
ım ı en ısın e ızı ı e a ma- 1 k ·· b M .. k 

rnış olan bır sürü meziyetlerden tirler şerefine ıbir çay ziyafeti . u
1 

'uhç •u.uyhull v~1purun tazminat 
bahsediyordu Satırla ı·n gi ve saat 21 de de Ankara Hal - ış erı aw a edı ememiş ve ara-

. r Y e sev • ı d b · ih ·1 Af k şefıkat ve sadakat doluydu. ,kevl temsil arkadaşları tarafından a ır tı a çı mıştır. Denizbank 
Kocası bir gun: b d ·1 'l ktl vapurların yapılamaması yuzun -
- Şu Ferhunda ile ahbaplığın den bu kadar vakit kaybedildiği-

ir e temsı verı ece r. 

kes, demişti. rıca edıyorum. Bu ni ileri sürerek 3 milyon mark 
kadın hiç hoşuma gıtmiyor. tazminat istemekte fakat Alınan-

ı 

.TAKViM• 
Bununla beraber ertesi gun Na- lar ise ancak 1 milyon mark ver -

zan Ferhunde ile gezmeğe gitti meği kabul etmektedirler. İhtilafın 
1858 HlCRi 1855 RUMi 

. Sefer Mart 
Epey dolaştılar. Parkotele gidıp halli için çalışılmaktadır. 7 ıs 
bir çay içtiler. 

Fakat hatıra defterine bu vak'a 
yazılmadı. 

İhsan ara ıra karısına soruyor
du: 

- Ferhundeyi görüyor musun? 
- Hayır canım, çoktandır gör -

müyorum. 
Beriyandan Nazan Ferhundayle 

busbutun ahbaplığı ilerletmişti. 
Ferhundenin evi kalabalık oluyor
du. Kocalan seyahatte bulunan 
birçok kadınlar ve bekar erkekler [ 

-
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Gancş MART GOneş 
5 52 11 24 
Öğle ôtıe 

12 19 

28 
5 51 

lldndJ llcindl 

ıs -49 9 23 
Alrpm Aqam 
18 29 12 00 
Yatsı Yatsı 

20 oı 1 3J 
lınsak ~,. .. ~•ılc _ 

--00--

Koçuk sanatlar kanunu 
Küçük san'atlar kanunu encü -

menlerde kat'i şeklini almış ve 

bütün formaliteleri hazırlanmış -

tır. Kanun yeni meclisın ilk top -

lantılarındn müzakere edilecek ve 

derhal mer'iyet mevkiine konu 
lacnktır. 

-00-

~.... aL., ..... ..-..--.-.. ..... l-

Vali ve C. H. P. Başkanlığına 
l•tanbal 

tadırlar. kiklcr yapılamamışt 
-oo- dolayısile Sadıkzade 

Londrada tetkikat yapılıycr kül bir vaziyete gU 
maktadır. Ancak fu 

Londradaki beynelmilel hava t k t 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin altıncı intihap devresi an sonra ur arma 

turizmi kongresine hükumetimiz bilecektır' . 
içil\ yapılan meb'us seçimi yurdumuzun her ,tarafında tnmam-
lanmış ve bütün seçiciler reylerini tam bir ittiCakla Partimi- namına iştirak eden gümrükler --0 

İ Umum Müdürü Mahmut Nedim 
zin namzetlerine vernıislerdir. ki ay devam eden intihnp faali- D · b k k' 
yetinin her sııfhn ında intihabı meb·usan kanununun Parti önümüzdeki ayın ilk haftasında 0ntZ an ta 1 
me\-zuahnın ve Genel Sekreterlik tcbliğatının bütün hukukla· şehrimize dönecektir. Mahmut Ne- Denizbank muam 

Ü li ·· · diın İngiliz gümrüklerinde tet .. t kt 1 İkt rını g n · gunune ve tanı olarak yerine getinni':ıı olan başta siz . e me e o an ısa 
muhterem arkadaşımız olduğu halde Parti teşkilatımızda vazi- kıkler yapmakla meşguldür. Bu 
fe alan biitün arkadaşlarımıza gerek i .. ti~are ve gerek resmi in· tetkiklerden elde edilecek netice- Veki'ıletleri mufcttiş 
tihaplarda gösterdikleri yüksek ve siya i olgunluktan dolayı lere göre gümrüklerimizde bazı de lanna devam etmek 
bütün ikinci miintehip arkadaşlarımıza candan te ekkürler ve ğişiklikler yapılması muhtemel - fettışler dün Denizb 
derin takdirlerimi arzeder hepinizin sevgi ve saygı ile gözleri· dir. yeti Reisi Harun 1 
nizden öperim. C. H. P. Genel Sekreteri --oo- rek kendisinden bazı 

..._ Erzurum 1\lch·usu Dr. l<'lKRi TÜZER \ ÇekOSf OVakya ile t'.Carefimjz mışlardır. Sorgu sa 
•!!'!!'!!!!!"'!~~~~~~'!"'!'·~~--!!-_,,. - t6 d d t - Çeko - Slovakyanın Almanya i- en sonra evam e 
============================== daresine geçmesile bu memleketle sa harici siparişler ·ı 

olan ticari münasebetlerimizin ta· rundan izahat alın 
inamen durduğu hakkındaki ha • -= 
bcrler tekzi edilmektedir. Alaka- malar mucibince tica 



!S-Mut 1939 

PO~ 
istanbul mektepleri spor 

bölgesi faaliyete geçiyor 

Pazar günü Taksimde maçlara 
başlama merasimi yapılacak 
İstanbul mektepler spor bölgesi olmak üzere (jimnastik şenliklerin 

2 Nisan Pazar günü faaliyete ge - de olduğu gibi) koşar adımla yer

çecektir. Bu münasebetle büyük !erini alacaklardır. Evvela Ebedi 

bir merasim yapılacaktır. Şef Atatürk'ün hatırasına hürmet-

'1 erasim programını aynen neş- le 3 dakika sükut edilecek, İst!klil 

rediyoruz: marşı ile birlikte İstanbul erkek 

1 - Vilayetimiz mektepler spor muallim mektebi talebesi tarafın

bölgesinin spor faaliyetine 2 Ni- dan yapılacak bayrak merasimini 

ıan 1939 Pazar günü İstanlbulda 'müteakip, verilecek ikinci bir ku

ınevcut resmi ve hususi kız ve er- manda ile ve koşar ad.:mla sporcu

kek bütün liselerin faal sporcu ta- lar yerlerine döneceklerdir. Bunu 
!ebesinin iştirakile başlanacaktır. müteakip okullar tarafından ge -

2 - Liselerin faal sporcu tale - çit resmi yapılacak ve geçit res • 
besi, merasime spor kiyafetlerile minin nihayetinde kız talebe öğ • 
1Ştirak edeceklerdir. (Kız talebe retmenlerinin nezareti altında 

jimnastik kıyafeti erkek talebe ise muntazam bir tarzda kendilerine 
her sporun kendine mahsus kıya- gösterilecek kapıdan çtkacaklar • 

fetile ve bugüne mahsus olmak Ü- dır. 

2ere merasimin başlama yerine Mekteplerin beraberinde gele
beyaz pantalonla geleceklerdir.) cek hademeler stadın iç giriş ka -

3 - Mektepler merasim günü pısında emre intizar edeceklerdir. 

filamalarını yanlarına alacaklar 9 - Merasim ve maçlar esna -
\re Türk Bayrağı getirmiyecekler- sında alakadar muallim, hakem ve 

dir. Yalnız merasimde mekteple,.in gazetecilerden başka sahaya kim 
önünde İstanbul kız ır.uallinı mek- se girmiyecektir. 

tebinin getireceği TCrk bayrağı 10 - Komite başkanlarının teş

geçecektir. Okul filamaları Türk kil ettiği teknik heye: bütün me -
bayrağının arkasında kız talebe rasim ve müsabak~ların umumi 

Önde olmak üzere toplu bir halde 
götürülecektir. 

4 - Merasimde mektepler buru-

şekilde kontrol ve idaresile meş -
gul olacaklardır. 

11 - Merasimi İstanbul erkek 

fuheca sırasile yer alacaklardır. muallim mektebi bedEn terbiyesi 
5 - Her mektep mfrasime fi • öğretmeni Ferhat idarr edecektir. 

lamacıları da dahil 44 kişilik ta - (Öğretmen Ferhat merasimin ida
kımlarla iştirak edeceklerdir. (Nok resi için yardımcı olarak kafi mik 
san veya fazla sporcu talebe geti- tarda izciyi beraberinde getirecek 

rilmez). ve izciler merasim gününde icap 

6 - Yürüyüş nizamı llçerlidir. eden sıhhi yardımları yapacak şe -
(Askeri takımların üçerle yürü - kilde mücehhez· olacaklardır.) 

yüş nizamı aynen tatbik edilecek- 12 - Merasimde Bayan öğret -
tir.) menler beyaz bluz, koyu renk e-

7 - Liselerin sporcu talebesi, 2 tek ve kısa topuklu ayakkabı, 

Nisan Pazar günü saat 14 te Ga- Bay öğretmenler ise beyaz kısa 

latasaray erkek lises}nde toplan • kollu gömlek beyaz pantalon ve 
ınış bulunacaktır. beyaz ayakkabı gi(yeceklerdir. 

8 - Merasime Galatasaray er • 13 _ Galatasaray lisesi bahçe -
kek lisesinde saat tam 14 te baş • sinde talebe palto v~ ceketlerini 

lanacak ve sporcu talebe takımları çıkaracak, pantalonlarını da mun

Yanlarında öğretmen veya öğret- tazam katlıyarak görünmeyecek 

ınen yardımcıları bulunduğu hal-. şekilde ceketlerinin içine yerleşti-
de fasılasız olarak İstiklal caddesi- ki dir C k ti 1 k ld rece er. eeer so o a 
ni ~akip ederek Taksime gidecek - taşınacaktır. 
!er ve Cümhuriyet abidesine çe - 14 T" k b • k 

- ur ayragını taşıyaca 
lenk koyacaklardır. Bu esnada . 

leb "b"d . t f d erkek muallım mektebi talebesinin sporcu ta e a ı enın e ra ın a 
krokide gösterildiği şekilde yer sağ ve solunda kız muallim mek
alacaklar ve müzikanın iştira _ tebinden iki muhafız bulunacak -

kile İstiklal marşını söyliyecek - tır. 
1 d. B d .. - .. 15 - Merasim geçişi esnasında er ır. un an sonra yuruyuşe 

il k T k · t dının 0-n tahıbe stadyom balkonunun baş • geç ece ve a sım s a 
kapısından girilecek ve mektepler lama ve nihayet noktaları arasın-

kendilerine tahsis edilen yerlere da başlarını sağa çevirerek ve kol
gidccekler ve bundan sono veri- !arını sallamadan geçeceklet.dir. 

lecek bir kumanda ile kız talebe (İki izci ile seram yeri gösterile -
sahanın sağını erkek talebe solunu ceklir.) 
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HİTLER'in Prağa gittiği giiıı meşhur Prag şatosu ışıklar içindeydi 

Alınan tankları Bohemy adaki Almanlar tarafından meserretle karşılanmıştı. 

Bohemya ve Morav~anın Almanlar tarafından işgaline alt bir lntıba 

da bir eski saraylı oturuyormuş. Hakiki babasını belki hiç tanı bu hatıra defterini okuyup bitir-

E • s J Saraydan çırağ edilenler oraya mıyacak, annesini belki artık hiç diği zaman gece yarısı olmuştu. 
mıne U tanın gelir; şehirlilerle evlendirilirmiş. görmiyecekti. Halbuki belki o ka- Yanıbaşındak! limbarm gazı tü . 

Bu kadın saraya küçük kız da ve - dıncağız da gece gündüz kızını dG kenmek üzere idi. Defterin sonun-

ı 11 S H 
rirmiş... Adresini aldım. Fakat şünüyordu. Ben onun bizim eve da tarih göremedi. Baş tarafına 

ara yında Bir ırsız bir müddet daha Vicdanı oraya gö- gelmemesini iki şeye hamlediyor- baktı. Orada da yoktu; Kendi ken
türmiyerek babasını sağa sola sor- dum: Ya günahı olmadan dünya dine müteessifane: 
makta devam ettim. Acaba öldü ya gelen bu günah ma~ısulünü ko- _ Vah .. vah ... Kadın tarih koy-

Yazan : M. /h•an Tefrika No. 1 25 lmü? Annesi ne yapı~·or? Köşkle- casına unutturmak istemesi, yahut mayı unutmuş. Acaba bu hikaye 
- Rıfat, dedi. Çekinme ... He~şe- !iğini kimse bilmiyor... rini neden sattılar? Bunları araş - adresi alamamış olması... Belki kaç senelik bir mesele? 

Ye hazırım. Bu çocuğu alarak gıt - Ne yapacağımı şaşıı·dırn Ben bu tırdırn İstanbul tarafı:,da, Vezne-!Rifat Bey kızını nereye götürdüğü- n· d"" .... k k • b" 
• 1 • •• • ıye uşunur en .ıpagının ır 

ınemi mi istiyorsun? koca kızı bugün yarın ne yapahi _ cilerdeki konaklarını öğrendim, o- nu Nıhalden saklamıştı. k"" . d k k 
1 

.. 
1 H Ç k 1 · · · / v· d c· · d d k" k ·oşesın e urşun a emı ı e ga -- ayır... ocu tan ayrı manı ... lırdim? Artık mektebe gitmesi la- rnya baş vurdum. Onu da satmış· ıc anı ıncı mey anın a ı o- . . . .. .. • 

Sendeledi; mindere düştü. Ba • zımdı? Onun mektep masraflarını !ar ... Nereye gittiler• Bunu bilen nağa bıraktıktan sonra iki gün gö- yet hafü bır rakam gordu: 1309, ta 
§ını duvara dayadı ve cevap ver - nasıl karşılıyabilirdim? Onu bir yok ... Yalnız bir bakkal Rifat Be- züme uyku girmedi v~ bu satırları kendisi. .. Şüphe yok ki defterin 
!nedi. konağa vermeğe de gönlüm razı yin İstanbuldan gittiğini söyleyin- yazdım: Bir gün bu zavallıyı yan- yazıldığı tarih bu idi. Zihninde bir 

Vicdan, yedi yaşımı geldiği za • olmıyordu. Böyle kararsızlık için- ce artık çaresiz kaldım. Bir glln !arına alacak olan merhametli in- hesap yaptı: 
ıı:•n ba~ası kay~_oı.~u. Aylarca gö- de iken bır komşumu~ ondan gizli Vicdanı alarak ve bir ahbaba gi- sanlar ~nun ki~. oldu_ihınu bilsir ı _ 1309 ... demek ki on bir sene 
l'ünmedı. Ben kuçuk v:ırıdatımla lban., bir fikir verdi: deceğimizı söyliyerek Cincimey _ !er de ıcap ettıgı g•bı hareket et- olmuş ... Sekiz yaşındaki bu kız 
bu kıza bakamazdım. Halbuki git- N 1 H b k daP ,ndaki konağa götürdüm İhti- simler. Maksadım bu defte·ı · d" d dır ve 19 yahut yir tik .. 

1 1.,.. t b. . - azı anım, sen u ızı ye ... · . .. .. .. . . . şım ı saray a • 
Çe guze !eşen, ince : 0ı, el' ıy-,sı 1. t" . f"J .. ··ım Kı var saraylı ile çabuk &nlaştık Vic rı muhurlu bır zaıf ıçmde . d Ad v· d 

1 
b u . . . d"k ış ıremezsın na ı e uzu e... - • · · . mı yaşında ır. ı ıc an, ası a-

e şımdıden herkesın nazarı ı - .. .. .. ' .. .. 'danı bir görü~te kabul etmisti. Vıcdanın çamaşırları arasına koy- . . . .. . 
katini celbeden bu kızı ben i<:endi zın yuzu guze!. duzgun_.. O~~ sa-ıVicdanı konağa bH"ak'p çıkarl;en maktı. Bu mektubu 'vicdanın vic- bası bahrıyelı Nihat, olekı ba:ba_sı 
ev\Adım gibi seviyordum. Ondan raya verehm: Hem ıstıkbalını te· onun gözyaşları benim vicdanımı 1 danlı hanımları veya efendileri o- Rıfat ... A~a~~ Nıhal... Rıfat Beyın 
hiç bir şeyi esirgemiyerek b;r se- mm edersm; ık bal olur rahat eder, İ araladı. Zengin bir ailenin bu kurlarsa ona acıyacaklardır. babası ne ıdı. 
lleden fa•la baktım. Babasını E - sonunda sana dua eder ı~ahtsız kızı bir haydudun cani • İmza: Hatice Nazlı. Defteri karıştırdı, onu da bul -
rc•ık"" ·· "d k d k Ve yolunu da öğretti. Cincimey-[ ' ' . . ... · . .1. du· · oyune gı ere ara ım; ço · . . , · yaııe hareketı yuzunclen kımlıı ır * · 
tan köşkü sııtmışbr ve nereye gıt- danında " 11

' konak tanf ettı. Ora-:daha ne akib~tlere "' nıı idi?.. ' Asım. öteki ve asıl ism! ile Nail, (Arkası var) 

IATPA 1 

ÇEKOSLOV AKY A 
HADİSELERİ 

Al.mıuı kıt'alannın Çekyaya gir(işinde Bobemya ve Moravyadald 
Almanlar büyük bir bayram yapıyorlardı 

.!İTLER Praa ptosunda doktor LAMMERS ve doktor STUEKABT 
ile konu pyor 

Prağda Çek atlı polisleri caddelerde asayişi temiıte çalışıyorlardı. 
• Fakat Almanlar serbest 



! 

1 

1 

SAYFA 1 İKDAM 28 - !ltart ım 

DİLBER ASPASY A ANADOLU 
TARİHİN BOYOK NAMLI KAD iNi 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 27 

Dört zendost, yalnız Aspasya 
ile alakadar oluyordu. 

Yazan: M Sami Karayel No. 25 

İzmir Belediyesi DİYARBAKIRDA Ahmet, öyle 
hiçbir itiraz 

E k m ek Ve N Uee mu n e hastanesi Neden sonra; Ahmed, Sarıyı yine ı - Elif be! .. Tekeye yapış ... Bir 
tek çaprazla bastırdı. Ahmedin solukta İstanbula varalım ... Güm· 

bir yenilmişti ki 
kabul etmezdi 

f b 1 d tek çaprazı zaten meşhuru enamdı. rüğe gidelim ... Ustanın elini öpüp 

Su••t a r"kası pavyonu açı 1 Hızlı ve yerinde kuvvetini sarfe
0

t· müjdeliyelim bu işi.. Dedi. , Aspaııya ile Targeli, bu adamla- 1 mesini bilen bir pehlivandı. Ada- Hafızın, aklı fı·kri ustasında idı. 
nn garip, hüstAhane harekeUerlni k lesinden ziyade zekasile güreşiyor Elif, soruyordu: 
görünce ürkmüşler ve geri çekil· uru yor b h du. Boş yere çalıştığı ve kendini - Hafız, nasıl hissettin güreşi .. 
mişlerdi ve yeniden, Alkilyad'ın a-- o Q ğ U d Q k I Ş Q Q r g j b j geçti yorduğu görülmezdi. Pundu ve ka - 1:f sta adam doğrusu... Fakat; 
rabasile karşılaşmışlardı. taresi geldiği zaman olanca meha- 0 benı yenemez .. · 
Alltibpad, güzel :ıo.ıan ıörünct Yakında faaliyete Diyarbakır, (Hususi) - Geçenjbe~i sönmeğe başlamış bütün üye- ret ve kuvveti!~ hareket~ gelircli. 1 -: Görmedin mi be? .. Ben solak 
arabasından atladı ve onlara doğru yıllar büyük pavyonu yanmış olan len dağıldığı gibi binası da yıkıl · ı Ali Ahmed, 0 vaktin mevcut baş- geliyorum ona .. _. 

1 
J.JU ıyar a ır numune as anes . n • pe van arı ıçın e emen, emen ,.... ? 

yuru .. ··du·· . .._, guze·· l arkadaş, bu su- geçilecek D. b k ·· h t ine mıştı So zamanlarda vila'yet ta hli ı · · d h h f - Farketmedım Hafız be .... 
d .. t" k• da tzm 1 1 · · 1 . . . E d" - u1en hepten ahmaksın be .... reUe, bu ort peres ış ar arasın ir, ( kdam) - zmır beledı· Kızılay'dan yapılan yardım a ye- rafından bina tamir edilmiş ve ye- an ustası ve en zekısı ıdı. fen ı Ali Ahmed he sağdan .. r n bir 

~P kaldı. yeı;L önümüzdeki mevsimde iki niden modem 'bir pavyon ilave e- ni bir idare heyeti seçilerek eski adamdı.Bir boksör Karpantiye, bir 1 hl" b 
1 

PBe . guh eşe ğlı 
T li' bi • . . . . . . . . . .. . . . pe ıvan e.... n ıse, em sa , 

Dört zendost, aTge ye ç mühım ışı bırden tahakkuk ettı • dılmıştır. Bu pavyonun açılma to • faaliyete başlanmıştır. D_empsey ne ıse; ~-lı Ahmed de a~- 'hem de sollu güreşirim ... Ters gel· 
hemmlyet vermiyorlar, yalnız As- recektir. Bunlardan ilki ekmek fab reni yapılmıştır. 

00 
J nı sportmen kabılıyetl taşıyan bır dim bel .. 

pasya ile alikadar bulunuyorlardı. rikası, ikincisi süt fabrikasıdır. Asansöriyle, en modern techi - D UDA KIŞ OLMADI s~c~ idi. Belki de; ahlakı ve ?i· Diyordu. Sözlerine de şunları ila· 
Targell, kendisini ihmal eden Ekmek fM>rikası hakkında Sov • zatlı ameliyat salonlariyle, mü • Anadolunun güney doğu bölge- sıplını bakımından bunların bıel ve etti: 

çemberin içinden kolaylıkla aıyn)- yetlerin maruf Turl-..,troy müesse- kemmel yatakhanelerıle hulasa bü si bu kış adeta soğuk görmedi der· fevkinde idi. - Ustanın dediği kadar var ... A· 
dı ve gidip arabanın arkımnda giz- sesinin evvelce yaptığı teklif tet • tün asri ve medeni vesaitiyle mü- sek mübalağa etmemiş oluruz. Ha- Ne ise; Hafız yine tek çaP.raz .. m:- li Ahmed, çok pehlivan bir adam. 
lendi. kik edilmektedir. Almanyadan cel- kemmel bir sıhhat yuvasıdır. ı k d ·· 1 ı· k" nevrasına gelerek alta duşmuştu. Tetik, çevtk, tuttuğu yeri bilen bir Aspasya, dört muhacimin ara.mı- va ar o a ar guze geç ı ı son Lak" Al" Ah ed" . ted ... b d 
da '-alınca, bu""tün 80,.,.., kanlılı"'· bedi.len ekmek fabrikası p!iinları Başhekim Kemal, hastanenin bir ayların birkaç fırtınalı günlerini •. '.n, ı . m ın ıs ıgı u e- pehlivan doğrusu. Gördün mü .. O, 

A e;uA ,.. '" • gıldı Acemı Hafızı tek çapraz ve it d"" ı·· • ·· be h · na nı topladı Ve te'"··ız, hatt• mu""te, üzerinde de tetkikler ilerlem..,tır. tarihçesini yaparak yeni pavyo · istisna edersek güney dogu· da bu · . • a a uş ugu zaman n ıç o , 
'""9" " • • . . budamasıle ayaktan mağlup etmek · k ·· d k g·b· laT tatbik bessiın bir vaziyette neticeye inti- 0 150 bin liraya malolacak olan nun ınşaatı ıçın sarfedılen para kış bahar halinde geçti diyebiliriz. istiyordu 1 tun ğe ~el~~ ı 1, o~n l" 

zar etti. ~ ekmek fabrikası şehrin ekmek ih • miktarı ve tesisat hakkında izahat .. . . . · e me e a ım mı... eme azım ... 
. . Kış gunlerının kurak geçmesıne Sarı, ne de olsa ustasından bu , Hep işin zoruna kaçtım ... 

Dilber kıza hepsinden yalan tiyacını tamamen temın e~e~ek - verdı. mukabil son haftalar içinde ya • tarafları öğrenmiş olduğundan _ Peki ama. sen onu <kılçıkla 
Gorciyu'tı. Başındaki yüksek te-IAsPASYA ile TARGELİ, Fidyum tir. Karşıyakan.ın ekmek ihtıyacı . AVCILAR ~ÜBÜ ğan bereketli yağmur köylünün kendisini koruyabiliyordu. !yendin deg :nİ? 
pelikll kaskı, fazla. b_oyun kırmas'.-l .iıze1 bir heykeli önünde durmll§, da ekm~k fa~rıkası_ tarafından te- Dıyarbakırın _en guzel topl~nt~ ve çiftçinin yüzünü güldürmüştür. Sarı, yere düşer düşmez topar-. - Yok be! .. Bu oyunu bana usta 
na müsaade etmedığınden pek eği- onu tetkik ediyorlardı. min edıleceğıne gore Karşıyaka· salonlarından bır de avcılar klubu I .. .. . _ landı. Ali, k!'manede idi. Biraz son- göstermişti. Bu oyunun ismine ka-
leınedl yalnız: . . daki ve İzmirde.ki fırmlar, ekmek dür. Meml~ketin en münevve~ ~ı- Koylu yagmurlardan çok mem _ ra; Softaya sarmayı taktı. rakedi diyorlarmış ... 

- Ne kadar gilzels~n? _ . - Küstahlar! satış şubesi halınde çalışacaklar • nıfını sınesınde toplıyı<n klubun nund~r. Mah:uıun b~ yıl .çok be Bu sıralarda, Murtaza pehlivan _ Ama, çalımına getirmek, has· 
Demekten fazla bırşey soyliy~- Diye mırıldandı. dır. Fırınların ekmekten maada geniş salonlarında her on beş gün reketlı olacagı tahmın edılmekte- sabırsızlanmıştı.,Çırağı Ali Ahme- mının muvazenesizlendiğini gör-

medi; çünkü Sokrat, coşkun bır Dört rakip, bir ağızdan: diğer mamuliit ve fırınlama işle · de bir aile toplantısı yapılır. Sair dir. de, işar<'t ediyordu: mek ve hissetmek lazım ... Usta; bu 
heyecanla: . . . 1 - Olur şey değil! rinde çalışmalarına da müsaade günlerde de her münevverin iste- Havaların müsait gitmesinden - Haydi. .. Bitir şu işi artık!.. oyunu bana. bir iki kere gösterip 

- Sen, mut!aka bır ıı:rı.~ın. Diye hayretlerini izhar ettJ'.kten edilecektir. ğine cevap verecek bütün eğlence dolayı inşaat da durmamıştır. Di. Ahmed de, bıkmıştı. Hafızı ters tatbik etmişti. Doğrusu benim us-
Deıniş, Alkıbyad ta, obur taraf- sonra, Alkibyad: Süt fabrikası, şehrin süt ihtiya- vasıtaları vardır. yarbakırın Çınar, Egil, Bismil ka- kepçeye getirerek yenmek istiyor ta yaman adamdır vesselam ... Yi· 

tan: . . . - Neden küstah olalım? Giydi- cını temin edecek mi!kemmeliyet- Ne yazik ki, memleketin en bü· zalarında hükumet k0nakları in · du. ı ne onun oyunu ile yendim Ali Ah· 
- Hayır hayır .. Olımp iliıhları- ğ" lb" h k e · t ellu·· ·· · ı k "" ·· "b· · b" Fakat· sa mavı ı"yı"ce d ld· du ' ed" H b d"ği . ' . ın e ıse, er ese, s nı em • te olacaktır. Bu fabr;kada sut · yük ihtiyacını karşılıyan ve mü - şaatı ve dığer yo , opru gı ı ır • r , o :ır · m ı. .. a er ver ı m zaman 

nın .en dılberı... . ke hak ·vermiyor mu? ten maada yoğurt tereyaği. pev. nevver kütlenin güzel bir dinlen- çok bayındırlık işlerine devam Ve Hafızı sıkıca baskıya aldı. Sof· \kimbilir ne kadar sevinecek. 
Dıye ilave etmişti. D" · Ar" tof . ' . . tava ehemmiyet vermediğinden G"" n· b"t · 

1
· y ı . ıyınce, ıs an. nir ve diğer yağlı ve sınai madde· me salonu olan klüp geçen yıldan· edilmektedır. . .. . . ureş ı an ı mış ı. u arsız, 

Ma·zur görelim İşe yeni baş- d ı· ·ı kt· F b !sarmada bulunan govdesı bıraz bağsız olan otuz okkalık tekeyi dil· 
Aristofan arkadaşlarının edebi

yat yapmalarından istifade ederek, 
\ızın önünde eğildi ve sadece: 

- ·· !er de mey ana gc m ece ır. a .. .. .. .. • • 
Jamış galiba' . · . ··ı one duşmuştu. Ağırlıgı muvazene- gün sahibi Hafızın el.ne tutuştur· 

Ded" .... rika faalıyete geçınce su ve yo. • ı t h ilk " f k v h 1 • siz bir ,halde idi. muştu 
Gor~;yas, kumandan elbisesi i- ~;t ~çg!~g~in~~~aı~!:;:~ersü!e:: spar a u u me onagı ve 8 evı' __ Sa~ı, hasmının bu mu~azenesiz- Haf;z, ilk olarak bir başpehlivan 

· d k -· .. ·· k· e ı ec ı I lıgını çaktı ve tam yerınde olan güreşinde hediye aldığı için tfk<'-çm e sı ışmış gogsunu gerere . • t bayilikleri tes•s olunacak · k 
. yogur · 1 1 • 11 bir arakedi oyunu kapmasik üs- nin ensesinden yapışmış çekişt rip 

- Evet.. Acemı hır asker.. tır. . · bınası bıtmek uzere tünde bulunan Ali Ahmedi sırtüs- duruyordu. Mübarek hayvan sıirü· Derdemez Sokrat da: H ik" u"esscscyi beledıve ·· · · 
' . , er ı m . . '. '1 tu yere vurmuştu. den ayrı olduğu ıçın kaçmak ıstı· 

-: Daha koklanmamış bır gonca. kçndi vasıtalarıyle ışletecektır. Ahmed, öyle bir yenilmM; ki; yordu. Davul zurna sesini işittikçe 
Dı~erek va~ıfları :am~ml~d~". Bunlar mü!lıak bütçc:~:lc ıdare e- i t ıraz falan kabul etmezdi. Elif lbüsbütün kuduruyordu. 

_Alikbayd, uç rakıb :nın onunde dilerek şehrin kazarıç kaynakları Bütün İsparta halkı tazyikli ve Hafız gözl~rine inanamıyordu. Se-1 Köylünün birisi Hafızın yaıwıa 
dikılerek: artmış olacaktır. vincinden olduğu yerde bir çocuk sokuldu. Kulağına eğilerek. 

- Bu böyle sökmez, Efendiler! --o-- t • k gibi sıçrayordu. J - Pe~livan, tebrik ederım gali-
Bu dilber kız, içiır.lzden yalnız lzmörin İmar planı emJZ suya aVUŞUYOf Ali Ahmedin ustası Murtaza biyeti. .• !ster isen keçiyi bana sat! .. 

birinin olmalıdır• Kimin? İşte pehlivan ne diyeceğini şaıırmış Bunu İstanbula götürmek zordur İzmir (İkdam) _ B~lediye, İz· İsparta, (Hususi) - İsparta hü- yakın p.ıra sarfedilaJş!ır. t Old "d" 
1 

d .d. d" .t. · 
bunu halletmek lazım... ' . b , ı. u ı ı, o ma ı ı ı, ıve ı ıraz Hafız kaşlarını çattı. Dik bir cc-

• mir şehri imar pliinının hazırlan. kfıme• konağının inşaatı hay- Suyu ana borudan şehrın aş_ •. edilecek yeri yoktu. . vap verdi: 
Aspasya, bu çılgınl'.g'.n d~vam ı i in Nafıa Vekaletinin birili ilerlemiştir. Önümüzdeki Cüm· lıca sokaklarına taşıyan şebekenın Hatta· Şile Öm li k ı d - Yok be kızan!.. Ustaya gide-edeceğini anlıyarak sınırlendı ve: mas ç . . .. ak d il" cı·ı . t· B • • er aza arın an 

. • 1 ' mütehassıs tavsiye etmesini iste · huriye! bayramında şehrımız mun asası a an e 1 mış ':· u güreşi seyre gelmiş olanlar bile bu cek bu be!.. 
- Y~tışır_ artık. Bırakınız da yo- mi tir. yüz bin liraya yakın bir Jnun ihaleye esas olan kıymetı <52> hale hayret etmişlerdi. Ali Ahnıe<l - Güç olur ... Elli kuruş vereyim 

luma gıdeyım ş . · · ö ·· ·· zd ki 1 
D. b • d. Plan bir an evvel hazırlanacak kıymette modern bır hüku - bın liradır. numu e yaz s • yenilmişti. , ver bana ... 
ıye agır ı. . d k" b"T" h 11 

Aristofan, yılışık bir tebessüm- ve tatbikine geçilecektir. met konağına kavusacaktır. Ye· parta şehrın e '. u un ma a e- Sarı, olduğu yerden kalktı. Sağ Diyordu. Hafız hiç keçiyi verir 
le: ----o ni Halkevi binası artık tamamen !er tazyıklı te~ız .s~y3 kavuşmuş elini çırptıktan sonra, galibiyet mi idi?. Başpehlivanlık hediyesi o-

K b r nda bitmiş sayılabili:r. Şimdilik. bazı u· olacaklardır. Şımdılık sular ana temennasını bastı. lan bu keçi Gümrükte veznenin - Naz .. Cilve... ara U U h 11 1 

Deyince, Aspasya, vakur bir e- fak noksanlar tamamlanmaktadır. borudan ma a elere künk boru· Hasmına doğru ilerledi. Ali Ah- ı kapısına kadar gidecekti. Sonra; 
dayla, yalnız bir: İzmir, (İkdam) - Karaburunda Yeni bir temsil salonu, sahne, do - !arla tevzi edilmektedir. medi kucaklayarak kaldırdı. Ah- Bayazıdda pehlivan kahvesine ka 
_Hayır! Sıhhat Vekaletince açılmasına ka- k b"" .. k da dört biıyük kori - İspartadaki su tesisatına beledi- med de usulden olduğu veçhile ay- dar gelecekti. Daha sonra; medre-

. uz uyu o ' . h k t" t . . 
Dedi. rar verilen muayene ve teda~ e - dor, bir kütüphaneden ibaret olan yeler bankası kredi açarak ve be· nı .~re e _ı Y~P. ı. . seye gıdıp softalara kavu:ıma ola· 
- Öyle ise .. Sen kimsin? vine ait malz~me k:Sm~n. gelmış ve .binanın döşenmesi ;ç:n çalışılıyor. Jediyeler imar heyeti de fenni mu- . Gureş bıtmıştı, Sarı Haf:z. galıp- caktı. . . .. 
_ Ortada böyle ne dolaşıyor- Karaburna gonderılmıştır. Mua • Şehrimizde geçen yıllarda baş- rakebeyi yaparak yardım etmek· tt El~ ~afız, Sarıyı hem sılıyor ve Elif Hafız da 'keçıyı İstanbula go· 

? ' yenetedavi evine bir de sıhhat lı t ikl" 1 t . t · tedir kısbetını çıkarıyor, hem de şapır, türmek taraftarı değildi. Güç bir· 
hatib sun.. . . . . yan azy ı çme suyu esısa ı . . . . .. • .. . . . şapır ö ü ordu. Sarının alibi e- eli 

Eski Yunanistanm meşhur ı - Kim miyim? Meçhul bir kız! memuru tayın edilmıştır. Yakında da hayli ilerlemiştir. Evvelki sene Şehrımızın bugunı<u vazıyetının t" d p y Elif Haf gk yilk şey . . 
DEMOSTEN . . . · · al" t il kt· . . . .. b. 1. ın en sonra, ıza arşı Fakat· Hafızın ısrarına dayana-Nıye mı dolaşıyorum? Kendı ışı- fa ıye e geç ece ır. bütün kaynaklar birleştirilerek su harıtası yapılması ışı on uç ın ı- sözü 

1 
tu 1 E' 

· · · k 1 •· · k d <>--- ih 1 d"lm" t" M""t ahh"tl şu 0 muş : madı. vet, derneğe meebur oldu. - Giızelim! Benım as me egım ının ar asın a... !ar bir ana depoda toplanmıştı. Ge- raya a e e ı ış ı. u e ı er K . ahi d" . . 
İ · İ · b b ! · B 1 d' • .. . eçı ş anıyor, ıretıyor, ınad e-olur musun? - şın ne? şınden a ka ne ek- zmır e e ıye encUmenı 'çen yaz içinde de bur,.dan başıa. işe başıamış olup çalısmaıarı su - bütçe hazırlanmaktadır. önümüz- di .t k . t· d z 

1 !" , . yor, gı meme ıs ıyor u. or u, 
Dedi. ıyorsun · İzmir, (İkdam) - Belediye Da- yıp şehri baştanbaşa kateden ve ratle ilerlemektedır. deki yaza ait yol faaliyeti prog- kuvvetli, yağlı ve adaleli bir teke 
Aspasya, tebessümü silinmiyen - Herşey... imi Encüm~i Reisin Başkanlığın istasyona kadar uzanan büyük a • Vilayet umumi meclısi müzake- ramı çok yüklüdür. Yeniden ilk idi. Şaka değil, adeta bir pehlivan 

dudaklarını bii"ktü ve gözlerini, Bu cevap karşısında, dört zen-
1 1 

. ·ı ı · t• G kt k"" ı ·ı• t . . .. 
b . .. da toplanarak bazı kararlar almış· na boru ile iki yerde depo yapı - re erı ı er emış ır. eçen seneye me ep yapan oy ert vı .. ye çe gıbı ıdı. 

hepsinin yüzünde gezdirdikten son- dosttan ırı. . b" 1i b"" ··k b" f kl t b" d ı d t kt d" 
ra: [Arkası varl tır. mıştır. Bu işler için yüz m raya nazaran uyu ır ar a ar an ır yar ım ar evam e me e ır. [Arkası yarın] 
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1 yolunda yalnız bırakmam seni retle gerilmişti. Ressama döndü: cere yaklaştı. Elini genç kadının o- dam hastaya müşfik bir balkış fır- Ferda gözleri ·kapalı, yanaitlarının 
korkma.. Hayatta beraber olmamız - Ateşi düşmüş! muzuna vurarak yavaşca fısıldadı: !attı: ucundaki kızıltı hafiıflemiş. yüzün· 
için yolumuza en uğursuz maniler Akif Cemalin gözleri ümitle par- - Kurtuldu.. - Pek örselendi yavrucak. Za- deki muztarip mana geçmiş, sakin 
çıktı. Anlaşamadık bir türlü. Dai- ladı. Genç kadın telaşla kapıya Hacer ve Akif Cemal birbirine ten bir takım uğursuz hadiselerden nefeslerle uyuyordu. Uzun uzun 
ma korktun, daima kaçtın benden, doğru yürüdü: baktılar. Bu büyük sevinç • perişan bir halde idi. Bir de bu genç kızı seyrettiler. İkisinin de 

b · d. d b"" B · d" doktoru kaldıra ki İk hastalık .. Fakat ne ise Allah hepi- dudaklarında mu""şfı"k sevgı· dolu bı·r hiç inanmadın ana, şun ı e us- - en şun ı • ten solu arı kesilmiş gibi idi. i-
. · k · · ·· ı ·? • bak lı d"yecek · · d ·· ·· d d ki b" mize acıdı. Tehlike geçti. tebessu·· m kıvrılmıştı. Hac- başını bütiın gıtme ıstıyorsun oy e mı. cagım, a m ne ı ·· sının e yıızun e umma ı arı ır .. 

Fakat sensiz yapamam, peşinden Akif Cemal şaşkın, endişeli o- müjdeye kavuşmanın verdiği şaş- Saatini çıkarıp baktı: ressama çevirdi: 
Akif Cemal birdenbire eğildi, jda, a~ gözlerini, seni bu kadar bit- gelirim Ferda.. O zaman anlarsın nun arkasından bakıyor. Genç ka- km, garip bir tebessüm vardı. On- - Ooo, saat bir olmuş! - Rahat ettiği nasıl belli! dedi. 

Ferdayı kollarile sıkı sıkı sardı. I kin, bu kadar perişan görmiye ta- sevgilim, o zaman nasıl sevdiğimi dın çıkıp gitti. !arın bu halini görünce doktorun Hacere döndü: Öyle sakin uyuyor ki .. 

Yanağını ateş içinde yanan yanaği- hammül edemem. Beni kederim- anlarsın. Biraz sonra yanında doktorla dudaklarındaki gülümseme geniş- - Kızcağızım sen de berbad bir Dalgın dalgın genç kızı seyreden 
na yasladı. Hacer hayretle ona ba- den öldürmek mi istiyorsun sevgi- Akif Cemal genç kızı kollarından döndü. Doktor gece geç vakit ora- ledi: Elini dudağına getirerek gene haldesin, hemen yat .. İstersen tes- Akif Cemal silkelenir gibi bir ha· 
kıyor. Ressamın koyu mavi gözle· !im• •yavaşca yatağına bırakıp ağır a- da bulunmasına hayret ettiği ıçin yavaş bir sesle: kin edici bir ilaç ta vereyim. reketle döndü: •Evet. dedi. Res· 
ri öyle çılgın bir kederle parlıyor- Yanağını genç kızın yanağına l ğır doğruluyor. Elik şakaklarını dikkatle Akif Cemale baktı. Belki - Heyecan yok! decli. Sesinizi çı - Bu sevinç bana yetişir doktor samın artık kendine hakim oldu· 
ki.. Genç kadının hayretı gıttıkçe daha sıkı yaslıyor ve inler gibi de· sıırnr~k de,in derin içıni çekiyor. hastayı düşünerek endişe duyma- karmayın. Hasta rahat rahat uyu- ilaç istemem. ğu belliydi. Yüzü düzelmişti. O

büyüyor. Ferdanın inillisi hafifle· vam ecliJ.ır: Hastanın nefesleri biraz düzelmiş sa onun hastanın odasında ne ara- sun, çünkü bir haftadanberi ancak Doktor güldü. Sonra Akif Cema- muzları dikleşmişti. Yavaşca •Git· 
dı. Kirptklerinın arasından kahve- - Ses ver Ferda .. Gözlerini aç gibi. Yüzü sakin bir mana içinde, <lığını soracaktı. Telaşla hemen bu gece hastalığın verdiği dalgın- le meraklı bir ba'kış fırlattı, birşey meliyim• diye mırıldandı. Bu sö-
rengi gözbcbekleri ince bir çızgi ne olur• B;r kere bana bak 0 gü· hatta dudaklarında hafif, belirsiz Ferdanın karyolasına yaklaştı. bktan tabii uykuya geçmiş bulu- söyliyecekti. Vazgeçmiş gibi sustu. zu·· ıs· te · . t . .. 

1 
t" 

- · ' j • ·· • .. .. . mıye ıs emıye soy emış ı. 
halinde görünüyor. zcl gozlı-nnın _ışığı~ı goster bana. bır tebcssum var. . • · ı !Iacerle Akif Cemal onun genç nuyor. Zaten gündüzden buhranı Kapıya d_~gru _yuruyerek: . Genç kadın: •Gitmeyin, haştayı 

Ressam çocuğunu bağrına bas- Karanhkl_ar ıçınde bunala-ı zaval- 1 Ressam başını çevirıyor. Hala kızı muayene etmesini cNe dıye- bu gece geçireceğini anlamıştım. - Eh oyle ıse ben gı~ıyorum. beraber bekliyelim• dese belki de 
nuş bir anaya benziyor. Yanaği o- h kalbımı aydınlat bıraz. köşede hareketsiz duran Hacere cek?• diye büyük bir heyecan ıçın- Bütün ümidim hastalığın değil o- Allah rahatlık versın, dedı. Sabah k 

1 
• 

1 
d G··ı·· 

, • 
1 k l' . onun a acagını an a J. u ums~ nun yana[:ıııda, genç kızın incecik, Başını geri çekiyor. Genç kızın !bakarak mırıldanıyor. de kıvranarak beklediler. nun gelip çıkmasında idi. Gençti, er enden ge ırun. yerek: 

hasta ateşler içindeki vücudünü solgun yuzüne uzu uzun bakıyor. _ Öyle dalgın ki. Ferda sessiz, muntazam nefesler- sağlamdı, ümidimi boşa çıkarmadı. Hacer onun ressaır. orada ne E t ded G.d b·ı· . . t h· 
· · ·· ·· .. · · ·· ı b l d ... - ve , ı. ı e ı ırsınız, e kolları arasında sıkı sıkı tutuyor. Sonra bırdenbıre yuzunu onun yas- Genç kadın yavaş adımlarla 0 • le uyuyor.Doktor onun nabzını yok Tehlikeyı atlattı. Bununla beraber mtut.nğ~s~bet ~ u ~n u;uknu mb_erak like geçti. 

Sankı kendini d.nliyormuş gibi bo- tıkların üzerine dağılmış kıvırcık, nun yanına yakla~tı: !adı. Sonra uyandırmamaya gayret daha uzun bir tedavi müddetimiz e ı mı an amış ı. a at ırşey 
1 ·· ı ed" Akif Cemal endişeli bil' 11azarla ğuk bir sesle onunla konuşmağa dalgalı saçlarına kaldırıyor ve saç- _ Fakat deminki gibi sa_,·ıklamı- ederek muayene etti. Hastanın ör- var tabif. Çok itinali bakı mıya soy em ı. 

başladı: !arını küçük küçuk puselere boğa- yor, iniltiler de kesildi. tülerini düzelterek doğrulduğu za· muhtaçtır. Doktor gitti. Akif Cemalle Hacer 
- Sana neler olmuş sevgilim, ne- rak mırıldanıyor: . [ Hacer eğildi. Hastanın alnına e- man yüzü gülüyordu. Fakat bu ya- İkisi de heyecan içinde titriye- ayaklarının ucuna basarak gene 

!er olmuş sana!. Aç gözlerini Fer- - Sana birşey olursa karanlık !ini ·koydu. Birdenbire yüzü hay- !ancı, takma bix gülüş değildi. Ha- r.ek doktoru dinliyorlar. İhtiyar a- hastanın karyolasına yaklaştılar . 

• 

hastaya bakıyordu: 

- Yarın gene gellrim .. 

[Arkası var] 
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Kabakulak hastalığını nasıl iyi etmeli ! 
Kabakulak hastalığı belir

meden birkaç gün evvelden 
itibarile ta hastanın iyileşme
sine kadar sijren 21 gün zar -
fında bulaştırıcıdır. 

Bu cihetle hastalık başlar 

başlamaz çocuğu bir odaya 
koymalı, yatağına yatırmalı, 

mektebe göndermemeli. 
Bu hastalığa çok önem ver

ıneli, yayılmasına meydan 
vermemeli. Esaslı ve dikkatli 
bir tarzda ve tedbirli dav -
ranılmazsa, bazı mektepleri, 
hapishaneleri ve hatta daha 
kalabalık mevkileri bile sara 
bilirler. 

••• 
İşte bu çabuk yayılışından 

ve salgın yapabilmesinden 
ötürü kabakulağa (ordu bo -
zan) ve yeni tabir ile (mek • 

tep tatil ettiren hastalık der

ler. Pek büyük salgın olma -

dıkça mektepleri asla tatil 

ettirmeli. 

Evlerde husule gelen kaba

kulaklı hastaya yalnız bir ki-

şi bakmalı hizmetini o yapma 

lı. Hastanın odasından çık -

tıkça ellerini sabun ile yıka

malı. Beyaz ispirto (alkol) 

veyahut kolonya sürmeli. E-
vin bütiın çocuklarını ayırd 

etmeli. Daha B.lıisı kabil olur 

sa başka bir akraba e\·ine 22 

ı:üı.ı müddetle misafir olarak 

gonderıneli. Ha:;tanın yanına 

glı miyen çocı:klara bile mil<-

rop öldüren haiif gargaralar 

veıcrek ağııl•r.nı çalkalat -

malı, boğazlarına gargara yap-

tırmah. 

Hastanın yüzü fazla şişer -

se, kabarırsa gerginlik husu

le gelir. Ağrı, sızı artar. Bu 

gibi , hastalara yumuşatıcı 

merhemler vermeli. Sabah ve 

akşam sürmeli. Eczaneden 

biraz vazelin borike aldırı -

ruz. Daha B.lıisı bu ınerlıcrni 

yaptırınız. (Pomad iktiyole) 

günde 2 • 3 defa şişliklerin iis· 

tüne yavaşça siirüııiiz. Sonra 

bol bol eczalıane pamuğu ko

yup bir kulaklıkla, bez ile 

bağlayınız. 

••• 
Ar as ıra (beyaz ispirto) ya, 

alkole pamuk batırıp şişkin 

olan yerlere pansuman ya -

pınız. 24 saat zarfında 2 - 3 

defa pansumanı değiştiriniz. 

Yenileyiniz. (İkdam) ın bu 

sütunlarında size daha evvel 

yazdığını pek ucuz, ve yapıl

ması pek kolay gargaralardan 

bir tanesini küçük veyahut 

büyük çocuğa göre yapınız. 

Sık sık gargara yaptırımı:. 

Bu sırada hastaya hafif bir 

mü .hi! yani bir amel ilicı 

vermek te muvafıktır. 

tikçe bol bol şekerli süt, siit-

lü çay ve hafif dcrcccdesüt-

lü kahve, sütlü kakao ver -

mek çok münasiptir. Bu iç -

kler idrarı bollaştır..- -

lar. Kana karışan mikropları 

dışarı attırırlar. Yoğurt, ay -

ron ve hoşaf suları da iyi ge

lir. 
Mevsime, havaya göre oda

yı sıcak tutmalL 17 - 18 dere-

ceden aşağı hararet düşme -

meli. Çocuğu sıcacık yatağın· 

dan, ılık odasından çıkarıp 

(3 + 4) derece soğuk olan 

aptestlıaneye göndermemeli, 

basta çabucak soğuk alabilir. 

Ve sağlam olan başka tükrük 

bezlerinde yeniden ufunet 

başlar. Hararet çabucak yük-

selir. 

••• 
Bazı, haçın, sinirli çocuk 

yüzündeki şişlik azalır azal -

maı hastalığa aldırış etmez. 

Mikroplar da kanı sarurak 

torbalara doğru seyahate çı -

karlar, hastalık yaparlar. 

Eğer hastalık çocuğun ha -

yalanın da sararsa, şişirirse, 

bu yolda hareket ediniz. Ço -

cuğun beline bir kuşak Lağ -

!ayınız. Şişen hayaları aitıan 

tutturup kaltnca bir hcz ıçı

ne koyunuz. Biraz yukarıya 

gelmek üzere beldeki kuşağa 

bağlayınız veyahut eczaha -

nelerden bir tane (süspansü

var) alıp takınız. Malı yuka-

var) alıp takınız. Hayaların şiş 

mesine, sızısına karşı bazı he-

kimler sıcak pansuman yap-

makta devam ederler. Bazı 

doktorlar da ufuneti söndür -

mek için (klorür delil) deni-

len çok soğuducu ilaçtan püs

kürtürler. 

Son söz: Hasta iyi tedavi 

görürse 2ı - 22 gün zarfında 

biishütün iyi olur. Dikkat e-

dilmezse hastalık biraz daha 

uzar. Eğer çocuğun vücudün

de kabakulağa ait hiçbir eser 

kalınaz.a (21) gün sonra ço

cuk bir banyo yapmalı, yıkan

malı. Yeni yıkanınış çamaşır, 

elbise giydirmeli. Ondan son-

ra okula göndermeli, Çocu -

ğun yattığı odayı ve yatak ta

kımlarını temizletmeli. Bu 

hastalık, köylerden ziyade 

kasabalarda, şehirlerde ve 

toplu, kalabalık yerlerde çok 

görülür. Bereket versin ki, 

hakulağın mikropları havada 

uzun müddet yaşıyamazlar. 

Dayanıksızdırlar. 

Bu hastalığa tutulan bir 

daha kabakulak olmaz. Aşı • 

lanmış olur. Muafiyet kaza • 

KÜÇÜK HABERLER 

* Üzerinde dedikodular yapıl -
mak!a olan belediye kooperatifi 

İKDAM SAYFA 7 

DÜNKÜ BULMACA.)lIZIN 
HALLİ 

umumi heyeti bugün toplanacak - u t 1 k' . r-==============-
t•r. Vak tile belediye memuru iken n u m ıya 1 m 1 • 1 Al 1 2 8 • 15 ti 7 8 9 tıı 11 

kooperatife alınmış olan iki me -ı . manların il K A L .E'._ M • K 'A D E H 
mur, gfüülen. lüzum. üzerine . eski 1 Avusturya - Macaristan ltalyanın k A _F E_ T • y .- R ı- c -A-vazıfclerıne .. ıade edılmışlcrdır. 1 arşılaştıg" l -* Bakır koy maliye tahsil ve ta- " d •• J il Ş _A _ş_ il-Ş- A N .-Z E N hakkuk.şub.esindekiyoısuzıuktah yegane uşmanı o muştur 1 gu··çıu·'kJer _!_!<•MEM-l ŞliTT kıkatı bıtmıştır. 12 mürakip tara- K • K A-R A. AS il M 
ıfından yapılmış olan tetkikatın 191E de Avusturya - Macaris-ıcar ırkçılarının tesiri altında onun" ıl il HA L J • ADA k. 
fe~le.kesi henüz mokama verilme - \ tan . yıkıldığ'. z~man İta!- resmi .müttefiki olur ve Almanya - The . » • _S U • A S A -R !I F 
mıştır: Bazı. memurların mes'uli - ;yan askerlerının sevmemi hatırlı-ının gumruk sistemi dahiline gi- 1 

•• Manchester Guardı.an gaze- A _ş_. L T M AN • M 1 
yetlerı tesbıt olunduğu ve lüzumu [yorum .. Açıkça itiraf ediyorlardı: rerse ve harpten evvel Macarista- tesının Berlın muha~:rı ~ıldırıyor: L AF arş· ı --- -nı.uh~k~melerinin isteneceği öğre-, Harbe ı~tiraklerinin başlıca gaye-' nın limanı olmuş ola" F'iumeye Çekoslovakyanın ış~ali ile. Al_- A k -1- -5 - - ~ • S A_ Z nılmışt'._r. .. .. _ .. sı tah~kkuk etmişti. Bundan son _ tekrar sahip olmayı aklına koyar- man genışleme. hareketı ye~ı b.ır T A N - - R • M A ..!'.'! 1 . * G.~mrukler Başmudu~u Met- r~ t.akıp edilE'cek siya,et kolay gö-Jsa. İtalya tam 1914 deki vaziyetine safhaya gırmıştır. Ha!Lukı şımdı- A Ş 8 Ş A F A K 
h_ı bugunlerde Ankaraya gıdecek - runuyurdu; en mühim şev, bilhas- düşmüş olacaktır. Şıı farkla ki ye kadar burada, bo~una, Alman- BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
tı'.. Bu seyahatin yeni kadro ve sa 1815 ten 1866 ya kadar İtalya- 1914 de Avusturya . Macaristan IJarın yabancılarla sakin memle - 1 
butçelerle. a!akadar olduğu söy -,nın üzerine pek ağır basmış olan bu iki hükümet bürokcasisinin kır~ ketler zaptı~a kalkış'llayıp bütün 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 l 
lenmektedı~. .. . . .. imparatorluğun yıkılm-ası idi. bacı altında ;n!iyen bi~ ırklar mo- ~ım:nl~:ı bı: idare altında toplı- __ _l_l __ _IQ _ ı * Son hlr kaç gun ıçınde Bu -1 Garibaldi'nin iki du" s zaiki idi Öyle k' 191' t k ~ acagı soylenıyordu. ı •. • - -ı ··k d d 

6 
. . . manı var - · ı -r: e arşısın- . . ~uı.:ı-a a .ı' Beyoğlunda 71, kışı dı: Papa ve Tedeşi. Hem B. Sonni- da hasta ve on kere mağlup edil- Şımdı Rayh 7000000 nüfusu ile --.---.---, 

ti:ler~~e nızamatına rlayetsızlık et no, harp esnasmda, Avusturya - miş ihtiyar bir devlet bulan İtalya, Av~up~nın e~ono:nı - bakımından _l_R_: ___ l ___ I_ 

* S 
den cezalandırılmı~lardır: llMacaristanla münferit bir sulh hadiseler mukadder şekilde devam en ılerı ve mutekamıl memleket .1 -·-·ı·-,--.---.-

1 on zamanlarda şehırde dı - f ti 1 '!erinden birisi · t · · b ı 1 cil . ğ 1 " .... 1 ırsa arını akamete uğratmamış ederse ka"ısında veni tipten mu- nı zap e,mış u unu- .-1-1--.------. 
en erın ço a mış oldugu gorul- d ? E . - yor Bu ti 100 000 1 1 1 mü tür B . lmıy ı. 'kı imparatorluğun yaşa- azzam bir imparatorluk bulacak_ '. sure e · · zavallı Ya- . --------- _ şh · un~n ~azı memarlar~n imasını istemivordu. Onu Avru _ tır. hudı daha Almanlarn eline düş _ l _ _ -·-t--'- _ ._ 

mer amet saikasıle bunları takıp h . . - İ . . müştür j 
1 

• 1 • 1 etmemiş olmalarından ileri geldiği pa arıtasından sılmek istiyordu. şte h«;bır İtalyanın kayıtsız ', . . - __ __ _ _ ___ _ anlaşılmış ve belediye riyaseti Ve Avusturya - Mac~ristan ger - kalamıvacai(ı bir vakıa. İşte hari _ Rayh ın ıdaresı altında Çekoslo- _I_. ---•-ı
dün alakadarlara dilencilerin id _ çekten harıtadan silindi. tanın bize söylediği. Prag hadise_ vakyaya ne dereceye kadar muh- -ı--•-•---
detle takip olunmasını emreimiş- .. 19.18 d~n 1934 e kac!ar İtal' ada !eriyle bütün Avrupaya talim etli- tarıyet verileceği ileride görüle -

1 

' • \ 

tir. hukum suren derin emniyet de bu len bu müthiş dersi inkar etmek cektır · Totalıter rejimlerde muh-"zd t · t · k' SOLDAN SAGA: 
Bunlardan muhtaç görülenler yu en olmuştur. İtalva kendisine mümkün değildir. İtalyanın bütün arıye _ım ansızdır; çiinkü bu iki 

düşkünlerevine sevkedi!ecektir. haksızlık edildiğinden şikayet ede- harpçi gayretinin artık manası kal şey telıf kabul etmez. İhtimal ki 
---00- bilir; İtalyanın Fransa ile kavga - mamıştır; zafer artık sncak kıy - Çeklere bir dil muhtariyeti veri -

1 - Arzu - Su verilmiş demir. 

2 - Aratmaktan emır, mangal 

levazımı. T ar:hi eserler civarındaki !arı, Yugoslavya ile ihtilafları ola- metsiz bir netice verebilir; asker- lecek, onlar da bir azınlık halinde 
binalar nasıl Ol~ Cak ?. bilir; fakat Habsburg1 srın muaz - !er beyhude ölmektedirler; önle _ mekteplerinde kendi dillerini o -

zam yükünü sırtında hissetmemek nen tehlike yeniden doğmakta, kutabileceklerdir. Raylı, bu tem-
3 

- İlkbahardan sonra gelen 

Belediye imar müdürlüğü imar tedir, ve 1934 de, Anşlus tehlikesi dünkünden daha büyük olarak sili güç kütleyi temsil!! kalkışını - mevsim, bir nevi toprak, 

sahalarındaki tarihi eserlerin ci- belirdiği zaman, B. Mussolini a _ meydana çıkmaktadır. yacaktır. deveden büyük olan hayvan. 
varı~~ yapılacak olan inşaatın tıldı ve küçük cümhuriyeti boğa- Bundan daha trajik bir vaziyet Yeni verilen ismiyle Çekya eya- 4 - Zaman, para bozan, hece. 

ş=~~nı ve tarzını müzel·e· r müdü.r_- cak olanları durdurdu. tasavvur etmiye imkar. yoktur·, bu Jetinde sayısız idare m~seleleri baş lugunden t M 5 - Mühlik bir hastalık, inmek-
d" r·--- sorm_uş U:· uzeler mu- Bu mahir siyasete neden devam günün İtalyanları anc~k bu mese- göstermektedir. Bunl;uın idaresi,j 

ur uhazgu bel led.iyenın sualine ce - edilemiyeceği herkesin malumu _ lenin dikkatle tetkiki ve bundan Almanya için Avusturvalıların ve 
ten emir. 

vap ır amakla me Id.. M" · • zeler id . . d' şgu ur. u- dur; Habeşıstan meselesi, Fransız çıkaracakları neticelerdir ki siya- Südetlerin idaresinden çok daha 
aresı şım ı Dolmabahçe ı- hükumetin' · ı · • 1 ı · le Tophan d . ın ış erı yoluıf'a koymak sı o gun uKlarını ispat edecekler - müşkül olacaktır Çünk" Ç ki 

e arasın akı sahada ya- için sarfett'"' b"t" d' A · u e er pılacak inşaatın est,etik ve mimari " ıgı ~ un gayretlere '."· vr~panın istikbali, müh.im yabancı bir ırka mens'..!p, Alman 
noktadan tarzını tesbitle meşgul - tralgmen demdokr~tık devletlerle İ- hır kısmıyle onların elındedir. aleyhdarı bir millettir ve hele şim-

d
.. a ya arasın a hır uçurum açmış- Pıerre Dominiq La R"- b!' · · .. 1 ur. Bundan sonra Dolmabahçc ile İ ue - cpU ıque dı tarıhlerının en acı bir kahrına 

6 - Babanın kardeşi, meydan. 

7 - Hece, ilim sahibi. 

8 - Hece, maksat, hece. 

9 - Arap alfabesinde bir harfin 

okunuşu, lezzet, Süriyede 

bir vilayet. 
Ortaköy ve daha sonra da diğer tır; spanya meselesi dokuz ay son uğramıs bulunmaktadn·lar. 

semtler hazırlanacak! ra bu ~çurumu büsbütün derinleş- Lafla geçen , ır. 
1
. eli 

1 1 
Her halde yerli muhtariyet ma- 10 - Uğraşmadan hasıl olan, sıh-

ır ·; ta ya Habeşist&n fethinin 
---oo--- derhal neticelerini vereceği ve İs- b• h f kinesi düzgünce işlemeden önce u- hat, peyda etmek. 

Halkev·nde konferans ır a ta zun ve güçiükıer1e doıu bir inu -. .. .. panyada nasyonalist ihtilalin çar k i . 11 - Karda yapılan bir spor, şa -
Emınonu Halkevinden: çabuk muvaffakiıyetle sona ere - 1914 te. İngiltere bugünkü du- al _devresı geç rmek lazım gele- kiri. 

1 - Cağaloğlundaki salonumuz- ceği ümidiyle Almam anın kolla- rumunu almış olsaydı Birlesik cekil·~ır. İşgal ordusi~·le birlikte si-
da 28/3/939 Salı akşamı saat 20.30 nna atıldı. Fakat Hab~şistan yu - Devletlerin müdahalE'~i önced,en v. ıd~e memurları. nr.zılerın siya- YUKARIDAN AŞAl'.'7I· 
da muharrırlerimizden Bay Peya- tulması güç bir lokma çtktı ve si - tahmin edilebilseydi. nihayet ya - sı polısler'. ola~ S . S. !er ,ve Al - 1 - İstinat, nefis hır meyva. 

mı Safa tar_afından (Türk İnkılabı) vil harp İspanyada bil.la devam et- nımızda safa girmiş ,ılan bütün man resmı polıslerı Çekya ya akın 
mevzulu hır konferans verilecek- mektedir- Haftalar ve aylar geç - milletler maksat ve niyetlerini etmektedırler. 

2 - Komşu 

bıçağı. 

bir devlet, çerkes 

tır t'k 'h b'ld' · 1 ~!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!' · ı çe. ını ver yavaş yavaş kuv - ı ırmış o salardı. herkesin bildi- -

2 - 29131939 Çarşamba günü ak vetlendi, Roma ile Berlin arasında ği gibi, harp olmıyacaktı. Diğer taraftan, İtaly1 kralı ve B. 
3 

- Hopalı, şark vilayetlerimiz-

oşamhı saat .20.30 da Doçent Dr. Bay bin türlü siyasi, iktısr.di, kültürel Demek ki başlıca sulh şartı bir Mussolini Pazar günü nutuk söy-
den biri, içki-

r .an Alısbah tarafından da (İ b tal ı .. ıt· v k · · l' · !' t b' - ra ı ar eessus e ı. e 1938 Mar 90 mılletlerın cermen istilacıları- ıyeceklerdır. O zaman:. kadar sü- 4 - Kasabın sattığı, bir erkek 

ım ve er ıye) mevzulu bir konfe- d 1937 Al • rans verilecektir. tın a : . ~an - Avusturya na __ karşı mukavemet hususundaki kunetle bekliyelim. İngiliz ve 
ismi, hece. 

Her iki konfera . . d . anlaşmasıyle ıstıla manevrasını muşterek azimleridir. Almanva Fransız diplomasileri bü'-'Ük gay _ 
ns ıçın avetıye 1 H' · o yoktur. Arzu edenler gelebilir haZJrlamış o an ıt_ı~r ansızın Anş Çekoslovakyanın isteğiyle kendini retlere girişmişlerdir ve dünya 

5 - Sabanın arkadaşı, etmek -

ten emir. 

6 - Üzüm suyu, siyah adam. ==-=========· = lus:u_ tahakkuk ettırınce, B. Mus- teelim etmiş olduğunu iddia ede müteyakkizdir. Hitler evvelce söy, 
solını ses çıkarmadı. dursun, her hüsnüniyd sahibi a • !ediği gibi karanlıkta bir yıldırım' 

O t 1 
· · k b' d 7 - Nota, san'atın icra vasıtası. 

Çek milli komi
toplandı 

gün ta ya ıçın ara ır gün am bu kaba iddia karşısında omuz gibi vuramıyacaktır. Hem temsil . olmuştur silker B ı· d ı ed'l · ... . . 8 - Emmekten emı•_· sinema se-
. . . . . · er ıne ave ı mış ve ettıgımız kuvvetı unutmıyalım. Bu . . ' M ussolini bunu bılır. Vıyana - tehdit edilmiş iki politikacı gece kuvvet belki BerlindP bizde oldu- rıdı, hece. 

nın mustarip istimdatlarına cereyan eden müzakerE'lerden son- ğundan ziyade takdir görmekte • 9 - Söz, ad, aslan. 

Prağ, (A. A.) _ Lağvedilmiş cevap vermedi; meşbu" telgrafı al- ra bir kağıt imzaladılar diye Çek dir. \ 10 - İşitmekten emir baş. 
olan parlamentonun yerine kaim dı: cMussolini, bunu asla unutnu- milletinin Alman boyunduruğu al- Gollus - fntransigeant 11 - Yazma vasıtası çırak. 

tesi 

olan 50 azadan mürekJ.:ep milli te- yacağım.> Çok güzel. Elinde Al - tına kendiliğinden girmiş olduğu 
sanüt komitesi ilk defa olarak top- manya üzerine bir poliçe var. Bu- söylenemez. Bu politikacılar kim
lanmıştır. nu ödetebilecek mi? Berlinin min- senin reyini almamışlardı ve Oli!m-

Celse çalıştığı zaman komite a • netine de bel bağladığını tahmin leketlerini bir koyun gibi teslim 
zası Sason localarına girmi k- ediyorum. Fakat 1938 Martının o etmek hakkını haiz df'ğildiler. Dün 

yece .. .. k' H B L't . f' M !erine ve bu locaların azası tara _ gunu es ı absburglar imparator . ı vıno un oskova.dalti AI -
fından verilecek emirlere itaat t- luğu mezarından çıkmıya başla"llIŞ man elçisine tevdi ettiği nota bu 

Lokm•n HEKiM miyeceklerine dair yemin et ~ _ tır .. Avusturyayla büyümüş büyük hakikati tebarüz ettirmekte ve 
----- __________________ _::_!erdir. m.ış bir Almanyanın ağırlığı Brenner hususi bir kuvvetle ifade etmek -

Hastanın ateşi devam et -
nır. 

Çerkes k .. Ü Ü t kk" · 1 p I Komite bundan sonr . d'ki Wlerinde, tam Fransuva Jozefin tedir. Bu notada çok dikkate de-
oy n n era ısı azar ıks1z satış siyaset partilerin J.a~edir: '. . eski tebD.sı 300.000 Almanın bulun- ğer bir söz vardır. Filhakika bu -

-Edırne, (İkdam) - Günden gü- kanunu ve tek bir totaliter parti ihd:: duğu noktada İtalya üzerine çök- rada birinci dünya harbinden ba-
ııe en iyı şartlar altında inkişaf e- hükfunete teklif etmeğe kar mektedlr. his vardır. Bu da sarih surette i -
elen ve büyük bir merkez halini İzmir, (İkdam) - Pazarlıksız sa mış· tir KoııUte b d ar ver- Dahası var, söylendiğine göre kinci bir dünya harbini ihtar etmek 
aı tış k t fu'k . ' un an maada . Alm . an Çerkes köyünün ekonomi, ba- anunu a ı atı sıkı surette Bohemya ve Mora adak' propagandası cenubi Tırol'da ge • demektir. anya. hır taarruz 
Ytndırlık kalkınması d;kkati çeken kontrol edilmektedir. Bu ış· e me _ il . l"·i . ~ 1 

gayri nişlemekte olan şansöliye Hitler yıoptığı ·takdirde, kendisine klll"fl 
b· . ar erın em «A üzerıne muamel ., t 
'!duruma gelmiştir. . mur edılen 62 memur muhtelif kol im h·"'-"- · e B. Mussclinı den Triyestede ken- ngiltere, Frans• ve Sovyetler 
Esk· 

1 
yapı asının wı.wuetten menini disln rb bir Um . 1.,.. . -'-t ,.. lhta dil ıden harap ve kömür tozla - ar halinde çalışmaktadır D" 11 . 

1 
,. k . e se est an vermesini Bır ı5ının ay'"' anac8c;• r e -~il d . .. .. . . un ıs eme5 e arar vermıştlr. !st . . . . . af biri ,._ 

e olu hır koy olan Çerkeskoyü satış muessesesi tecziye edilın' _ tJ' .. .. edığl zaman milstakbel faalıyet nuştır. Dığer tar tan eş ... dev 
Son üç dört sene içinde fabrikala- tir. Bunlardan b' . . ış çuncu batına kadar ecdadı art istikametini bizzat tebarilz ettir • letler ciddi ekonomik tedbirler al

r'.ıe. yeni evlerile. su, elektrik te - tığı takarrür!i :~ğ~ pdazarlık yap olınıyanlar gayri ar! addedilecek- miştir. Bu hldise Anşlusdan aıı mıf olduğuna göre, bir harp ha -

8
1Sat ·ı .. ı • ın en kanun tir. im tu B M lini k" • 1. d A ik ı ~. guze yolları v~ asrı kabir mucibince hapsen ta 'k' . . sonra o uş . · usso uçük ın e mer anın muazzam ser -
gıle modern 'bir köy olmuştur. deiumumiliğe müracaat . n o _mıyan müesseselere dev- Avusturyaya bu seriıest Umanı vet kaynaklarının demokrasiler li" zyı ı ıçın müd A • 1 

_Bu köyde son günlerde ay~ıca edılmlştir.flet komıserlerl tayin edilecektir. vadetmişti; büyük Almanyaya bu emrine verileceği de haber veril-

bır l>'rigıırefik soğuk hava deposu nu vermekten lstlnkA.f etti. Çilnlı:ü mlş demektir. 
da yapılmakta ve Nafıa şosesi is _ Almanyanın Triyestede uzun za· İşte Alman devlet adamlarını 
tasyon"- bağlanmaktadır. man sadece bir tüccar olarak kal - düşündürecek bir keyfiyet. Yakın-

---<><>- mıyacağını biliyordu, bahusus ki da Hitler Rayhştag'da söz gl;yll -

lzmir Belediye cezaları 
lı. hn,,_, (İkdam) - Yerlere tü -

lı.Urduklerı anlaşılan yirmi sekiz 
ış· 1' haftalık ruhsat tezkereııi al-

~'Yan beli kişi, hamur ekmek çı
b aran ikı fırıncı, köpeklerini başı 
oş bırakan beş kişi cezalandırıl • 

llııştır. 

bugün bir İtalyan şehri olan Tri - yecektir. Ne söyliyecei!in! görece
yeste evvelce Avusturya - Maca- ğiz. Şansöliyenin söyliyeceğ! sözle
ristan imparatorluğuna ait olmuş- ri önceden bildirmek Adeti değil-
tu. dir. 

B 
öylece, bizzat B. Mussolinl - Nutku büyük bır ehemmiyet ar-

IJin reaksiyonu bize lehli- zedebilir veya hiç ehemmiyetsi>: 

keyi kendisinin de sarahatle his _ olabilir. Ekseriya Almanyanm bü -
setmiş ve ölçmüş olduğunu göster kümranı dünyayı ant tehditlerle 
mektedir. Şimdiden Almanyanın hayrete düşürmilş, hazan da bek

. dostu olan Macaristan, yarın, Ma _ lenmedil< bir itidalle şaşırtmıştır. 

Çünkü ASPiRiN seneler• 
denberl her türlü soQukd· 

gınlıklarına ve aQrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduQunu 

lsbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar~ 
kasına dikkat ediniz. a 



UDA t 

Sinema Tiyatro 
r MAKASDAR SELAMI 't 

Bahçekapıda yanan dük • 

kanını Orozdibak karş1S1nda 

Celil Bey haDI köşesi cöz • 

İKDAM 

Hasta
Avrupada en 

28 - Mart 1939 

Dalp Uzunluf'u ileri ve yarınki program. lükçü Artaryanın asma katma 
1931 m. 113 K<•. 120 ıı:w. Adagio Assal. S. Herzo, Allegro taşındığını sayın müşterile • 

çok kullanılan llklann 
POKER KEŞiF T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 ıı:w. Vivace. Final, Allegro molto. 

v 20 ıı:w Tine aneyler, 
T. A. P. 31,70 m. 1456 nce. · Saat 22.30 Müzik (OpereUer • ••••• • •••••• .. 
'l'ilrki7• Rad7odililzyon Postalan Pl.) 
'""-L' "-d Ank ra Bad7oau 
& ur .. ye ... yosu • Saat 23 Müzik (Cazbant - PL). 

Salt 
Saat 12.30 Pro<rram. 

Saat 12,35 Tüıik müziği • PL 

Saat 13 Memleket saat ayarı, a • 

jans, meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 Müzik (K&nşık prog
ram· Pl.). 

Saat 13.45 • 14 Konuşma (Kadın 

saati • Ev kadınlığına dair). 

Saat 17.30 Konuşma (İnkılap ta

rihi dersleri • Halkevinden nak • 
len). 

Saat 18.30 Program. 

Saat 18.35 Müzik (Neş'eli mü • 
zik - Pl). 

Saat 19 Konuşma (Tiırkiye pos -
tası). 

Saat 19.15 Türk miiziği (Fasıl 

heyeti). Okuyan: Tahsin Karakuş 

ve Safiye Tokay. 

Saat 20 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat bonıası (fiat). 

Saat 20.15 Türk milziği: Çalan· 
lar: Zühtü Bardakoğiu. Cevdet 

Çağla, Cevdet Kozan, Kemal Niya

zi Seyhun. Okuyanlar: Sadi Hoş • 

ses, Samahat Özdenses 1 - Hicaz 

peşrevi • Osman Beyin. 2 - Şerü 

İçlinin • Hicaz şarkı - Derdimı um

mana döktüm. 3 - Şevki beyin • 

Hicaz şarkısı: Affeyle suçum ey 
güliter. Şekip Beyin • Hicaz şarkı: 

Mahvolsun o tali. 5 - Kemal Ni -
yazi Seyhun • Kemençe taksimi. 

6 - Yesari Asımın • Hicaz şarkı: 
Sazlar çalınır. 7 - Hicaz türkü -

Çıkayım gideyinı be kuzum. 8 -
Mahmut Celalettin paşa • Hüzzam 

§arkı: Kerem eyle mestane kıl. 9 -

Rakımın - Hüzzam şarkı: Aşkın 

bana bir gi:zli elem oldu yar. 10 -
Lem'inin - Kürdilihkazkar şarkı: 

Nazlandı bülbül. 

Saat 21 Memleket saat §yarı . 

· Saat 21 Konuşma. 

Saat 21.15 Esham, hhvilat, kam· 
blyo - nukut borsası (fiat). 

Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 

Saat 21.30 Müzik (Radyo orkes

trası - Şef: Praetorh:s.) 1 - L. 

Van Beethoven: •De Weihe des 

Hauses• üvertürü, op. 124. 2 - L. 
Van Beethoven: 3 üncü senfoni 

mi bemol, majör (Ere.ika), op. 55. 
Allegro con Brio. Marcia Funebre, 

Saat 23.45 - 24 Son ajans haber· 

Tiyatrolar : 

TEPEBAŞI 

Dranı kumı 

28/3/939 Sah gil· 
nü akşamı saat 

20-30da 
Korkunç Gece 

3 perde 

--0'"---

HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 

( A§k Borsası) 

Son temsil 

Çarşamba akşamı 

( ÇARDAŞ) 

PARA BORSASI 
ANKARA 

28 ·8 ·8a9 
llAPA"I• 

1 STERI.JN 5.93 
100 DOLAR 126.6175 
lilO FRANK 3.3525 
100 LİRE'l' 6.66 
100 İSVİÇRE 28.5175 
100 FLORİN 67.21 
100 RAYİŞMARK 50.7925 
1ao BELGA 21.30 
100 DRAHMİ 1.09i5 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK 
100 PEZETA 5.93 
100 .ZLOTİ 13.7875 
100 PENGO 24.9615 
100 LEY 0.9050 
100 DİNAR 2.9075 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ 30.5675 
100 RUBLE 23.9025 

Eıham ve T•hvll6t 

Sıvas • Erzurum m 19.45 

'EBZE FIAT LERİ 

ICuruJ S. 

Araka 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Yer elması 
Havuç 
Kereviz kök 

Kereviz yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 

25 -
2 50 
3-
5-
6 -
4-
4-
2 -

12-
3 -

-60 
50 -
50-

Nişantaşı Kız Orta Okulu satınalma komisyonundan: 
Mevcut resım ve şartnamesine göre bchcrıne 1450 kuruş tah

mın edilen 50 adet sıra 3/4/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü 
saat 14 te açık eksıltmes• yapılacaktır İlk teminat 55 liradır. Bu 
işe girebilecekler bu ncvı ış yaptıklarına dair resmi daireden verıl· 
miş vesika ve 939 yılı ticaret odası vesikasile belli gün ve saatte 
lstanbul Beyoğlu İstiklal caddesı 349 numarada liseler muhaschc-
ciliğinde toplanan komısyona müracaatleri. (1720) 

inhisarlar lstanbııl BaşmUdllrlüğünden : 
l/Nisan/939 tarihınden ıtibaren boş rakı şişeleri satın alınını • 

y acaktır. Ellerinde idare monogramını havi boş rakı şişesi bulunup 
ta satmak istiyenler mevcutlarını 31/Mart/939 akşamına kadar 
İdarenin Kasımpaşada kıi!n tuz ambarına getirmeleri ilfuı olunur . 

• ıssa. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
30/3/1939 tarihli Perşembe güııü saat 15 de htanbulda Ayasofya

da Devlet Basımevi ekııiltme komisyonu odasında (6497,54) lira 
kesi! bedeli Devlet Basımevinde yapılacak İstirotipi atölyesi İn§aa· 
tı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart 
nanıt>leri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak D. Ba 
sımevi Direktörlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (488) liradır. 

isteklilerin en az (5.000) liralık bu işe benzer ış yaptığına dair 
ıdar~lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilaye • 
tınden eksiltme tarıhinden ·8• gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 
yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (1685) 

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

kuzu eti açık ek;;iltmcye konulmuştur. Eksiltme Beyoğlunda Sin

ger apartımanındakı LisPler n•uhasebeciliğindc toplenan komisyon

da 28/3/939 Salı gliniı saat 11 de yapılacakt.r. lsteklilerin belli sa

atten evvel Lıseler muhasebec· hğine yatıracakları 49 lira 72 kuruş

luk ılk teminat makbuz ,.e d.ğer kanuni vesikalarla bırlikte eksil

me saatınde komısyona müracaatleri ve şartnameyi her gün adı 

geçen muhasebcciukten görüp öğrenm lcri. (1620) 

KOLU traş bıçakları memleketimizde 

Adalar Sulh Mahkemesinden: dahi en çok sevilen 

Büyükadada Türk Yılmaz cad- Poker T raş Bıçag" ıdır 
desinde 84 No. da vefat eden bah· K 
;~~:e!~:d::i ko':ı!~; o~~~:~s= ı••••••••l•Y•l•B•i·R-·H-·A·Z-·I Mm••••••••ıl 1 
veraset iddiasında bulunanların 

üç ve alacaklılarla borçluların bir R 
ay zarfında vesalkile müracaatle- Rahat bir uyku temin eder 
ri ilan olunur. (16313) 

iKDAM 
ttcna Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

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

Rlrincl Sahife 
İkind Sahife 
İç ıahifeler 

TEK SÜTUN 
S ANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kuroş 
%50 kuruı 

50 kuruı 
30 kıırtlf 

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

Di K KAT 

Her yemekten ıonra alınacak 2 - 3 tane 

Pertev Karbnnat Komprimesi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini giderir. Pertev 

Karbonat Komprimesini her ecz~nede arayınız. 

-------------------------~ 

MERSİN SALI PO;:, TASI 
28 Mart Salı ailnkil Mersin postası yap.lmıyacaktır. Buna mukabil 
31 Mart Cuma ırünü Mersin postasına kalkacak ( Tarı ) vapuru 
yalnız Salı postasında olan iskelelere de ilaveten uğrıyacaktır. 

Edirne icra memurlugund.m : 
938 • 1216 

Edirne Hususi idare vekili avukat Cevdet Öncr'in EthnA'd~ 
Gazetemize ilin vermek ı.-

Ayşe kadında tüccardan Alı Kaşif Filibe aı.eyhıne ılitma müstenitiyenler cerek doğrudan doğ-
ruya cazeteıniz idar~hanesi· den yaptığı iki dükkanın tahliyesi ile 37 lira ve 27 kuruş kira bede-

ne veya llinat şirketlerine li ve masarifi muhakemenin ödenmesi hakkındaki icra takibı üzeri-

müraraat edebilirler. ne borçlu namına tanzim v~ tebliğe verilen icra emirleri muma • 

,, 1\ ileyhln iltametgfilunın meçhuliyetine binaen mübaşir taraiından 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

1 
bilatebliğ iade kılınmış ve icra tetkik merciınce tebligatın ilanen ya 
pılmasına karar verilmiş olduğundan bermucıbi karar bir ay içinde 

Denir. Hastahane•İ cildiye dükk·nı hl' bo öd' k 'k ·· d t "h . h a arı ta ıye ve rcu emez tet ı mercıın en veya cm • :r.u revıye muta asaı•ı 
Pazardan maada hergün 3 den yiz veyahut iadei muhakeme yolile ait olduğu mahkemeden icra • 
sonra hastalarını kabul eder. nın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezse cebri icra yapıla-
Adres : Babıali Cadaesi CaRa· cağı ve yine bu müddet ıçinde mal beyanında bulunmazsa hapis ile 
loRlu gokuıu köıeboşı Na. 43 

TeJ,.fon : 23899 
tazyik olunacağı icra emirlen makamına kaim olmak üzere iliin 

olunur. c2043 , 

Zayi Tasd'l<nrune 

Bakırköy orta okulundan aldı- -••••••• •••••• ı 
ğım tasdiknamemi zayi ettim. Ye
nisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Bezezyan lisesi 8 inci sııuf 

No. 207 Necdet Eröz 

Dr. Hafız Cem al 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHA$SISI 
Divanyolu 104 

' 

... .. .. "' "'"'' ."."'"'"'"''" ,,, .... 
Sahip ve Başmuharriri: Ali Naci KA

RACAN - Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İ~lerl Müdilrü: M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı Yer: Son Telgraf llasımevı. 

'"''"''"' ....... 
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ile izale edıniz. Bu sayede nirçolı: 
büyjk hastalıklara tutulmak tehlike· 

sini ele önlemiş olursunuz 

• 
1 1 

Bütün agrı, sızı ve sancıları keser, baş, 
diş, nezle, rrip ve romatizmaya karşı 

bil hassa müessirdir. 

icabında gUnde 3 kaşe alınabilir 

Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklit ve ben.zeri 
vardır. GRIPİN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 
----

inhisarlar Umum Müdürlüğünde 
I - Şartnameleri mucibine~ ·~00.000• adet · 100• k.Ialuk , .• 

· 50.000 . adet te ·50• kilo! uk tuz ÇU\'alı kapa.ı zarf usul 

satın alınacaktır. 

Il - •100• kiloluk çuvalın beherinin muhammAn bedeli ,45 , ku· 
ruş, ,50. kiloluk çuvalın beherinin muhammeI' bedeli •27• 
kuruştan .105.5000 lira, muvakkat temınatı •7912• lira ·50• 
kuruştur. 

Ill - Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15.•r da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindekı Alım komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün söziı geçen şubeden ve İİzmir, Anko 
ra Ba müdürlüklerinden ·525• kuruş bedel mukabılinde 

alınabilir 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle %7,5 güvenme para~r makbuzu veya banka 

teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale 

saatinden bir saat evveltne kadar komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. •1845· 

~~-~~--·~-~~~--~--~~- --

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ALTINCI KEŞiDE 

11 - Nisan - 1939 dadı r. 

BUyük ikramiye 200 .000 Liradır. 

Bundank ~~:=Liralık 
Baş 0 20•000 ikramiyelerle 15,000 

10,000 

200,000 ve 50,000 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat ı Bilet alao herkeı 7 Nioaa 939 günü ak~mına kodar 

biletini deflıtinoi olmalıdır 

Bu tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ibmal 
ıtmeyini.z. 51.z de piyanıooua mes'ut ve b ahtiyarlar ı 

araıını iirmit olur1nnuı. 


