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Büyük Şef ismet lnönü'nün, on sene evvel 
gazetemiz sahibinin ricası üzerine yazıp "ermek 
16tfundıı bulunduğu yuk:anki el yazısı, bütün 
Türk matbuatı için ebedi bir direktif mahiye • 

tkdaın• için de mesleğinın 
tinde old~ ~bd";'",_te· en t1eciz bülbadır. Bu 

. gilerllll CLll n 
ana çız • a başına bir şeref let1ba -
t1esikaY' ilk 5 ymuzuı 
sı gibi koyuyorıu. 

EKREM KÖNİG 
REZALETİ 
Yazan : Ağaoğlu ~hmef 

--- d Jıafa 
lıte bir .sürü gönül bulan ırıcı, I 

1 
k . dınlotı mas 

rücü kara noktalar 1 ay 

döndü· 
ahlakı 

Dünkü ve 
bügünkü 
İkdam 

ikdam, bugün çıkan gazeteleri
mizin en eskisidir: 1894 te, yani 
tam kırk beş sene evvel, merhum 
Ahmet c.,., det tar& u l 
dilmişfü. 

Ciimhuriyet inkılübından evvel, 
İkdam, kozmopolit \le klerikal, it· 

k f, dalı olur. umumiye namına c;o ay tihat anasırcı ve ittihat islümcı re. -:::::....---
kiplerine karşı. memlekette halk. 

Ekrem König rezaletinin ehem
miyetini ne büyilltmeli, ne de 
küçültıneğc çalışmalıdır. Vak'ayı 
clduğu gibi almalı ve olduğu gıhi 
tahlil etmelidir. 

·sbette canlı ve u)n- çılık. Türkçiilük, sade liııan ve 
!er, garpta_ 

0 tnı onun içindir ki bi· garpçılık fikirlerini ille mildaCaa e-
rıktır ve ış e ı ·ımııa · b'" ··k t d" C"d ·. . danberi soyı: up den yct1mı uyu gaze e ır. ı . 
n•ı asırlar .. d"l· 1 . ·ı·.,·ı .ı. d ·. diAeri de her gun ' ·• diliği ve samımı •s• e me,.,ur u. 
tdı]mekte, 6 d f k r· . deği kfaşmaktadır. Halkçıy ı, a aı B\'Om mp J. 
ziyade revna . ı· . . . . , 

. ilk" ürler ki mkı apıa· di, ınıllıyelçı~·lı, fakat şoven değil. 
Bınlerce ş ' ı · · 

Bu gibi rezaletler her yerde "e b" . birinci alandan a ıp di, sade lısancıydı, fakat şıveye ay. 
her cemaatte vakı olınaktadı,.: Da· rımız. ızı doğru götürmP.kıe- kil'• ihatlardan kaçınırdı; garpçıy-
lıa birkaç sene içinde İsveç gi~i ıkincı alana dı, fakat kozınopoliı değildi. 
:nümtaz bir cemaatten başlıyarak yız.Adliyemizin son zamanlarJn Milli Mücadelede, Peyamlara, 
ta İngiltereye, Hollandaya Fran· verdiği 'intiba ümitlendirici ve se- Sabahlara, Alemdarlara karşı ınil-
Eaya ve Amcrikaya kadar varan vmdiricidir. . li davayı tutan gazeteletimizin ba-
her tarafta bu gibi rezaletler oldu li • serb~st•- şında ikdam t1ardı. Zaferin ve in-y Matbuatımıza ge ncç, - . 
ve bundan sonra da olacaktır. aı- "e teşne olan bu efkarı umumıye kılfıbm bütün esasl$rına s:ulık kal-
mz Fransadaki Staviski rezaleti· ;ıakili • bundan daha birkaç sme dıktan sonra ilk sahibinin yorul -
rin bütün Fransayı aylarca s:ırsan Evvelki ürat tefrit hallerioı:!<n ması ve meslekten çekilm~k ihti . 
t•ferrüatınt hatırlamak bu husı.ıs· ve ms· ya••n• duyması üzerine neşriyatı • kendini kurtarmıya ~ 
ta kafi fikir verebilir. · · t · e•me· na b·ır müddet fasıla \'erdi: ondan ne,ri muvaze.nesını emın 

Bazılar! bundan istifade ederek O t k h .. rrivetı sonra un· tı"yazını yine gazetetllik ğe çalışmaktadır. a~ ı _u .. " ek 
taşıdıkları fikir ve kanaat sisten:· süüstim•l edip anarşıye gotu'.7". hayatına İkdamda başlamıs n O· 

!erini teyit etmek için bu tefe..-ru- ~ağını anlamış ve hürriyetsı~lığe rada uzun zaman çnlı~mı' genç eJ. 

•·tı Fran•anın çürümek üzere oldu- · ve minnettar lere devretti. o yeni ıııerlıalesindc, 
l:arşı da memnun 

tuna atfetmeğe çalıştılar. .özükmek gibi zelil bir vaz'.;et taze bir meslek hamlesinin baba · 
Hakikat tamamen eksine-!ir~ ~Jmak şeufsi.zlığini irtikap edecik rına ka"u~an ikdam. birdenbire 

zıra _ tekrar ediyoruz • bu g:?ı mevkide değildır. o, olcl_ukç~ .'. 1- günlük meslektaşları arasında en 
\•ak'alar cemiyet hayatının ale a- ı;unlaşmış ve herhangi bır h,aıse ileri derecelere varmış ve harf in· 

hürlerinden<lır. Her y•rd" ı•arşısında soğulı kanlılığı.nı "' .... u .. • (Arkası. 3 üncii sayfrıiJa) cte teza . . dı suiistimal , 
"" her zaman ıtıma ak Jıafaza etmeği, memlelıetın yıuı- ----------·---
etmeğc. cemaate baskın ya~ar_ sek menfaatlerini her şeyden c·;
samiııııyetini aldatınağa ınail 

1 
ın· ve! gözönüne getirmeği itiyat cchn-

sanıar bulunabilir! Yalnız c :.e- ı· 
e ,arı<- miş ır. d 

-lr ki bu gibi baskıncıları v · · • Ekrem König rezaleti karşısın -' 
• .ı.. ]ı k a!ın!&· · k atl>c-
timalcileri y..,.a yaca.'. lduk- gerek adliyeınız ve gere ~ ._ 
rına damga vuracak. Jayik 0 

1 
tınıız vaziielerini kaydettı~llTl'•· 

cak vasıta ar a ·t tmektedır'er. 
Jarı cezalara çarptıra b V'- tu olgunlukla ı a e d b' 
ır>evcut ve bol olsun! Vay u 

1 
Şüphe etmiyoruz ki bu saye e .r 

1 mu\ııt.e· d 1 altında s•k1a-
sıtalardan mahrum o an . ·ok esrarlı per e er , 
re! Veyi soyulup soğana çevlrildı- ~ "•in akibeti nihayet ~ey"an:ı 

ı dive rıan ı, ·· · !er kını ol .ır-
gı halde ağzım açıp imdat. ·. ul cak ve ınucrıın • 

· İ t sıl kon a ddi ve manevı t•agıramıvan cemaatlere! ş e a ; ısunlar ma .. 
dirüklük, asıl bataklık haline gel- ıarsa 0 çarptırılacaklarnıı 

1 ' ıarına · hıç o • 

Bu gibi adamları muasıı ce!'l~at

kri.n çokları me:elii, İngilizler hu-ı 
~usı evlere, kluplere, cemiyetle 
Lile almazlar'. Bizim mahfeli~~ 0 

gibilere nasıl yüz veriyorlar? 
Sonra rezalet, muhterem Dahı

f;ye Vekilimizin izahatına gore 
sekiz ay bundan akdem ke•fedil
miş, hatta bazı memurlar bll• ;,. 
ıintak olunmuş, bazıları meıııu· 
riyetlerinden çıkarılmışlnrdır! n 
nalde neden bu kadar müddet es· 
ııasında iş durmu~tur? 

ıniŞ muhitler bunlardır. ceza b raber, ınsan 
Bununla e bir sıra Daha sonra - Ekrem König'in 

CemaJtleri soygunculara ve a • d" kendinden 1·,<tirak ettig"i mübayaa - yalnız bu 
ı a ken ı d" · alaını-

Jpncı ara karşı koruyan vasıtalar roazs ·ktan ken mı tı.h!e muameleden mi ibarettır? 
arasında en mühımleri: Ffk.i:ı ;ualler sorma . Yoksa ondan ~vvel de bazı işlerde 
ı:mu~iye!i :emsil eden matbuat- yor.. Ekrelll J{önig '.sııı'· eli var mıdır? Bu cihetler t~tkik 
1a içtım11 nızamı koruyan Adliye Bır kere bu l d biz bırıtaÇ lundu mu, olundu ise ne gihi ne-
teşkil3tıdır. Bu iki unsur serbest, nı; bundan evve et adüf ettik; t • ld • 
•yanık ve vazifeye merbut oldu· ıezaletli davalarda . es ı"dı·ı· jıir ticeJere varı '.· .... 
~ ser , İ te bir sürü gonul bulandırıcı: 
ğu müddetçe, cemaat kendi a•i- aşikardır ki bu bir ser ş d··ndürücü kara noktahr, kı 
sınden emin olabilir -'t!rgüzeştcudur. d ın kala 0 ahl!kı umumıye 
Şark ile Garp arasındaki far1<1a. O halde na.sıl oluyor da bu 8 

.
8

. aydınlatılmokasfıa"dah oluı du. 
""h" .. t b 11 . ize e rıp 8 r J rın en mu ımmı ış e u iki tınfür bazı yüksek mahfe erıın · 1 ·aının ~AO~LU AHMET 

r · · ? ıu ordu da u u 

Mücrimi 
vermek 

yakalamak, cezasını 
en esaslı işimizdir 

Omid ediyorum ki Fransa hükumeti bu mücrimi 
bize teslimde gecikmiyecektir 

HERHANGİ BİR YOLSUZLUGU EZM """'r ... ,. 
BİZİM 

Çemberlayn 
Romaya vardı 

• 
lngiliz Nazırları 

Mussolini ile 
temasa başladılar 

Müzakerelerin a n a hartlarını 

orta Avrupa, İspanya ve Uzak

şark meselelerile Fransız . İtal

yan ihtilafının halli teşkil ediyor 

İÇİN KA T'İ BİR ESAS .......... _..,...,.. 

! .. 

lal!nb!ycı - nu~t hanem ıtJat 
eli l>lltl&r. 21.30: MiizHc r;Küç ork; 
Ş..!: Neclb Aşkın). 1 - Noack - Köy ı 
!eri. 2 - Borcherı - Bir ırecenJn 
(vals). 3 - Leopold - Karlsbad h 
~ - Pachernegg - Viyana süiti. ı . 

, geçldı·esmı. 2 - Operada balet ıntızı 
Grabende geztntJ. 4 - Pa.ra~rde aUı 

G ca. 5 - Lehar - Eva operettndeq -
.... 22.so· Müzilt ~Çit;an vesaire _ Pi 1 rsr:' 

yuk · ıcazband - Pl.J 23.45 _ 24: Son. •t.a.ıı. . .:P.-'l 
kirit berletl ~ nrınk! proAranı. -
be e< 
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sor ı l2,:ıo l"r<ıgnm. 12.SS Türk mllslfl _ P1 d 
. ~o Memleket ..... t Ayan, aıans, meteorolo ın 

dısı bl'!'leri - r:ı. ıs - H Mfrıllt (haru ·il 
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ruz! 18,30 Program, 18.35 Müzik (dans m 
mık Pil, 19,00 Konu~ma. 19.15 Tih1< mllz!l!I 

•ıl heyetli Oelil T<1k.<esln lştlraldle. 20, l" 
kndı. J•ns, mPteoroloJI haberleri, zlrant bo)d 
• Bır rrtat). 20 15 Tl!rlr miizll!1. Cfllanlar'. v 
Caka CPTdet Çotıa, Kem.si Nlnd. S.vhun, 
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rgın kı - Fier gilzeJ1ıı bn~ında 3 - AIJ E!• 

leca Nihavend şarkı - Flevdtm gene. 4 _ s ı 
diğiı nak - ll!n gllJ dallmnda. 5 - Muhtelli 
altııı kılsr. 21,00 Memleket aut ayarı. 21.00 l 

"' nı aınu"tna <haftalık spor servlsll, 21,15 Es 
ta'ıvllA!. kambtvo - nnlrnd bo!'SMI rf 

gaze21 .25 NP~•ll plf.klor - R 21 :ıo MDılk ( 
hilıll YUOUr1lmhur !1§.rmonlk cırkle.•tnımı :n 
ğııu Pr• etoMus 1 - W. A. llfoza rt: Kl• ri n~t 
çavı dn~to cı Rond", All•ırr<>, Solist· Ha..nı 
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Dn,wun. 2 - A. Gla7ounow· R inci sen .. 
Kız MI hem<>! ma!ör. op. 83 nı AH•ırrn mod " 

~ 
to bl M•<to el Al!Pl!?n dl M'>I!,. t<> ""'te ıı 

et to - A!leuo modernto. 22.45 M!l?.!Jr r l 
baş ~el11ıkc;y11nlan, UV'Prtii .. Jprt ve Aft.ittl, 23 flO 

d 1\k rM2band - Pil, 7345 - 24 Son .ılllll 
e e bcrlet:I ve :rannk! program. 
kay 
bun 
Fak-
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üstü 13.30 Proeram. 13 35 Mfızik !kabare, ( 
. . ıan - Pll. 14.00 Memleket. ııaat t.van, a1 
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,'V - ıı:sır etttn beni. 4 - Cevd•t Kozıı 

ncşrı!lı..-sım . 5 - Şükrı.1. Ş41nMan .. Bu Ae'Vda 
sile ıllı yalnn. 6 - R.ahml "fl!'V - Aervlnazı 
ne di cıkmış. 7 - Şem..,.ddln Zlvn • Şu gl\le 
tarhğ~ın. 8 - ··············· Raı ı:ematsı. a4 

v 

Atı ~o M'1"1lı: (dans mil-.11!1 _ Pil 
17 30 PMram. 17 35 Mfi•tk <dana saat e 

de an. 18.15 Türk ml\z1"1 <lıalk mn•llcl&ll 
da bi•t.ı ~•ık Veysel ve hmıhlm. Tflrk 7"• 

yeşil a<ıl heyeti), Sanye Tulı:av Te Tahsin KA 
takılım•un lırtlrnklle. 19.00 Konu.,,,a ldış ,,. b 

1<ıı hMi••le.-\1, 19. 15 Tllrlt m\lzjitt 'in •İl 
Genç - Holll Be~ll Yônetııenı, rn30 Tlln nı; ir 
d~dcıı IMuanım Nu•I Ralll P<-ıvraz - Jı: 

.-ç ar 1 olsa, ıJonı, :ıo.oo AJ•n•. nıet'loroıou ha!>erl 
kızıl .ziraat bors•m rrıatl. 20.15 M~'11r. n• ı 
d '<l~r - R 211211 "F.'ham, tahvU~t ka bl 
eınc:rnd borsası <!1atl. 20.30 M<mı1 ',- tm 

pau ıtn.. efl._e , 

kada, 
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MUSANIN HAY ATI 
Yalnız bir 
devrin bir 

kişinin hayalı değil, bütün bir 
ihtişam, tazyik, zulüm, itisaf 
devrinin tarihidir. 

•ukaddeme Mevzuu din çerçevesinden çıka

•Aıt- ile ıılur :ıaman 

Muhammet lluatafa arasında ge • 
lip geçe• peygamberlerin sayısmı 
efsane n din tarihi bile bilmiyOI". 

Nebist rarak bu büyük tarih din adam -
lar1nm hayatlarını yine din ve ef
sane tarihinin kayıtlanndan ol -
mak surelilc ve bitııra( bir şekilde 
tetkikle okuyan için faydalı ve 
zevkli olacaktır. 

Betti bunların (nebi) mi, (veli) 
mi olduklarından bile şüphe edi • 
yor. 

<Peygamberler devri) diyebile • 
eeğimiz eski ve geri tarihte bar -
)angıç ile son arasında tarihe ad, 
nı ınaletmiş birçok peygaınberltr 
var. 

Her biri hakkında efsane tarhii
nln masallar diizdiiğii dörder be • 
ter -r y..,yaa. yimıişer otuzar 
kulaç ltoyanda tasvir edilen bu 
peygamberler orasında akla en 
yatkın onlaro. tesirlerini bugüne 
kadar yllflllnt.g,. mu,affalo. olmuş 
olanlardır. İlk peygamber olarak 
tanınan Adem bal>amız, bu şerefi 
aratılan ilk insan olmasına borç
udur. Nuhun •Tufan ı, İbrahi -

in •Nemrud• ı• Vakubun ç°"uk
•, Ymufun •Züleybası•, Eyü • 
•Sabır• ı, Musanın •Tufan Vf' 

vun• u, Süleymanın •Belki~ ile 
brı., banm •Zekeriya • 1\fer • 

4te biz, bu işe ve evveli Musa -
dan başlamak suretile girişmiş bu
lunuyoruz. 
Musanın ha.vatı yalnız lıir kişi • 

nin hayatı değil, bürün bir mme -
tin ve bütün bir devrin, bir ihti
şam, tazyik, zulüm, isyruı ve itisaf 
devrinin tarihidir. 

MUSA.N'IN HAYATI 
-1-

Önde Velid, arkada Ham:ııı~ or
talarında uyuz ve yüklü h•r 0şek 

Mısırın kapı..:na dayandılar 
Kapı muhafızları yollarını kes -

tiler: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
Velid cevap verdi: 

Şehre .. Pazara ... 
- Nereden geliyorsunuz? 
- Uzaktan .. Horas.n tarafların-

dan. Buranın yabancısıyız. 
- Belli. 

kombinezouL onlar. tarihi<" - Nerden anladınız? Üstümü 
e kadar yaşatmıştır. Bundan zun başımızın perişanlığından mı? 

Mus11), <İsa) ve (Muham - - Hayır .. Burada yaşıyan Beni 
itün peygamberlerd ·n üs- İsrailin de sızden kalır yeri yok.. 

·"= kurdukları dinlerle Siz Beni İsrailden olmadığınıza 
"1ı1an üc büyiik bölük göre Mısırlı da değilsiniz. 

Ve- erdi- Aralarını asırlar - Ya.. Demek burada bütün fa
llrilç bütün dioin tahlilini ve parasız öyle mi! 

ld<'k!liz. - Sersem herif sana bütün halk
,, Muhnmmed şüphesiz tan değıl.. Beni İsrailden bahset -f ..... gitti Ben ı. 1 rd B" ._.. ük' İs ..,.. · n a ır. ırer .. uy tim. Beni railin bütiin kazanct 

Mutfaktalr,~ıuşlıırdır, Mil)onl .ıca in - bizim içın. Mısırlılar için. Bız, ba-
ıddetlendi: endi! "" son'l:a rln yine cağımızı uzatıp keyfimize baka • 
tir daha 8.ıerinc .. ıardır. Bü- rız. Tarlalarımızı Beni İsrail sü _ 

Heri lik i~-ı re.r. Odunumuzu onlar taşır. Hatta 
yüzden .arın k huk ifarımızın, vezirlerınin ara-
t>lle V,\'delel<"ı ·ıe at yerine onlar çeker. 

dikkat. tıpla sizin gibi birer 

olur. 
Geri taribin risuı 

ze yirminci asnn geniş muba. ı 

\yakları sizin gibı 
7iyecek bir lok-

r mı ht.ikürn
rler. 

döndü. 

li eti nıeşlıtır romancısının hayal s~, 
dağah:Jiınıten dahu çok zengin 
masal kaynatJdırlar. (Al..yhüsse

,,_ 

lam) lar sırasında buluoa. mesela - Deh! .. 
bir •Lut peygamber• iu dr~ri \'C· 

ya (alevhUllinelM") ler ınıf..,da 

~- t.. yrr-lllnuş lıfr •Nenınıd• un, bir 
•Flrarun• un ihtişamı sadece geri 

ili tarihin dl"ğil .. Bugilnkü ,.e hatta 
le(' yannki tarihin bile ibret )e,·bala

rından ömek verirll't". 
Halk ma.ıııllannda mevrut • Hik

ml!t• " mukabil din masallarında 
da bllyük lb,...tJer saklıdır. 

l1l Din tarihinin ilç büyük pey . 
lı ıramberi •Mwı .. , •İsa• ve •lllu _ 

8 
hamm<'d) bakkıuda pek çok eser-, 

llf ka-r yudınıştır. P'akan bunlıırın ek
ınlamıı •i ynılış itibarile ya lıir dinin 
'6zdrn ann.,_ veya ıiiğer bir dine bü-

o da şimdi beni teşkil L.mişlerdir. 
ııyler yapmıva tövb 

kadar ttçele kana 

Diye uyuz eşeğiL. şeı, 

ıc gırmek istedL 
Kapıcı bu sefer Velialn kolun -

dan yakaladı. Sert bir sesle: 
- Sagır mısın be herif .. dedi.. 

Sana nereye dedim! 
Velıd kızdı: 

- Ne lıif anlamaz adamsın .. Ya
bancıyız, Horasandan geliyoruz ve 
Mısır pazarına gidiyoruz. 

- B.. uz eşeğin yüku ne? 
-Kavun-
- Ne biçım şeymiş o? 
Velid, eşeğin iki tarafına asılı 

küfelerden birinden bir kavun çı
kardı. 

[Arkam var] 

Vekalet memurlar için 
bir proje hazırlıyor 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 

her yıl genişlemekte olan gümrük 
ve inhisarlar idareleri teşkilatı -
nın bütün ihtiyaçlarına cevap ver
mek üzere yeni bir kanun projesi 
hazırlarnağa başlamıştır. 

Pek yakında meclise arzedile -
cek olan bu kanun ile her iki ida
rede çalışan memurların lerfihler~ 
de mevzuu balısedildlğınden bu 
proje alakadarlar arasında son de
rece sevınçle karşılanmıştır. 

--<>----

BELEDiYE 

Yolların tamirine başlanıyor 
Beyoğlunda Pangaltı, Şişli, ı'a· 

;ar mahı.llesi ve Kumbaracı voku
~unun keşifleri yapılmış ve :ıw.ıe 
ıılunmu~tur. Galatada Tulumbacı 

cokağı kamilen parkeye tah\'il e
c'ilmiştir. Bundan başka Beı•.nı
malcı yokuşu ve Saltuağacı kal
dırımlarının tamirlerine baş!an
r:ııştır. Bu yollardan mada Kum-

1:,aracı yokuşu, yük kaldırınur.ın 

! ır kısmı, Ham~lbaşının alt kı ·mı 
ı\ğahamamı, Turan caddesi Ay -
ııalıçeşme, Sakızağacı, Valdeçeş
ı.;e, Elmalı, Yenişehrın br 
l ısmı, İcadiye Kazancı Y~ku
tunuıı bir kısmı, Harbiyeniıı l::ir 
kısmı, Şişli Pazar mahallesinın 
tir kısmı, Tofaloğlu, Kır <0k~kla
rının tamiri Mayıs ayına k:ı i:ı: 

kat'i olarak bitmiş olacaktır A
r;alarda da esaslı bir faaliyete h:.ş. 
]~nacaktır. 

Adalarda bunlardan başh .ı'.li 
Yaver, Çıırkıfelek sokakları".ın 

lir kısmı da şose olarak ir.~.l tdı
lccektir. Bu meyanda Cevizli< ro
:rnğı ile Pervane sokakları 'al.lir 
röreceklerdir. 

7,5 kuruşa ekmek 
Birinci nevi ile ikinci ne\'İ ek

. nek arasındaki 20 paralık fı.rk 

Lelediyece c;ok az görülmüş ve ı
~ ınci nevi ekmek için daha ucı::. 
hir fiat bulunabilmesi için t"tki -
.<ata başlanmıştır. Yeni ikınrı nevi 
ekmeğin nihayet 7 - 7,5 kuruş ~ra-
5tnda olmasına çalışılacaktır .3u
ııun için yeni bir tip ekmek yaı.ııa 
caktır. 

•• 

iKDAM 

Esnaf hastanesine ve 
cemiyete gitti 

Vali ve Beledıye Reisi doktor 
Liıtfi Kırdar dün İst.anbul esna -
fının ihtiyaç dileklerini tellak et
mişlerdir. Vali Kırdar, evvelii ls
ıaııbul esna( cemiyetlerı ta.alın -
dan kurulmuş olan esnaf hastane
sıni ziyaret et~. burada bir saate 
yakın bir zaman kalarak h.ıstane
nin bütün teşkılalı ve ihtiyaçları 
etrafında izahat ve malD.mal al -
mışlır. 

Esnaf hastanesinin tesisat, ter
tibat ve kadrosuna nazaran yatak 
adedinin az olduğunu söylemiş, 
mevcut 24 yatağın 150 - 200 yata
ğa iblağı için icabeden yardımlar
la bizzat alakadar olacağını da ila
ve etmiştir. 

Vali, esnaf cemiyetleri merkez 
binasına heyetle birlikte gıtmiş, 
burada iki saate yakın bir ıaman 
meşgul olmuştur. 

Bütün cemiyet reislerini birer 
birer kabul ederek kendilerinden 
ayrı ayrı cemiyetleri ve ihtiyaçları 
etrafında izahat alınış, su ve süt 
meselelerile bilhassa alikııdar o
lacağını kendilerine vadetmiştir. 

ÜNiVERSiTE 

Yüksek iktisat ve Ticaret 
mektebi mezunları 

Yüksek İklısat ve Ticaret Mek
tebı Mezunları,. Cemiyetı. av " l 6 
ıncı gi.ınüne tesadüf eden Paz.r 
günü akşamı Tokatlıyan sal o~ la -
ı .nda büyük bir çay ziyafeti ·:ere
tektir. 

DENiZ -- --
Kazaya uğrayan vapurlar 
Ereglide kazaya uğrıyan vapur

farın kurtarma ameliyesine tleva:n 
ldilmektedir. Bu iş ıçin gönderıl
miş olan Türk gemi kurtarmQ şir
ıretinin tahtısiye vapurları fırtı>ıa 
} a rağmen hummalı bir fulıyel 
göstermekt.ı-dirler. 

Diğer lAraftan Karad n'~J~.ı 
l'eniz Tıcareti Müdürlüğün" rlt:n 
t;elen yeni bazı telgraflarla fırtı -
r.anın yeniden başladığı öğro.,;ı . 
miştir. Bunun için Deniz Tioıc,..li 
Müdürlüğü yeniden loeyfivetten 
Karadenize vapur işleten aceıı!~ • 
iarı haberdar etmiştir. 

Universitede çay 

Üniversıtedeki çayda baluııaalardan bir grup 

Heı-gilrı --
Unutmak 

Jliıdis !ler, diıııağıınızm be
yaz kıvrmıları üstiinde ne fa
ni izler lnr.ıkıyor. Uabzamı • ı 

zın, ceza glinucmiş fotoğraf 

kiığıtlarmJnu farkı yok: Her 
gölge, her çh:gi, perde perde 
solup kaybolmaya mahkfım .• 

Hürriyetin siyah yeleli as
lan kııCası Namık Kcmal'i kaç 
) ıl sonra b:ııırladık ve kim bi
lir yiııe koç yıl unutacağız! 

Baisi şekva bana hüznü 
umumidir Kemal, 

Kendı derdi gönlümün bil
liih gelmez yadına! 

Diye kükriycn büyük mil • 
Jet adamını, yarını asır nisya
nın selviliklerine gömerek, 
ona karşı ölümden daha za -
lim olduk! 

Tevfik Fikreti düşününüz. 

Harabatı Türk tiirine o muh
teşem vakarı giydiren Tev -
file Fikreti.. Devrinin suhen -
perdazları: 

Kabrimi meyhane enkaziyle 
bünyad eyleyin! 

diye nfıra atarken: 
Ey şanlı avcı, damını beyhu

de kurmadın, 
Attın.. Fakat yazık ki, yazık

lar ki vurmadın! 
Diye mısralarını bomba gi

bi atan Tevfik Fikreti! .. 
Acaba onun Eyüpte yath· 

ğuu.. Yok, dünyaya böyle bir 
adamın gelip gittiğini bilen 
kaç ki~i kaldı? 

Türk münevverini, Türk 
san'at.kirını asıl rne~'lıs eden 
budur: Ilafızalarm Karacn • 
alımedi!. 

İşte Ziya Gökalp ta orada 
yatıyor, o korkunç mezarlık
ta.. Bize, blı:liğinıizi tanıtan 

adamı tanımaz oldu!... 
Otuz yıl önce, medresenin 

ilirn ve siyaset ocağı olduğu, 
arapçanın Tanrı dili sayıldı

ğı şeriat devrinde: 
Bir ülke ki camiinde türkçe 

ezan okunur, 
Kö)•lü anlaı manasını namaz

daki duanın; 
Ey Türk oğlu, işle senin ora

sıdır vatanın! 

Diyen adamın nasibi on 
dört yıl içinde tanınmaz bir 
ha) al olmak mıydı? Otuz yıl 
önce, Tiirk kö~·ii için: 

Kaldır aşar usulünü, aç 
banka, 

Yap her köye bir zirai 

sendikal 
Oiyen adamın nkibeti, mc

zarmıfo çiirümeden hafızalar
da çiiriimek miydi? 

Otuz yıl önce, Türk kadını 
için: 

Bir kız, irsde yarım erkek, 
izdivaçta dörtte bir 

Bulundukça ne aile, ne 
memleket yükselir! 1 

Diyen adamın yeri, şimdi 
kapılarını Holivııtun yıldız 
akınma açan başlanmrz ve 
göniillcrimiz olmalı)-dı .. 

İşte, Türk şiirine renklerin 
musikisini bir sıtmR gibi :ışı
layan Ahmet Ha im de bun
lardan biridir. hu unuttukla • 
nınızdan biri-

Bugün, elinize ilk sayısını 
aldığına •ikdam• da onunla 
nekadar zaman beraber ça _ 

Şarki Erdün 
Başvekili gitti 
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Bir cinaye in 
katili yakalandı 

"Yahu d i yurduna Cinayete, kıskançhğ .n 
tarafdar Arap yoktur,, sebepolduğunu~öyledi 

Londrada toplanacak olan kon -
greye davet edilmiş olan Arap bü-
ku.metlerinden Şarki Erdün Baf· 
'ekili Tevfik Paşa, şehrimiz-le lıir 
kaç gün kaldıktan sonra evvelki 
gün Semplon ekspresile Londraya 
hareket etmiştir. 

Tevfik Paşa hareketinden evvel 
kendisini gören bir muharririmize 
Türkiyede ikametı esnasında gör
düğü nezaket ve misafirperver -
tikten dolayı teşekkür etmeyi bir 
borç bildiğini söyledikten sonra 
seyahati ve Filistinde kurulması -
na çalışılan Yahudi yurdu bak -
kında şu izahatı vermiştir: 

- İngiltere tarafından vaki da
vet neticesi Londraya hlikümeti -
mi temsil etmek üzere gidiyorum. 
Görüşülecek meseleler hakkında 
şimdiden beyanı mütalea etmeye 
kendimi mezun addedemem. 

Filistinde Yahudi yurdu hak -
kmda Arapların bir sempati bes
lemekte olduklarını zannetmiyo
rum. Hiçbir Arap devletinin bu 
husustaki reyini müsbet olarak 
vereceğine ihtimal vermemelidir 

GÜMRÜK 

Gümrük ve 1 nh :sarlar 
'ekaletinin bir tamimi 

Gümrük v İnhısarlar Veki\!~ti 
bu sene tütün rekoltesinın çok k"· 
harık olduğunu ve bir kısmının 
~:ılılmadığım gözönünde tutarak 
bütün viliiyet Ziraat Odalarır ı 
Ticaret Odalanna ve İnhiı<arlar 

ıdarelerinc bir tamim yapmı~ h·ı'I 

<an sonra köylunt.in ancak S•ltla
eak mikdar ti.ılı.in ekmeleri h•ı,.ı -
'unda tenvir edilmelerini bildir -
miştir. 

AJakadar daireler bu hu»ı.:k 
köylüyü tenvir etmeğe başlaff .. ş -
lardır . 

ADLiYE 

Şüpheli bir ölüm 
Akbıyıkta oturan Eşref adında 

lir genç hamama gitmiş ve orada 
Lirdenbire fennlaşarak ölmii~tı.ir 
. Eşrefin zehirlenerek öldüğiı an
laşılmış ve cesedi Adliye doktoru 
Lnver K•ran tarafından muay~ne 
edilerek morga kaldırılmışt:r. 

Eşrefin hamama gitmeden e\·v~l 
oeyaz, pı;ynir ve pastırma \'E:di~i 

; nlaşılmıştır. Gencin ya bu ~tıda · 
l~rın bo~uk oluşundan veyahut 
ııamaınd:ı hamızı karbondan ze -

------ - ---

Jışıruştık. 

Yalnız ontmln mı? .. Ahmet 
Cevdetle .. Celal Nurile de be
raber ... 

Şimdi, iiçünün de ismi, fa
nilerin müşterek sıfatını ba
şında taşı~·or: M~rhum! 

Önümdeki kağıt, bir kefen 
pa-rçası gibi beni ürperUi. 

Yusuf Ziya Ortaç 

Katil Rıfat 

On beş gün kadar evvel, bir ge
ce Fatihte sokak ortasında bir ci
nayet işlenmiş, Rifat adında biri 
Çemberlitıışta oturan San'at mek
lebi talebesinden İhsanı on yerin
den bıçaklıyarak öldürmüş ve kaç 
mıştı. 

O gündenberi zabıtaca her ta • 
rafta şiddetle aranmakta olan Ri
fat nihayet evvelki gece Beyazıt 

meydanında yakalanmıştır. 

Rüati arıyan sivil zabıta me -
murları onun gözüne siyah bir 
gozlük takarak gezdiğini öğren • 
mişler ve takiplerine bu noktadan 
devam etmişlerdir. Nihayet evvel
ki akşam Rıfat Topkapı tramnyı
na binmek iızere Beyazıt meyda -
nından geçerken sıvil memurlar 
tarafından yakalanmtştır. 

Düb sabah sorgu"ya çekllcn Ri -

fat hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

•- İhsan iyi konuştuğum arka
daşlarımdandı. Bir müddettenberi 
Makbule ile münasebette bulu -
nuyordu. Bir gün bana Makbule 
ile beraberce bit- akşam eglenme • 
mizi teklif etti. Benim de Makbu
lede gözüm vardı. Hemen kabul 
ettim. Fakat nedense aradan uzun 
müddet geçtiği halde aldırmadı. 
Birkaç d~fa vıidiru kendisine ha
tırlattım, aldırış etmedL Nihayet 
hadise günü için kat'i söz vermiş
ti. O akşam İhsan Makbule ile si
nemaya gitmişlerdi. Ben de kapı· 
da bekledim. Çıktılar, peşlerine 
takıldım. İhsan beni gordüğü hal
de lıiç aldırış elm<'di. Buna çok 
kızmıştım. Nihayet Fatihte tenha 
bir sokağa gelince önüne çıktım: 

•Hani bana verdiğin söz?, dedim. 

Bana küfür etti ve kovmağa kal • 

kıştı. Bunun üzerine bıçağı çek • 

tim. Sonrasını bilmiyorum .. 

Rifatin kanlı bıçağı bü ün araş

tırmalara rağmen bulunamamış • 

tır. Rifat bıçağı hadiseyi müteakip 

sokağa attığını iddia etmektedir. 

Fakat bıçağın bulunamaması bunu 

katilin sakladığı kanaatini uyan -
dırmaktadır. 

n ele geçirmek he lıilııll'61'i~:.fıfııj 
1ıfı daha fa>'A Z' AN ı 
rluk heves · • 

.nı dizleri üstüne koydu: 

- Önce kendimi tanıtayım: ~.ı. 
kı Tahir. lradile geçinen bır ada -
ınım. Ne l, cfar zamandanberı ~· 

landım. Sizi, yüzünüze kar~ı 
ethedeeek değilim. Romanını -

L.111 edebi kıymeti hakkındı d~ bir 
fikır. mütalea yürütecek k ' · k:.s 
! h değilim. O romandaki uir tele 
fikir, beni, canevimdcn sarstı. Ha
yat tipisi! Benim için, daha tipi 
Cınmedi, dinmiyor da .. 

'at onda, şımarık züppe hal• d<: l.u_raya uğramıştım; sızı gördüıp. 
yoktu. Uzun tereddütlerden sonr~. s;zi 

Gözlerini mezarl!ktan ayımıış- rahatsız etmeğe karar verdin< 

liıkete mi uğradım? bayır! peki, 
neden? 

Sıtkı Tahir, hınç dolu bir s..sıe: 
- Bir tesadüf, dedi. Meş'uf". bır 

tesadlif ... Fakat bu tesadüfte, be
ı.:m zayıf irademin de rolü var. 
Bakın, nasıl oldu? 

biç te iyi No. 1 
iü. reçel kav•bir günümdü, çalışmak 

ıeleı" 'z de bize""· Topkapıda, sı;•la -
ıını '·ahvenin bahç~,i~dc 

• ı:ekilmiş, bô~lll·I -------Bilmecelerimaaki muarlı-
.... ~unıu ta;Jarı, kazaprn daha duyguıu da

... 1dııar. 
Ilık yaz rüzgarı kuş tüyü bir 

yelpaze gibı v:kıt vakıt yi.izı.imi· 
{ k~-uyordu. s.rların dışında ve j. 

ç.ndeki resi r, seyrek ağaç!! ten
İıa bahç d• göze görünme er.. can 
,1 varJıklr gibi dolaşıyordu. 
· Kah•"'· masama gelmişti: 

_ lfedersiniz P. -ını, siz, Y•
&ar:.ıey misiniz?. 

ıle kolay isimle .. p rn?&-
.ıı en adımı yadırg ğını wyle
~ •inın teklınden anlı,Ytırcfüm. Hu
ı.unımun kaçacağı. içıme doğmuş
tu: 

- Evet, 

Kahveci, elile kahve taıaiını 
ııösteriyordu: 

- Bir Bay, lizinle konuşm~k is
ıiyor. 

- Nasıl bir adam? 
Kahveci, avuçlarını birib«ine 

~apıştırdı, umursamıya., bir du _ 
~ak büküşle: 

- Yaşlı bir Bay, dedi . 
- Buyursunlar! 

Demekten başka çare y~klu. 
Kahvl'ci, içeri gitti, biraz sonra, 
erta boylu, beyaz saçlı, çökük yu•
(ü bir adam, eşikte göründü, ağ·~ 
'dımlarla yaklaştı, şapkasını çı • 
lardı, başını eğerek beni sel~ınla
<iı: 

- Rahatsız ettiğim için aff>nızı 
rica edeceğim. 

Sesi, tavırları kada!· nazik y u
muşaktı. 

- Estağfurullah, buyurunaz. 
Gösterdiğim ıskemleye çekln -

> nle teşerrtif etmek istiyorı!ı.orr. 
~izinle tanışmak, bende bir ~abıl 
bir fikir halini aldı. 

Ni~in benımle tanışmak ist:ıt • 
du? Bunu, keşfedemiyordum. ı: -
)er biraz gene olsaydı, muhrr ir
i k hevesile, lı rhangı bir şek•lc 
yardım için, bana baş vurduı!unıı 
tclımin edebilirdim. Eğer z~n['.' rı 
\eyalıut me\ ki oahibi bir insan ,,ı. 

oaydım, sızdırmak, memuriy~t ıs
temek, tavsiye almak niyetti< O•
ni arıyor. derdim. Giyini.şınin Sl -

deliği, konuşmasındaki mah•i -
!'et, ağır başlılığı, benim romanımı 
:;azınız! diyen toy delikanlı 5. ·ık -
lar; cıvık, züppe kadınlar gibi Jıa
··atının romanını yazdırmak ist•
. enlerden olmasına da pek ii'>t;Mal 
'erdirmiyordu. 

O, bakışlarımdaki manayı ~ez -
mişti: 

- Anlatacağım, efendim. <?'iı:i 
<'indi. romanınııı okuduktan mıı-

Sesi, durgunlaşmıştı: 

- Ben, yaşamağa mahkimı bir 
r-clamım!. 

Tekrar etli: 

- Yapmağa mahkum bir acla 
mım! 

Sustu, gözleri karşı mez~ı-Jıija 
daldı. 

Ona, dikkat ediyordum, çok SRd~ 
;:iyinmiş olmasına rağmen, ·;:.K~ı. 

l sta bir makastan çıkmış e,;,·a • 
hının kumaşı, ancak bir iki k<.'s • 
tümlü pahalı kupon kum~la" . 
dandı. Gömleği, kravatı, şapli.a•ı, 
ıskarpinleri, esvabının ağırlığıle 
uygundu. Onun, iyi giAroeği iyi 
0·aşamağı bilir, zengin, l!'bar biı 
• dam olduğu apaçık ı. 

;. 

c Yaşam ağa mahkUm. o1uşL, nç
ciuı\!i? Neye ş"dyet ediyordıı ! !".t·· 
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tı: Başını dik tutarak yüzüme bak-
- Sizi, bir iki yerde, uzaktaıı tı: 

gormüştüm. Mecmualarda çıkı..n 

ıesimlerinizden, karikal:ürle•ıniz
c;en de sizi tıınıyorum. 

Dayanamadım, güldüm: 
- Bilhassa karikatürlerirr.tlen .. 

- Beni, kaç yaşında tahmin e -
dersiniz?. 
Yaş bahsinin, kadınlar kadar er 

kekler için de nazik olduğunu bi -
l )Ordum, durakladım. 

Ressam arkadaşlarımın teve.- Ch O, israr ediyordu: 
'e iltifatları yüzünden, karihf • ·- _ Çekinmeden söyleyiniz. 
lerim, fotoğraflarımdan daha çok. _ Elli ... Elli beş varsınız 
t •na benziyor. 

-%-

Burulan on sene evveldi. Biı· yaz 
akpmı. bahçeli gazinolardan biri· 
ı:e gitmıştim. Bahçe kalabalıktı, 
ıyi bir çalgı da vardı. Buna ı ağ • 
Men, ben, eğlenemiyor sıkılıyor • 
d•Jm. Ön üne bakıyordu: 

- Estağfurullah. 

- Teşekkür ederim, devam edi
nız. 

- Altmış, deyiniz, korkmayınız. 
Sessiz sessiz güldü: Yalnızlığa alışmıştım. Faka~ bl

gösteriyc.rum, ::• günler, sebepsiz bir iç sıkıntısı - Ferah altmış 
Jeğil mi? 

Sıtkı Tahir, parmaklBr1n1 şap -
!!-asının kenarlarında gezdirivoı 
çu: 

- Hakkınızda, af buyurunuz tah· 
J<ikat yaptım. Sizi tanıyan kime 
wrdums.ı kalender adamdır de -
diler. 

- Benim için her şey söyfo !er. 
- Bu, bana cesaret verdi. Jler.i 

d:nlemek ne•aketinde bulurı:.ca • 

Yüzü, bird~n yorgulllaşıverd': 

- Kırk yaşındayım. 

- Ne diyorsunuz? 

Başını sallıyordu: 

- Kırk yaşındayım. Buna, ben 
<le inanmıyorum. Neden bu kad~r 
~\ık tüm. Neye yirmi yaş bırden 
ihtiyarladım? iişık mı oldum• ha
yır! hastalık mı geçirdim? ha~.ı! 
parasızlık, sıkıntı, sefalet mi beni 

aıız oluyor, beni üıüvordu. 

O gün de üzülüyordum. Ner!011~ 
Param vard ne evımdc, ne d< baş 

Ira yerde, kiı he ap ·e•, 1 .eğe 
ı· ecbur değildım, gençtim kadı'liar 

~üzüme gülüyorlardı. Baht~ ·a

•·ılacak insanlardandım. Bul ı ıu;a 

bunamnk, buna derler. Ben St"t~p 

f'IZ üzüntülerle hayalı kendiır.~ ze· 

hir ediyordum. 
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iKDAM SAYPA a 

~..,.,,," rcıbun~ı 1".ESELELE ~ 
1 

Daha iyi olmaz mı? Can sigortasJ 
BalıkesJrde bir milyon liraya bir Erkek ve K ı 1nsanlan öteki mahlUklarda• • 

,,. . ' - . . 
• • 1 • , • • 

B k 
·ı c l l B . aha tı· muallim mektebi yaptıracağımıza iZ arımız ı,mın esaslı vasıflardan biri de 

aş ve l e a-" ayarın ız mbcehkcrteibı" Ok~_!~ lirdahadaaniyı"oyillmz ... mıköy? yannı dÜ§Ünm.ektiT, deTleT. Bıl. w.·IHIAJ - • • ı • ? ı.assa u ağı, hatta ölümden 8, "Ira-

k 
• v • Birkaç milyon Ura sarfedilerek nıçın e v e n m l y o r e uını düşünmek yüksek bir n.nde· 

Bu memıeketı•n suı•ı•stı•maller yuzun" •• den çe tigı İstanbulda, Aksarayda fennin en Myet ölçüsü sayılabilir. Memleket 
az müsait ıördilğü bir noktada bir yazan : Doktor Besim Ômer Akalın te ikıısat ve ticaret hayatının ~ 

a Z a P 1 a r k a
A f ı· d i r radyoloji enstitüsü kurup ilmin ıı;ok inkişafı İıalJcımızı mal aig.'.wt&• 

en meşktik arqtmnalanna yarar Bugün erkek kendisi dÜ§Ünen.l~ ~.ayıı tarzı zaruri hükmüne girm)f- sıu hayli al11tırmıştw. Artı)c et ~ 
. . . temin etmiştir ... Gö - böyle bir müesseseyi zorla 7apt· ;rtık aile yükünü kaldırmak iste· br. ri111izi (Ycı Hcijız) levhasıu emc1ı-

Ankara, 11 (A.A.) - C. H Par- Arkadaşlar, herhangı bir suiis ~ ~y~= ibareler nekadar kat'i- m:ığa çalışacağunıu, o para ile İs- memekte olduğundan evl~nme· Bugün evlenme çağında olan er- ıwt etmekle, deniz cııın ycTl~ 
namüt enahi 

tisi Meclis grupu heyeti umumı - timali büyük veya kiiçük herhangı dir. cHazırladı• değil, ehuırlat • tanbula yarım gram radyom tem.in mekte ve şayet menfaat tesiri ve- t eğin masrafı dünkü erkeğin m:ıs- gönderdiğimiz mallan Tevekkii.l 

)"esinin 10/1/39 tarihli topumtısı- bir yolsuzluğu ezmek bizim için tığı• diyor .• Teınin etmiŞtir• di - etsek daha iyi olmaz mı? ya~ ve alaka baskısı altında ev- rc.fına göre çok artmıştır. Giyuui ~a.nu !/(ltımıalcla iJc&i#c et -
na ait olarak dün verdiğimiz. ha - kat'i bir esastır. Bunun yanında Milyonlar sarfederek Taksimden lenırse çocuk istememekte veya geziş, hatta besleniş tam başkadır '"~Yortız. Fakat eata "9onaa he
berde Başvekil Celil Bayartn ifa- aynı ehemmiyetle dikkat edece • yofkmci fasıl: .Romanya zabıtası denize inen asma bahçeler yap • iazla çocuk babası olmaktan çe • ıı;mokin. frak, çay elbısesi evvel- ruz en kolay ihmal eıtijimız ııe 
ıtteleri bülisatan kaydedılmis hu- ğimiz bir nokta daha vardır. Ma- Ekrem Köniğ'in elindeki pasapor- tumağı düşüneceğimiz yerde, bu kinmekte, kadın ise, ya yoksul!UK· C:en yoktu. Sinema şeritlerinın Ve? •ıt sonra düşünebileceğimiz bir 
buyordu. Bugün bu beyanatl1 - sum olan insanların şerefim spe - tun müstear olduğunun farkına parayı bulduğumuz anda, İstan· tan birkaç çocuk anası olmağa Cc· bazı edebi romanların şımarttıgı lüks halındedir. Çoğumuz cAdn11& 

tinl 
. 

1 
~ dan bırakmamak. 

1 
saret edememekte ve oldul'h• tak- bugun" ku·· kızlar da '--'b sen de ben öldükten .ı 

nn tam me erıni aynen ne~re . kü e etmege mey varmış ve fakat tavassut eden bü- bu un paraya tevakkuf ettiii için . . . " 
6

.. Uil asının ev n- amana. •• ,, .. ~ 
diyoruz: (Alkışlar) . yük nüfuzlu adamların ~esıri ile halledilemiyen susuzlaiunu, pis • dırde Y-:tışmelerm ?eşvwı,m1ı~n- de görmedikleri şeyleri kendileri ı:ip geçmeyi bir zekd. htmeri Mlj'll-

Başvekil Celal Bayar (İzmır', Hükıimet, bu iki ucu aynı has • kendisini serbest bırakmıştır·• l.ijini, sıhhi kontrolsuduğunu dü- ı:a, terbıye ve tahsillerine muvaf- ue gösterebilecek kocayı beklemek rız. 
erk.adaşlar, geçen sene Haziran El sasiyetie gözetmek ve k~r~ak Nazarı dikkatimi celbeden di - seltsek daha iyi olmaz mı? !ak olamamaktadır. te ve bu vechile evlenme taleplcrl Şahıslar, keUileri için bu Han. 
J1 zarfında Hariciye Vekilimi?. si- mecburiyetindedir. Kendisini u- ğer bir mesele- .. H.diseye şimdi Herhangi bir teşekkül Bay dl- Bir ulusu nüfus azlığından, te · kl!rşısında nazlı davranmakt:ıdı.r ııarı duymadıklanndcm mies~ae-

k 11 f b·ımektedır ı eddiden, düşümden kurtarmak i · lar. le1 •-hl"1..-1i · 
le beynelmilel bir tayyare kacak- nunla mü e e ı · meb'usluk yapan bırkaç kişınin de rektörilnün odasını on, on ht!§ bin en """ lM: ışlerde 1cu.llcm-~lığından bahsetmişti. Bugün a}tı Arkadaşlarımın sözlerındenbanil - adları karıc:maktadır.• liralık halılar, koltuklar, lamba- çin anneliği milli bir ış gıbi rl

0 Çalışan ve oldukça ya maa su· dıklan fertler htıkkuıda böyle b r 

k B 
tbuatımıztn - ...... b tnüne alarak teşkilata g nan k • t d - TU etı hat t ıuevzua avdet etme mecbllr'ye - lıyorum. azı ma B azı]arı çıplak ve mucerret 1ar ve er nevi akaju oymalarla • -r·· e veya gundelik tarzınd k "' ıT anna getinmyo..lar. 

M
. el -zerındeki neşrı· u y rektir, kanun sosyal hayatın .nen k ı L r cııl-"' ba--~-tinı duyuyoruz. üsaade buyurur- hassa bu mes e u

1 
. . elbe.....,.;.,_ 

1 
k okuyan her kari kimı kar • süsliyeceiiıniz yerde, o bay direk- a ız arımız ya h r ar.a ., ' -~· 

1

.-HTan evm sigcwt • 

b k 1 dik
kat ertnı c ·~ o ara t•· 

1 
. . __ .._1 f aatlermı korumakla mükelief babasın l bakmak st onu besli~- e..-a .. •• .u.-..-, . 

Hntz unun onuşma arının \ '! yatı nazarı C:l!nna ge•:-ek lStiyorsa getirir ve or.erm Mas mena&.1arınm yeki'in • a, aı esme ta v • a- ~-· •• ..,. ·- -"ı:tv.-. ..... - k . . b . d nazarımdan kaç- r-· ı.ıuu Bu hüküm, bu mükcllef1yet umu- t ka dıklar d4n elbetı d h k 
muza eresının diğer işlere terci - tir. Bu, enım e _ _ _ gözünü boyar, bu neşriya- Jarile talıştık)an müesseselerin u n mı sus , s n e a C1 ço mihifıı ıı.. alı . . eli "ki fıkra okuya • yuzunu A "h • _1 mi arzunun ifadesinden başıea b nrfetrnekt ldukl d 1 mamak lazım gelir. ·Mal .... q 
••iall ruznameye nmasını rtca e- madı. Size şun ı tın tesır· ı"nden kendisini kurtara • zarurı ı tıya~arını gidersek, daha e an an ev. - ... 
.. H (H b sl kurnazdan ev- ~ey değildir. Kanun gebe ve enı - ak dır ;ongasıdır deriz. c __ , 
.uyorum. ay ay se eri). cağım ve bu fıkrayı o . bilecek hiçbir şahıs yoktur. iyi olmaz mı? :ıege yanaşmam ta lar. Hal u- • an -.ıW&t1l k • 

Hariciye Vekilimiz ve Adhye ve! i!Ave edeyim kı, tayyarelen.n Bu kadar katı ifadede bulunan Vesahe._ • ~~1:,,k~;;:::;;:.~';.klann ot, • Avrup da cenubi mcınlek•'l •· ' u olmak icap edenlı. HaJı,,ıki 
Vekilimiz şimdiye kadar bu is har: İstanbul'a gelmiş veya geJmemış Gösterişten vaz geçelim. 1 nde bu yolda ç lısan kızlar ka - ~ bıT kınntı degen bile verdıy. kında tebeyyün eden clddl v• ha· im buna benzer imalı veya· şuur sahibi ve haysiyet sahibi a - statistik Umum Miıdürliılılı tn nnçlarının bir lasmını taııarıull oıuz yok Dunkil Ereğli tacw ı 
ıild safhayı ıl7.e resmi bir şekıldc ~ ası;; neşriyat iizerinde de - damın çok kuvvetlı delillere sahip A. N. KARA CAN rafından neyol un an dev le! isi. - en dil erine drahoma yapmak ve d~nüııW:• Ktırad<aizbı lıeycz kö-
aı-zedeceklerdir. Yine sizin vasıta ~~ Y unlış ar her zaman yapıla - olması IAzımdır. Binaenaleyh Ad - D tıstık yıllığının sekizinci cıld;ı l .nunastp bır yuva kurmak u1 

.. r piı.klü dalgalan ha kıt bi,. ç-ılr 
ınıtla visı1 olunan hakiki ve ...... ı ğilim. B zaman tashih oluna • ı;ye Vekili arkadaşımla beraber UnkU Y8 BugUnkU ikdam görülen rakamlara göre 1935 se · t.azırlan..,akatadırlar. Bızde ınn· nottwle ... 1apu,.,,.,,. .. birlcG< •• 
aftıayı mlllete bildirmek niyetin- b~ ve -~ıcrdır" . Fakat şahıslara Cümburiyet müddeıumumisini da- (BQ.f tarafı ı ,nci sayfada) resinde Türkiyede 

20
·
765 ~· e\ dıhk drahoma :renne çevız vesa re VCIJ>'~"' batımıa1c itiyaduadod r. Aıa • y k d hak b bilır adı ış ----' lcnmic::tir. Bekarların sayw 'l m 1- dı k b d Bu adet ge~ ,,.; • .,· •-Jc ~yız. a ın a mu emeye aş - . 

1 
, de kalem sahip- vet ederek bu yazıyı y~uann lulibma kadar gittik{e artan oka- ,. var r ı u a epey bır yekun :.u- r·· :r-•• :r

1

U "' ?tTJ T 

l ak b 1 
aıt olan mese eJer edilin . · ~ona varan bir mem!ckette ı d.. t etıı ve bir rnk ufak ·-~,.L .ı-

• nac ve ta iati e mahkeme !\ c- . . • 
0 
.. tedenberi dikkat ettik- mütaleasma müracaat esmı yucularile feyizli bir tekimül ha· .. r. r .....-,ıı:lllO u.cnız re-• 1 ak d k · ,., , lerınuzın uhb" B ... 1r1ı .... d isti ancak 20 765 kişinm evlenmes h,,r sıtalanndan bn~ka bir 1 .. ,. .. a,. ı n.ı o ar cereyan e ece tır. Lv. RK d nra daha ve bir m ır ~· e cvap yatı yaşamıştL İnlalibm bir..nk ve Bazı kızlarımız da, hususile 1 - -Y -... .,. 

dı iıı . 
1 

ı · noktalara bun an so k dil d · ted -s- halde tetkike deger, hususıle merr. lebi bcıttı ve onun -t-.>- · 
n mız m etı tenvirdir, onun ıer en . .. ıereceklerini edilmesini en erm en lS ım. çetin safha18Tlllda, genç ikdam, uk a tahsıl görenler aıleler "ld ..,.nuc °" u ! 
J?;.ngi bir şekli bence makbuHi:.ı'.' büyük hass86lyet gos Bunu yapacaklardır. (Alkışlar) sesini genit okuyucu kütlelerine leketımızde yıllık boşanma slyı- m b r anı öğrene ler kendilerı- ;:r! 4= koricunç dal!.rlo"" 

Bundan sonra Adliye ve }f atlci- ümiıt ederim. V Arkadaşlar, bayatta fezahat ola- duyuran 'büyük gazetelerimiz ara- ~ nın, 2•
000 

den duşmedigı ani 
1 

• ne bir eş eçmekte kılı }tırk yarnr 
ye Vekilleri dün hülbasını ys:!dı- Mesele şudur: Okuyoru:· ( a- .ak hiçbir pyin gizli kalmıyaca~- sındaki müstesna yerini muhafaza ~~~~ m=nin ehemmiyetı bu~ - İf,r Gen' dul kadınlar ıse teltaut Bır gazetecı arkcıdat ~ '''" 
f.mız beyanatta bulunmuşlard•ı. pur 1stanbul'a gelirken Y a a~ - na emin olabilirsiniz. Ittıliınıza va- etti. lr nununa göre b ğlanan m ıa:a• sahibi olan Mu.sem ,,atandaflo fı:o 
Bu beyanatı milteakfp Başvekil dığı takdirde birçok kesrarın: %:: sıl olan her suç ertesi gün sizin Burün, İkdam, imtiyaZJDJ mer _ İzdivaçta görülen bu gayri tabıı- uybetmemek üzere evlenmek ·~~n t'iu.ştıığu zaman. gemi amıcıtörii d.-
tekrar kilrsüye gelerek qa#ıdaki ya çıkacağından ~or an ve ki malınmlır. Hlkim sureti kat'iyede hum Ahmet Cevdetten teslim alan ı,k yalnız memleketimizde dt:tt• - ~1r haylı düşünmektedirler. rın ve ıamimi tee&ririerim P te· 
sözlerile izahatına devam eım~ - man mühim ve yüksek b~.:e;; - sizsiniz. Bu memleketin suiistimal- ayni eller tarafından yine çıkan - dir. Bugün bütün medeni mcm!c- İşte bu cıhetlerden dolayı oldı.lc Jıilde anlatıyonfu: c.Bft baıatl UG

Clr: , .• işgal eden bir zat, t.ıaııbtl ıımaıı: se- !er yüzünden çektiği namütenahi lıyor. A.ı. ıaa-ı.lala bobnmuı ketlerde içtimai bünyelennde bo ça bir yük yültlelen evlenme Işın- """'""' değil, asal bağıtı.... g..,... ·~kadqlar: vıı1r;anm hak~• ml!ı ve Etrem K6"!1.ı. .mıoıear naplar kificllr. ve ber ~ onel doWlyetle bı· ~ukl~ "."gittikçe~ boşanır.•- ıle hilk1lnıelin iki tarafa da kol.ı· clll?l'e acıdım. Ne ııank ,,.,P.. de 
ıekli ile sureti resmıye ve hakiki- tiren gemiye yaklaş b" ~ıuıa - Hepimiz temiz kalmak ve temiz tizamı biribirine katan u'aaaine ıarm onune geçmek ıçın tedJ,i:Jer hklar göstermesi lazımdır. He:r ıı:t1 Uhnmn çocukl.cmh. .• » Patroawa 
7ede bugün delillere istinat ede - bir nam ile hamlattıjı -~_:ı:- talanlann .,_,._,. k _,,1_ .a-L- ,,. _ _ 1 ..a..L L~ 1 ,ımmaktadır. Bu sene, 1938 de e' - betan NJ*"' açta aej , ... ~ . J Köntre va-UUT ve ----- ~~·ı orum- mec- - umaa sa ... ve -Y eee daha }lahle sair memlekeUerde, hwıu oZ -.-----
•ek vasıl. olcluğn neticeyi Adhye portu Etrem ıarikDe - Avrupa- barlyelindeyiz.• (Alk•tlır) fula Jiyılı. abmık-. lenenlerin gittikçe azaldıiı, her •il• Almonyada olduğa gıl>I b"zde - pek - olabiliF 
ve Hari~ye Velrlll aritada'1~ ııoırwıya ıuw.u. 

7 
.. ~ ıı.ı.. v:Jlyette heltir sayısının evb ... de evlenme işinde bl~k kola)lak- l~ ııolc lci ... aigma •'-'-'C7·•-

'1Zah ettiler. Bunlan tekrar ~o· mm bagünkti programı hükmda 1J.81Ddan fazla olduğu, boşanma- lar gösterilmeli ve çok çocuklu 8 _ tı. Gemimn gpcuaı ,.......~. 
ıum,. bııcün elhııln pçeD deliller A -•-- uhabirimizİn huSUSİ haberi : da b irkaç ııeY oöyl17elim: 'lthk in lann da gün geçtikçe acltığı ler e ınenıurlar lçbı 1ıozı _,,ı- ela eJbeUe l>zerınde vAlal olwımUI --~- /'\DIUlra m klWR ve ndllt ideal Wr ah wA:. Büyük Killet MecJiıinde dilşOnOJ 1nfn IJldlrilmesi ÇOCllk IHbnfhde Kcmıdew 
clir. Yarın eğer ellmi7.e kat~ bir 

11 
f' Ek K" • t• Her fert her mlieaese 11 • müş ve ilk tedbir olmak üzere ev- ı üyük bir tesiri ~lmak cfhetile~ 1': /: 

aıeticeye varabil-:cek bir delil ı;e· Fransa HukOme ı rem onıg ın .. ı •• ı.ıı ·.ye kendi;..-:_ le~· ~~ının. indirilmesi. dün,. tocuklu memurların hemen r. """"'" sigorı •• 
çerse, onun üzerınde bizi yür'l • tenasip b" imla tına 8 evıne girilmesının kolayla§tml - uımsuz ve mevsimsiz ora yiiJcleTaen jasuf.ıe :o= menedecek hiç bir ltıl\ '!Jet d 1 adı"ını b'ld' d' sola by.:W, en kes::e ;!:;. ~ası b~sunda bir kanun ubul ya nakledilmemesi JA s~~"~~n:~ 
.. ::~ .::ka~i::: Fransa a o m Y . . ı _ ı~ ı c:.:::-s;~ -:::..: 0 

::çlmı: evlenme.ind• .-,_ ~~:: ~·llm • ..:~~ ~ ~ 
brjften gelen cereyana, menfaat 11 (TeJelonla) - Ek -ılı:asının Harıcıye Vekiletme sipı- ....._..... ~. :::ç!üklerin leh~~•A>ivok delerm uai- mir ele sigortalıdır. FDfcat btct.wt 
nikasile tabi olarak bu faa):ati An= b&dfsesl bakkırıdaki rişi teyit için göndermiş olduğh = eltecll Atatürk'~ ismet be=. eyı ınce ~Ar.llZ resi melıclir. o eşyayı bin zahmetle top4fln 1"" 
iıfledikleri anlqılmaktadır· J;unun rem !rmaı seyrini taldr et - U>lgrafı ve verilen cevabın sureti m ü• temeUerinl attJia zaman u a;...ua ... yapyışın guç • G .gu o dn babalarda:ı o tcpoa tHIJ*n& yüriteft ı.-"---• 
,_, beynelmDel bir bllyillı ,.. la~. _,ı evrü ııahtelıir - de bulunacaktlr. Bu evrak aı•· = .~ ,............ ......... lılğil en ziyade içtimai bir çok ..,. alınmıyorsa da bv hiç dem.ıci!er... ip ~*-
&>eke ol.mü tbıere L-ı..t-ı+r. ırea~ı-+1Dde olan bldi...mm ~mda verilen cevaptaki imza tet - __ -~~tmek için, bu - bepler dolayısile aile mnsraf it ıuıu~-- .bJı JIUUU.7~- bi - •- - uıır BMl'haleye -'-'· 1 nm artmasından, yeni yen n elvermez Hususile drv elen! ka1'fl yegiıae ıigertan bu· 

Adliye Vekilinin DaJytllll Te 5eyir ve cereyan tarzı yakı:ı r kik edilecektir. Bu suretle telgraf- duidlb_;. ....._Ue Wrd__,., 0 
• :lıtiyaçların belirmesind inesinden rtllaş alanlara eh· ltınmıf1G• ea ucuz, en deperria Mr-

C'ilmhuriyet Müclclehr"lll"tai"1 elin zamanda tamamen ıydınlanmt~ o- ı•amedeki nusha ile bu ınıret tetkık yeniden doğuy Di bil~ mektedir. önceleri azla yardım edilmelidir. Me - maye onlanfır. Ecel beAJi ,.._,,. 
lediın. Verilen maJ6maUan anla tl lkcaktır. Bugün için hldisenin ka- edilecek ve halen mevkuf bulu - ikdamın bu e ~· h ~e .1 ~ ki mur çocukları köylü çocukları gi- caki oopur 1cari1catwleriain ac de 
ağıma göre, Adliyenin kan~ ranhk kalml§ hiç bir tarafı yokt.ur. nan Hariciye memurlarından Ruhi libm bu ye~ ~e:e~e: esı e inkı- bi küçük yaştan itibaren musWı- Karadenizle ÇClf'plfatı maanlv .. 
~urada sakh olarak kullan• k Hususi olarak öğrendiğime gcıre nin vaziyetinin hidise ile alaka· hem zanwı lae da ar':,mda fil olmazlar, aksine müstehliktir- Onlar hakkında cAileZermi dı-şu• 
mühürlerin hariçte imal edhere Fr nsa hükftmeti Ekrem KöniJ.'ın ı:: şekli tayin edilmiş olacaktır Yı- vardır. N ~ birm ~ e~e ırllli selenli, kendilerini tehlikeye ı ar· ~emd ldire~etimize getirildiği me~k'?· lıa~en Fransız hudutlan Bdahtl~de ı:e hususi surette aldığım maltma- ve ne yo.: ça11f8:e.:m.:~:= ~=ı::;:.ı.u::"::ıı::ı~;,°:~ lt-r ve tahsil masraflan da vardu. f1 sigorta ettirirZet:di!• denP. ıeı 
un e · Jmadı1h .. ı bildirmiştir. u gun - - Ruhı" bu hidisevı sırf bir bir sarahatle biliy 8 b i ı h .Bunlar müstahsil bale gelinci~e Mütemadi yorgunluk ve feda'·.:r • 

Bizim, hiikOmet cephesinden bu Cı ıs~ . el iliğimizdc:n ta gore . .. o~z. u yoldan a prens P eri ütün v.atandaşlar .ırıadar aileye haylı pahalıya mal o- Mı 
b 

benz b .. ille veya g;,~;;k )erde waşmgton ç . d cosUuk eseri olarak yapbğını ••I- ne - ne de ldmseyi - _ için müsavi bir enuılyet, bhlik, lılc Utiyen bu me ekte d ınu az 
l"e una er uy ··ıeınınim tafsililtın gelmesı e dı'""' .. lem kıt: tac"'"' Bu y 1 bü~'k bir --~-•ik iurlar. Çocuksuz veya tek ""'"'•le- para ıle çalu~mı 0 

fakir kahra n ... 
l. . t .. - il · mucip "'ı:r mu iyen para alma Eı~- soy " • --· 0 ~.. yarmt tanu.a ve fazilet havan içbide 1 b -.-- .,. " y"'ı ış eess;:um k:...dan ınür.ri : tıeklenilmektedir. Bu tafs~I ;n- çdaır. Şerefli -..Wııkbırla dola. köldoştirmeği irade eden ismet " ir atlenı daha iyı geçlııdıJ ı• lor için kend<ltıri• ,;gmta e ' 
~ mz vaz e no ek ımda Kanadadaki ta"yare 2 rı - dir. dur. Onu burada bilJlsa etmek ne İniaii'nün yeni medaale hqmdaki ve çok çocuklu me urların sık - meğe imkan var mıydı? Onla Si• 

; ~:E63::; ı h kkında Barem ıayı ~W.::!t~·b::.~...::.: ::::.:ı:....-- çek· ~:1:
1

~'::~0::' !~::e~=~: ~rm:::..:':".::»0 ':..:"' 
;:fken takdır buyurursunu?. ki, Memur ar a - b.!~iriz: hNe sat.~-~·; nedbllgisla- Ne~ ne =~ir! de çocuk yetıştınnekten kaçını)o - umlar, ki kıfın Km-adettizitı t(> :-~şahıs ve~a bu şahuı gibi bır te!- 1 && ve eyecan"a.&.Uat ne emaaıoJl IAllAM AİLESi ür. Bu itibarla askerler de d 1, l ,.Alı olduğunu w orada Sınuptn 

~ı::::::;.;:ıım~D~: halannm tehiri muhteme Roma Mu·· ıaAkatı ~~~~~~~~::ı:·:~~~SE~;E:E;,~ bıt'idir. il a .1 ...... olan kredi anlaş- cuk yeti§tırmeğe teşvik için bun· <'fi evvel t k .. 

d
. M h ı tere e Y P~ 1 b ·ı in e aut ltmcmına -ktı"'ı~ 

Eler heyeti umumiye ~ım ıye Ankara, 11 <Telefonla) - aak- mucibince mübayaw icabe- arın azı vergı er i başka w ·ı kadro haricı edUmi§ w ,,;...ı:e1~ 
dar 

hflkGmetin takip ettıği taT'Zl SUS bir kanunla devletten bır h maBl } JJll11 arttırma ek- lngı·lı•z Nıazırları Mı memleketlerde olduğu gibi -·'lr. k "'""'!I r.a · 
1 

ya den eşya ve evazı l • • 'W"''"- ve mu avemetsiz tekneler olt' •J.:. 
t ı..reketi tavzihe muhtaç veyR yap temin eden veya sermayesın n - . tanunu bük6mlerinin tat - USSO lftl Jarı arttıkça artan bir ııisbete ir. - Zarına 1\erkesten faz'la 11tiJcı/"rla7'. 
tığımız işleri ikmal edebilecek tır nsından fazlası devlete aıt olan si!~ kabil olmIYBD hallerde ait ol- ı·ıe temasa baş 'adılar dirmek nüfusu arttırma yoluuda Mal candan tutün değilse, görift'117' 

ta
--'--' .. bul ---·1r imkirunı ".e banka ve .müesseseler memurlan· biki -•'erm· ••""u.: üzerine L~ pek faydalı bir tedbirdir. h Y-.J~ UJJU- b d 1 t lan .ma.. vekilcw ~IUIU te likeler ktırıuındaki Tii?k IJ • 

.. :.- onlan da t~ ı- ıun baremı ile eve memur ...,.... -•----"' Ve- Ro 11 (• A) B. Çe ber • J Buaiı" evlenme""' tema·"~1. llu· :..: .ırzusunu gösteru- . Ieyilıal bit. maliyenin mütaleası llWlil&'- ma, ~ - m - almakta olan menaıil, dün öjleden °~ ,,.. JY4. Çwunin hiç olmazıa tiittm' malı 
ati.le dinlemele ve icra·etmele ba· hakkındaki ~arem üzaJr. an edil killer Heyetince tesbit edilecek e- layn ve Lord Halifaks, saat 16/20 sonra Fransız ve İngiliz nazırları susi münasebetlerden, tesadwi kadar değeri varsa bu~ bı,. 
ı.ırız. ravo ..ıeri . . çe . hitan ve ukert me _ Bl8lara göre mübayaa ~· e uraya ge.&U..., ve ıs._yon . arasında yapılan görüşme esna • aza şar ardan, hazıt b.r llft1m miikeıtcfiyfti JaaliM "°<>!i· 

(B 
") ı encümenınde m ere • _.ı:1-.ı d b 1 ... ı.. · •A• da B (ezk ) bazı tl Jr 

Hepimiz uzun sene)erdır fl"IÜli \rnekted~-_ Za hükiımet bir barem hakkındaki 1lyiha Jleclil ruzna • Mussolini ve Ciano tarafından sında birçok meselelerin tetkik e- servet~ si.hrühayalinden, araya f.l mak bir milli b01'Ç Nfltlmaz nn:' 
t.ayatm içindeyiz ve bayat.mızın ınurla: ıçın de aldadır. mesine alındı. karşılanmıştır. • • dilmiş olduğunu beyan etmekte • renlerm hıle ve desiselerinden ha llnw1aina Al1eUla GÔVSA 
son devresine yaklaşmış buluııUY""" projesı hazır!~ ınüza - Hariçden Lise vı orta mek- Papa lngllız nazınna clir. Bu meseleler fUDlardu': va ve hevesin bir iğfal ve cazibe -ıuz. En çok terefimlzi kollav~ca~ Her ÜÇ . layıh~~ tenıri ile far. İmfihanlRI f"reeekl&r kabul 8dİJGr Merkezi Avrupa ve bilhaaa Mü- &indendir (Profesör Şarl BJpı. , •::::::::::::::::::: 
bir andayız. Eğer herbangı bır .· ·n şıındk vr nih itililfnamesinde de i edil Şurası muhakkaktır ki akıl ve 
gafletle -bunun kasdt olabilmesi iİl gereslnl . . rl ıçtıınaında de : Ankara, 11 (Telefon) - D•§ar· Vatikan, 11 <A.A.) - Çember - rp ş - ~eki da irstclir; mualkifinas, avu- Kimlerin 

heykel /erini 
tımalini düşünmiyorum ve ha1ıra il • meclısın Ma f nda kuvvetli dan orta mektep ve lise imtiı1 1ı1•1 - layn ile Halüaks, cuma günü Pa- miş olduğu veçhile Çekoslovak ht, ressam. şair, ilim aile Çf>CU1t· 
getirmiyorum. Böyle bir ihtima· vam olunması et~.a 1 iştir. Riya· iımna girenlerin yeni ve e· ki pa tarafından ecnebi hüldimet re- hudutlarının zaman altına alın -ıamamilc gayri varıttır -fakat,.; bir cereyan baş gost~!ilı bak - ·ormlerden haop!ııi tercih eder • islerine mahsus merasim ile res- "'.'"'." meoı:ıesı İngiltere htlk1lme • !:;"ı:1;bacı:,• :: !.,"!ı.,~:-.,-
1 angi bir gaflet aaikasile şerefimb seticürnbur daır~ te§ adde • ıerse o terml.ere g6re imtihan ya kabul edilecektır. İngılız nazırları, tının İb~rık yanmaduında de -t•hlıkeye dıi ürebilmek bilha.sa !undaki kanunların baz• ın d kı pıJnıası Vekaletçe karorlaflır:lıb. Vatikana Papabğın otomobille • vaınlı hır sulh ı .. ısı için hallet. !;~:dı ka~y:ı:~ ~::: 
l :zım için. h akatin en büv 1~ ... lerinin değiştirıimesı hakkın ~e R tebli v İ riyle gıdecekler ve Papa kendile - mek temennisinde bulunduğu Is- ~ar anada da varsa evlit ve ah -
l'ür Bız elimıze gelen 'Valt'a\1 kanun teklıfı meclis ru:ı:names d oma g rini hususi kutüphanesınde kabul ponyal meselesi. !atta dah d il . d . k dro a A) B ak a zıya e erı gı er ar..) 
ı dnunlarımızın bıze çızd ği hudt;t alındı teklif edılen ycnı a lık Boına, 11 ~A. · .• - .. u ~ edecek~ "Bu so~ mesele, Romadnı gö - ve bos, gözlerin rengi, s ~ lfh-
d ·resı halle m kendirnızı doksan lira maaşh bı baş tabıp . şredilen hır te~hge gore in~ Kardınal Pacellı, İngilız başve- ruşmelerın esaslı noktalardan biri 11 başın şekli irsidir. Ka 

u ruz Adlı v a m mıkt m aşı b r yazı ış- ne l t adamları ılc U. Mussolini kilın·n bu ziyaretini iade edec k - olacaktır. Diplomasi mehafıU. tn. m, kezi dımağ olan akıl veyn 1 

ti v lerı mudürliıgu ile katıp er iliv•· dP ;oııl Ci.sJIO arosmd• ilk &irlt- lir· giltere ile Fransan n bu hususıok; fırtlağın vazifesi olan s go' 
mek edır. Ba tabıp ayrıca ay· '7e b" buçuk saat sürmüştür. Gö- ........ a. •• ela.ı·n - "'•ti noktai nazarları arasında tam bir it görüm neden irsi olma ' 

erile- oıe ır ua iijledell .oma de- IWUUlll. • 11111 in lik mevcat old~ WaD et- Veraset ahlika da lmlrdlir. 

dikmeliy iz? 

'IKu · •, bu mühim 
ve meraıdı anketıni 
yann 1 inci sayfamızda 

takip ediniz 
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Bizim çok eski ahbaplartınızdan. 
geçen sene vefat edıp rahm-:!ine 
kavuşan İzzet Beyin, gençUJ:inde 
geçirdıği bir macerayı yazac~ğun 
Kendı ağ"ıından işlttiğlm gibt ay· 
r.en: 

izzet Bey askerlyedend~ 300, 
301 de zabit çıkanlardan. Çok s~ 
neler Harbıyede muallim muavin· 
ligı de etm!ştt. 

Y azcın: Samet Muhtar 

Eskıdcn bakiye kalan guçlü •.uv 
vetlilıgi~ şahidiz. Yaşlılığınd' oı· 
it', yani bundan 1 O, 12 sene evvel, 
c·danın kapı tokmağı mı dönrrü • 
} or, &ıkı ık pencere mi kalkım • 
;•or, ıarap şişesinin mantarı rn> 

CJkmıyor, hemen atılır, k?my; 
ardına salar, pencereyi kal.iınr 

1 
~şeyi açardı. 

İdadidenberi idmana ve jinı • · ttıeşınış. ~~kışıklığına gü\•en 
,,. ki 1 d · A'· erden ve guvcndelerden ya ;t.er 

ııast.,.e mera ı ar anmış. ..ran· _ 
• h !nd f 1 ·· dırn sı.bah tıraş, sus, tuvalet, kapıuar. 
ütnnın eps en az a uç ~ 

. ç kınca da etrafı kolaçan d~rkeı. 
<ıtlarmış; tuğra, esır almaca, uzun - - b' . d b' d .. · / . gunu ırm e ır e ne gorır.ın. 
cı;ek, orospu bohçası oyunlarmaa tı k k kt k' · d . . r a so a a ı evın penceresın ~ 
ebe oluşu nadtrmış. ılik 'bl b' k d 

K 1 1• .. t'kh · in t gı ır a ın. u e ı ıımnas t anesın ra • Ert . b h k d k · h !kal . . nl . esı sa a , arşı an arştya 
pezlert, a arı, ıp merdıve erı t be .. . t, . ih 
.. .. d k' k 1 t t ğ " c ssum, ışare ışmar Ye n aye: 
ustun e ı a as a epe aşa ı a · . t H b d .. - - · 
J k d d b f

'ks' - ş azışmış ı. as a a gogsunu aç • 
ıa urma on a, ar ı te on ar- al k 1 'bl 1 ·' ., . . n, ar, o an gı saç annı uo« · 

)ta mıhverlerıne uyar yok. Mekte- 1 k 'b' b k ll • • . • 
11

. • me er, ar gı ı eyaz o armı 
bl Sultanmın jımnasttk mua ımı 1 t ki . . ki , . . . . germe er, e e erıru çe p çorap -
1' aık Beyın kıtabındaki en zor ha- . 1 . - 1 ğ' · b , . _ ıarını gtyme er, ıç gom e ını ut 
reketlerı en mukemmel ba~a~DL 

değiştirmeler .. 
aınıfta yalnı~ o. Ancak 25, 28 

Anha mlnha Bay Sellin s,rrı 
iıştadımızın eski halile omu~ ö 
puşenlerden deyip çıkalım dış'll". 

inde. Hem ooy ıu 
ı.em de tombul, çıyan gibi sarı i~
ji:il kumral, dulluğu üstünden a · 
1'an, istifade yüzde yüz meydanda 
olan bir Yahudi dilberi.. Kulelinin jimnastik mualiim! 

ona tam numara, üç yıldız ver • 
mekle beraber: 

- Ey Atlamataştlı, derm~ ..ıi • 
raz daha dişini sıksan Beni wk 
zok cambazlarına taş çıkaracıııc 

s:n! .. 

Delikanlı daha da gelişmiş. Mar 
tin tüfeği, elinde değnek mis•IL 
O zamanın klasik avcı talimlerini, 
ı;üngliyü öne süre süre, kab•eyi 
böğrüne c;ekip çekip pire gibi zıp

l;ıyu zıplay .. , ll~ri geri hamle e • 

de ede blr yapauııış ki hayrdle 
bakan bakana. 

Dedik ya, idmanlılardan· {'en . 
~~si ele, bileği de kuvvetlile~rt~n; 
Martini burnundan yakalar ya • 
kalamaz, hoppala havaya. 

Bu, o vakltlenn kavilik alim~ · 
ıı. Becerebilenlerin alnı karı.şia -
ruyor. 

- Varol Allço (!)! .. Alkışta.-ı • 
Da garkedlliyor. 

İzzet efendi Atlamataşı, nıülA • 

zım çıkıp kurayı çekince Ruoelı
ye düşmüş. Sırp, Bosna, Karnddg, 
Yanan hudutlarındaki kasab:ı!ar 

dan birine değil, Selanik şehri şe
iıirine .. Ala ... Ordu merkezı Ma
n~stırda amma müşür orada .• 

O zamanki imtihanlar Ramcz:ın
dan evvel olur, gerek talebe, ge • 
rck yeni zabitler Ramazanı İslan
•>Ulda geçirirler. bayramertesı. nat 
la bazıları Kurbandan sonra mek· 
trplenne, kıt'alarına giderlerdi. 

Bizlm İzzet Bevımiz de, vil:ıo 
s lsılci meratipte efendi a·nma 
r. m vermtşlığınden ötürü Be; 
payesine ermiş boylamış Selfuıigi. 

Oraya yerleşecek, fakat otel mo· 
tel sökmez; zira eti budu ne kı ?. 
Talii yaver çıkm~; Beyazkuledc 
bır pansiyon bulmuş ... 

l.;abah çıkıp akşam gelecek ııe

tr de yutacak. 

Bir hırıstiyan evindeki odasına 

(1) Abdiilazlzin meşhu1' baf peİl· 
livanı. 

Bizimkı fena halde tutulmuş. 

Kıt'a doktorundan rapor rapor ;ıs. 
tüne; kcenne hasta. Halbuki bü • 
:ün gün odasında pandomimada. 

İzzet Bey bakmış ki ~ uzuyrır. 
Karşıki fmdıkçılıkla beraber ken
dini naza çekiyor. 

Böylesini en kolay avlam~nm 

yolu var: Omuzlarının adalelım -
r:, göğsünün şişkinliğini, koll.ırı · 
nın pazıltrını, incecik belini gos 
!ermek. Dilber de boyuna (öbiır 

pencereye gel!) diyor. Evet, ora
sı daha yakın ve tam karşı. 

İzzet Bey soyunup, bir drmiz 
donu giyip idman güllelerini cla -
rak, bir de sandalye yakalıya~ak 
tpteshaneye kendini atrruş. Zir.ı 

1>encere yük,•kte; sandalyeye çıı<:

madan karşıya gorünmekliğ!n = 
hanı yok. 

Halterler elinde (Bir, ki, Ut!. 
Bir, ki, üçJ_) diye kol açıp d•Jru· 
icen, bir gümbürtü. 

Alt kattaki pansiyon sahibı ~a
damın aklı başından gitmiş. Sil?h 
sesi bu, hem d<ı 100 numaradan 
ı;rliyor. Delikanlı canına Jnymış 

olmasın? ... 

Palas pandıras yukarı çıkıp bak
t:n ki kapı içeriden kilitli. Haydt 
Karakola .. Polisler, kanunlar ev'? 
koşmuşlar. İntihar muhakkak, ap· 
~eshane sürgülü. 

Mevki komiserıne, kanun z<ıb•t
:~rine, merkez kumand3nına ha • 
ber salınmış hatta Rumeli fev • 
l·alade kumandanı Derviş Paşaya 
h:dar telgraflar ~ekilmiş. 
Komitacıların işi olacak bu. 

Vakıt geç olduğu için çilingir 
milingir bulunamadığından kapı 

tekmelenerek kırılmış. 
Bizim İzzet Bey taşların üstün

de, şakağından kanlar aka aKa 
bihuş; ıkı elinde de hala idn•an 
gülleleri. Jimnastiği yapa•k~n 

~andalye mermerde kayınca aşağı 
tekerlenm.iş, şahdaman patl2mış 
meğerse. 

Bu akşam SARAY sinemasında 
Tamamen macera ve sergüzeşt filmi 

Ormanlarda fırtına Vahşi Ormanda aşk 

Aşk ve ölüm mabudesi 
O O ROT H Y LAM O U R'un yarattığı 

ORMANLAR PERİSİ 
(TURA) 

Tamamen renkli ve Fransızca sözlü filmi başlıyor. Lütfen 

iKDAM 

-
Dünya büyük bir soğuk dalgası geçiriyor. Fransada birçok oehirler donmuştur. Gördüğünüz resim, 
Turda Luvar köprülerinden birinin halln1 gösteriyor. 

Yukarıda Amerika vabşilcrinln dansını görüyorsunuz. Aşağıdaki 
resim onlan taklit eden bir İngiliz dansözüdür. Modern danslarm 

bir kısmı işte bu taklitten çıkmıştır. 

8u yeni bir spordur ki, kanailarlakar üstünde bir kuş gibi uçan ta
lipleri bilhassa Fransada büyük bir yekfuıa balii olmakta Fransa 

ve İsviçre dağ-an bu yeni kuşlarla dolmak.tadır. Bu kanallar son de- , 
·rece hafif ve gayet kullanışlc olduğu için kolayca takılmakta ve ski 1 

yapanlan yaya bırakacak. bir sür'at temin etmektedir. 

Havanın en yüksek noktasına 

çıkmak gibi denizin dibine in . 
mek te bir tazyika mukavemet 

meselesidir. Bunun için bir 
Fransa tayyarecisl resimde 
gördüğünüz elbiseyi icat 

etmiştir. 

Şimdi Komada İngiliz Beşvekilile 
müzakerelerde bulunan İtalyan 
Başvekili fırsat buldukça spor 

yapmaktan geri kalmıyor. 

1'l • 2 111-:I kl"un ,g~ 

lit!iNJIMA 
En pahalıya mal 
olan yeni bir film 

Efsanevi rakıslar: Mari Antuvanet 
f i 1 m i 15 m i 1 y o n a ç ı k t ı 

Mari • Antuvanet filminin arli sileri Normaşerer Tyron Pove• 
bir ar ada 

Bu film yalnız dekorlarını 

moblelerini vücude getirmek 
için tam 32 mütehassıs Avrupada 
araştırmalar yapmış ve aradıkları 
şeyleri ancak 8 ay zarfında toplı • 
yabilınişlerdir. 

Bu mütehassısların vazifeleri 
bütün dünyada en nadide parça • 
ları, mobleleri, bibloları, kumaş • 
!arı ve meşhur san'at parçalarını 

yani bulunması imkansız şeyleri 

bir araya toplamaktı. 
Bir müddet evvel Nevyorkta 
stor • Theatrede açılan bir ser

gide toplanan bu nerıs şeylerin 

satın alınması sekiz milyon franga 

malolmuştur ve bütün bu ala • 

rın bir araya gelmesinden de ha • 
kiki bir müze meydana çıkmıştır. 
Marie • Antoinette filminde artist
lerin giydikleri elbiselerin 10 ta • 
nesi en güzelleridir. Bu elbiseleri 

Norma Shearer ve bu filimde o • 
nunla beraber rol almış olan Ani· 
ta Louise, Gladys George, Olma 
Kruger giymektedirler. Bu on el

bise 13-450 dolar gibi ehemmiyet • 
siz bir rakama malolmuştur. Fi • 
limde XV Louin'nı çalışma odası· 
ne konan aynalı Veiedik masastnı, 
sonra XV Loui'nin porselen bir 
büstünü nihayet Marie • Antainet
te'in isminin ilk harfleri işlenmiş 
yazı masasmı ve yine kraliçenin 
dua iskemlesini goreceğız ki bun • 
!ar birkaç milyona sigorta edile • 
cek kadar kıymetll şeylerdir. A • 
merikan stüdyolarında haztrlanan 
{ilimler içın elb!selcrı çizen meş • 
hur ressam Adrian iki sene evvel 
Fransaya uzun hır seyahat yapa • 
rak bilhassa bu iilmın tarıhi şa • 
hıslarımn, Marie • Antioinette'in 
du Barry'nin prenses Lambelle'in 
ve kraliçe Mari Thiresin giyecek
leri elbiseler üzerinde etüdde bu
lunmuştu. 

• 
Versailles sarayının birçok kı • 

sımları, mesela kral ve kraliçenin 
daireleri, aynalı galeri tabii bü -
yüklükte stüdyoda yapılmıştır. 

Bunların inşası tam 6 ay sürdü ve 
tahminen 2 milyon franga malol
du. 

Filimde küçük roller yapacak 
152 artisti seçmek için tam on bin 
fotoğraf çekmek ve beş yüz tec • 
rübe yapmak lbım geldi. Filmin 
sahne vazıi Van Dyke rol taksi • 
matını ancak on ayda bitirebildi. 

Onun aldığı ücret altı milyon 
franktL Bu rakam romanın meşhur Jl 
muharriri Stefan Swcigin aldığ: 

paraya yetişmekten uzaktır. Bırta· F 
kım vergilerle beraber filmin çe · 0 
kilmesi 15 milyon franktan ekailı r 
tahmin edHmiyor. ] 
Kitabın lisanının sinema lisa · 

nına çevrilmesi için 28 Senarıyt 1 
muharriri kullanıldı. Mubabirlerir 
çalışmaları 14 ay sürdü ve her bi· 
ri ayda 1000 dolar ücret aldılar. 

Biraz da artistlerden bahsede 
lim: 

Norma Shearer, yirmi yaşından 

beri zaten Amerikanın en pahal 
aktrislerinden ve dünyanın mil 

~ 
yarder olarak sayılan yıldızların 

dan biridir. Fakat şu da mu 
hakkak ki Marle • Antionette ro 
!ünü hakiki bir heyecanla oyna 
mıştır. Gen'i Dauphin'i elinden al i 
mak istiyen üç askere ka111 öylı 

şedit bir müdafaada btılunmuşlu: 
ki figüranlar bu çılgın anneye yak 
!aşmayı reddetmişlerdır. Nihaye 

Van Dzke işe müdahale elmeyı 

mecbur kalmış ve asker rolünde 
ki üç adam kraliçenin üzerine om 
çocuğundan ayırmak için atılmayı 
razı olabilmişler, yine de çcuğl 

ciddi bir kuvvet sarfetmeksizln a· 
lamamışlardır. 

• Bütün yıldızlar ilk temsilde bu 
lunmuşlar ve bu muazzam bir ga 
la olmuştur. 

Carhay Cirale giden cadde Ver 
sailles sar~yının parkı haline getl 
rilmişti. Caddenin bu hale getirıl 
mesi için 20.000 dolar sarfedi!mi§ 
tir. Geceleri yapılan tenvirat ta he. 
gece için 4.000 dolara malolmuş 
tur. 

Filmin oynandığı tiyatronun ö 
nünde arabalarından inerek dün· 
yanın en şık güzel kadın ve erkek· 
!eri kendilerine yer göstermeğe -
made bulunan filimdeki artistle
rin giydiği gibi eski Panler elb~ 
!er giymiş sevimli genç kızlar tır 

rafından karşılandılar. Bu sıradı 
tiyatronun civarında seyrüsefeı 

tam 2 saat durmuştur. 
Filmin baş yıldızları Normı 

Shearer ve Tyrone Power birlikt• 
göründükleri zaman tiyatro çılgıı 
bir alk~la çınlamıştır. Efsane\' 
rakamlar ta ı~ :ın bu muhteşeıı 

filmin göster lmesi bir hid;se ol 
muştur denilebilir. 

Yarın Akşam TAKSIM Sineması 
Uzun zamandanberi beklenen en büyük Fransız t:lmi 

KADIN HIRSIZI 
111 .......................................................... ')ıf.! 

TÜRKÇE r 
Emsalsiz Filmi gösterecektir. Baş Rollerde: (Günahkar 

Ktzlar) Filim inin unutulmaz yıldızı 

A N N 1 E D UCA U X ve J U LE S BE R R Y 
Cüretkar ve 
suikastlerine 

iğfalkar erkeklerin aldatıcı vaillerine ve 
karşı kadınları ikaz eden büyük ve hakiki 

bir macera romanı 

SÖZLÜ 
Gördüğü büyük 
Rağbet üzerine 

: .... :~ 
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neticelerinde Son maçların 
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ISTANBULDA BALIK BOLLUGU 

. . .. 1 bir kurtarışı 
Fransa lik maçlarında F. G. Metz kaleclsının guze 

Dört bir taralı denizle muhat olan İstanbul, uzun aylar bahkt an mahrum yaşar ve arada bir ba
lık bolluğu ile karşılaşır. Geçen hafta yine böyle bir bolluğa nail olduk, balık karaya vurdu. Fakat neye 
yarar ki, bunları muhafaza edecek ve her tarafa sevkedecek tcşkiliitunız olmadığı için - bir kısmı so
ğuk hava depolarına sahip olau vapurlarla • yabancı memleketlere ihuç edildikten sonra büyük bir 

kısnu da denize dökülüyor. 

Fransada Mektepliler Vll klUpler 

:EY~K Paris, bu hafta oynanan kupa 
maçlarının neticeleri şunlard11: 

Havr A. I. - F: C. Set O - :ı, 

n F. C. Tuluz - Olimpik Lil 1 - 4, 
F. C. Soşo - F. C. Metz 1 - l, 
Y C. Nansi - Olimpik Ales 2 - O, 
F. C. Ruen - Ekselsior Rube 
O - 3, Rasing Lens - Rasing Pa
ris O - 2, Olimpik Marsey - S. O. 
Montpliye O - 1, O. G. C. N'.s -
Fives Lil O - 1, F. C. Antib - o .. 

E limpik Şarl Lil 2 - O, Red Star 
Paris - F. C. Mülhozen bu lL'< 

i· takım temdit edilen bir oyuno:hn 
rnnra 1 - 2. 

n 

Belçika da 
Brüksel, bu haftaki Ek maçları

ıoın neticeleri şunlardır: 
F. C. Boom - Vite Star A. C". 

2 - ı, Tierşo - S. C. A. 3 - 1. 
Daring - Olimpil Şarlrua O - C, 

u F C. Anvers - Berşo 1 - 3, F. 
C. Brügge - F. C. Meşin O - 2, 
Union St. Gilluaz - Standart L'i-

1 ~ oynamamıştır. F. C. Gent -
lı C. S. Brügge 1 - 2. 

lsviçrede 
e Bern, bu hafta oy_nanan kupa 

1 maçları neticeleri: 

Forverd Moges - Servet O - 6, 
1 F. C. Şodöfon - La tur Urar.i/ 1 

2 - 1, Montrö Spor - Vevey Spar 
l 2 - 2, Esperdans Monthey - Lo-

8 zanspor O - 4, F. C. Grenşen -
y C. Tavannes 4 - 1, Katanoy 

Hareket etmiyen 
vücut zayıf kalır 

Şişmanlamıya başlıyan veya daima evinde 
atıl kalmıya mahkum olan her yaşta 
kadın veya erkeklere birkaç öğüt 

Vücudümüzün şekli hareket için mayın ki hareketsizlik vücudünü- '------- -----"" 
yaratıldığunızı isbat eder. Bacak- zün zafiyetini hazırlıyan ve onu 
ıarımız koşmak, kollarımız tut • çirkinle~tircn bir düşmandır. 

dırınız. Fakat bu hareketi yalnız 
kalçaya istinat ederek yapacaksı
nız. Ayni hareketi sonra sağ kal
çaya istinat ederek yapınız. Her 
iki tarafa sekiz defa bu hareketlerı 

mak, almak ve çalışmak içindir. Ve Burada size her sabah tekrar e
~iz bütün bunların aksini yaparak deceğiniz sekiz hareket veriyoruz. 
hareketler yapmaktan, yani jim - Bu hareketleri mü,zikler de yapa
nasti:kten kaçınırsak tabiidir ki bilirsiniz. O zaman sizin için daha 

. yapınız. 
vücudümüz zayıf, kuvvetsız kal - neş'eli ve daha kolay olur. 

8 - Bacaklarınızı sag" tara -
maya mahkum olur. Hareketsiz, 1 - Yere arka üstü yatınız. Kal-

fa doğru kıvırarak oturunuz. 
atıl kaldığımız zaman kanın da - larınızı yukarı doğru ve avuçları-

-~ 1. ğ 1 h k Kollarınızı yana açınız. Son _ 
marlarımı.oua ceve anı a ır aşır ve nız avaya açı olduğu halde u -

.. . ra vücudünüzü yere arkaya 
zafiyet baş gosterır. ~atıruz. Sağ ayağınızı bükünüz. 

· 1 doğru veriniz. Bu sırada ba -
Dedelerimiz çok yiyen ınsan ar Sonra sağ ayağınızı uzatıp sol a -

oldukları halde daimi bir hareket yağınızı bükünüz. Bu hareketi bir caklarınızı da havayd kaldırın13 VE 

k 1 1 1 arka üstü yatınız. Sonra birdenbi-
içinde ve birço iş er e meşgu o- bacağınız için sekiz öbür bacağı -

3 saatlik civcivler 15 gıinde horoz eibi ötmeee başladı 

Bazı kadınların, gençlerin er - -
kekleştiğine bütün dünya gibi, 
memleketimizde ikide bir şahit 

oluyor, fakat bu tabiatin bir ha
tası, tashihten gizli kalan bir uz. 
vun meydana çıkmasını temin -
den ibarettir- Bir kadını erkek 
yapabilir miyiz? 

İşte fen adamlarından bazıla -
rı bu harikayı hormonlarla yap -
maya çalışıyorlar. 

Hormonların keşfi, on seneden
beri, biyoloji ilminde inkılaplar -,,~ef:~'f. 
vücude getirmektedir. İnsanların 'i:f ~/fi'. !:;, 

ve hayvanların cinsiyet rejimini !'Jii'~~~~ 
tanzim eden bu hayati maddenin •!J'!!'.il!fi~//ll>:C ~-.,: s:i~;· 
istihracı bati, nazik ve karışıktır. iff~§~ij2~~"~1 

Profesör Fred Koch v1> doktor 1 i'itlll!!fiif!!! ~-"*"' l!S ·~ 
L. M. Mac Gee isminde iki Ame -

dıkl · · d · k · re oturunuz. Ayaklarınızı bu sefer 
!arak yaşa arı ıçın aıma uv- nız ıçin de sekiz defa tekrar ede - rikalı alim, Şikago üniversitesin - yor. Bu güzel kırmızı renkteki 
vetli, zinde kalmışlardı. Fakat dü- ceksiniz. sola doğru kıvırınız. Bu hareketi ı'bı'k, hazan, horozlaşan tavuğun 

h t d h de bacaklarınızı dört defa S-Ola de, bütün faaliyetlerini bu mese -
şünrneli ki o zaman aya. a a 2 - Yine arka üstü, fakat elle - leye hasretmişlerdir. başını eğdirecek kadar büyük olu-

'd' B · · dört defa sağa doğru kıvırarak ya-
güç ve yorucu ı ı. u.~und.'.çıbn. ~y- rinizi başınızın üzerinde kavuş - pacaksınız. İnsanın idrarında bulunan hor- yor. 
rıca spor yapmaya vucu u ır a- turmuş olduğunuz halde yatınız, PİLİÇLEROEKİ TESİRİ 

l d 
monları çıkarmak için muhtelif 

kım hareketlerle can an ırmaya sonra yavaş yavaş kollarınızı da 
d Sac 1 

.. .. tulumbalar, cam tüpler, tasfiye a- i ı .. · d b. k t .. 
lüzum yoktu. Halbuki asrımız a kaldırarak fakat çözmiyerek otu- arınızın susu nsan ar uzerın e ırço ecru !etleri kullanılmaktadır. b ı · ı· ı dıkl 
hayatı k<Jlaylaştıran bir~cm. ~~sı - runuz, yine gayet yavaş arka üstü 1 e er yapan a ım er, var arı ne· 
talara malikiz. Çok yurumuyor, yatınız. Bu oturup yatmayı sekiz Mücevheri olmrı:an Bir Alınan filimi, senelerce ça - ticelerde hayalatın da yer alınası 

L d .J lıştıktan sonra 25.000 litre idrar- ihtı'malı'nı· du"ş" k t "bel ini 

Noyenburg - F. C. Biel O - O., 
A. S. Billenzona - GrashvoppPre u:;w;.; 

u U - 4, F. C. Vintentur - F. C. T, ,· 

zern O - O, F. C. Kroytling0r -
r Yung Uellovs 1 - 2, F. C. Börsfal 
i dtn - Blöstar 1 - 2, Konkor..:ıa 

§ 

Bal - F. C. Bal 2 -- 3. 
mek üzere Berlin olimpiyad stadı-
na 0.000 seyirci gelmiştir. Bu kar-
şılaşmada Viyananın Rapid takınıi 
F. S. V. yi 3 - 1 mağlı'.lp etmiştir. 

ö ·:,yanalıların gollerini. N~tştet.r 
he Binder yapmıştır. Bugune ka
c.'.ar Çammer kupas galibi . olmuş 
elan Alman takımları sıra ile şu.n-

lardır: ,,. 
F. C. Nürnberg, V. F. B. L~yp· 

sig, Şalke 04, Rapid. 

Yunanistanda 
Atina, Burada bulunmakta olan 

ı Romanya ekibi dün karşılaştığı 
tı A tina muhtelitini 3 -- 2 mağlup 

!11 etmiştir. ,, 

Davet edilen ecnebi takımlar 

l"eni karardan sonra klüpsÜZ kc 
Milli Futbulcumuz Hakkı 

fazla hareket etmiyoruz. defa yapacaksınız. Bu sırada elle- \\a ınlar ne yapabı"lı"r unere ecru er 
l d 

. . dan bir santimetre mikabı hormon pı'lı'çlere de tatb'k t · 1 d' 
Biz bu birkaç satır a ev en ışıne rinizi çöımemeniz ve onlara da _ ı e mış er ır. 

Beden Terbiyesi Genel Dırek -
törlüğünün emri ile talebelerın 
federe klüplerde spor yapmal .. rı 
menedilmiştir. Bu karar üzerine 
hem klpülerin hem de spor yap~n 
talebelerin vaziyetleri müşkill~ş .. 
n1işti. 

işinden eve gelip gide. n ve karısı yanmanız liızımdır. çıkarmaya muvaffak olmuştur. Amerikalı Doktor Hamilton, bir 
tarafından cgöbeklenıyorsun!~ .de- 3 - Yine arka üstü yatınız. Elle- Bu madde, billur saflığındadır. kuluçkanın piliçlerini ikiye ayır -

'ldi"ini duyunca sinirlenen, ıkı a- rinizi vücudün uzunluğuna uza - Bunu muayene eden kimyager- mış, bir kısmına hormon tatbik et-
nı g d ı d' 

1
• ler, neticede, kimyevi bir şekilde memiş dig" er kı-ınına horm 

d
•.m attıg"ı zaman cyorul um ... • ı.ye tınız. Evve a sağ bacağınızı sol , " on aşı-

k 
bunun aynini istihsal edebilmiş • lamıştır 

söylenen erkeğe ve daima oşesın- bacağınızın üzerinden atıp öbür !erdir. · 

de Otu
ran biraz iş görünce yorgun- tarafa dört kere hafif bir şekilde Beş gün sonra, hormon aşılanan 

k kadına t ttı'rı'nız· So ı b ğ Bir erkek, hormonla tedavi edi- piliçlerde değişiklik baş göster _ 
lugu• nu·, vak'a haline so_ an emas e . nra so aca ı . 

t 1 n
. şeyi ya B h lince, sesi kalınlaşıyor, vücudü faz- miştir. Bunlar, başlarında çıkan 

Haber aldığımıza göre bu karar 
gayri federe klüplere de teşmil e
dilmiştir. Bundan sonra feder~ d
mıyan klüplerde ordu mensupfarı 
ve talebeler spor yapamıyacaıdar
dır. 

bır. kaç o"g" üt vermek is ıyoru_.z. nız a ay ı pınız. u are - , .w; 1 k 11 T 
ti k ti d k

. d f 
1 

k a ı anıyor. avuklardaki tesiri kırmızı ibikleriyle bir kaçar haf-

Bo 
.. yleleri eg· er gittikçe vucu e- e er e se ız e a yapı aca tır. 

f k 4 Ark "stü t B ak Bu sene saçları • pek tabiidir kı' daha barizdir. Tavukta ibik çıkı - talık horozlara benzemL<lerdir. 
. . d forme olmasına ve ar ın- - a u ya ınız. ac . ===::========~==========,;,;::;'"';;,;;;:,,= 

~ıanı~Jın:dan zararlı bir yağ taba - Larınızı uzatınız, kollarınızı yine suvarelerde, yahut akşam davet - E f , 
1
. 

1 . d" .. .. uzu 1 !erinde - çiçeklerle veyahut kor - v emız ıov ,. 
kasının altında bütün uzuv arını viıcu unuzun n amasına uza . 
adeta paslanıp bozulmaya bırak- tınız. Sonra bir hamlede dizlerini- dele ve tüylerle süsleme!, çok mo- M . . 

k F k t 1 ıza gelecek b . kil dadır. Yukarda size bu şekı"lde ermerlerınızİ nası} 
mıya razı iseler mesele yo · a a zi omuz arın ır şe -

Yine mevsuk bir membadan öğ- bunu istemiyen sıhhatini korumak de bükün üz ve yalnız yere omuz- süslenmiş birkaç zarii s1; modeli temizliyeceg"' İnizi 
rendiğimize göre talebelerin spor d b' . verıyoruz. 

genç kalmak arzu eden kimseler larınızla temas e er ır vazıyet a- b"l" 
ihtı'yaçlarıru tatmin için n:~'<lPp· k t' d" t d f k 1 - Kadife bı'r kordele .l b "l ı ıyor musunuz? muhakkak kültür • fizik yapmalı lınız. Bu hare e ı or e a te rar e ag ı 
ıerde Spor faaliyetine geniş bir sa- mavi büyük bir bu" ket en d • E · ,_, k 

vücutlerini daimi bir hareket için- edeceksiniz. ıne ogru vın~ue i mermer pencere ön-
'"• a verilecektir. Bu suretle (ekseri- ük t b ki iyice eğilmiştir. 1 .. " de bulundurmalıdırlar- 5 - Yüz.. oyun ya ın, aca a- erını, mermer şömine üstlerini ve 
•
1
. futbolcu olan) spor yapan lale- .. d k' 1 2- Biraz arkaya doğru konan bu d h b .1r 

o k t ıl k Jimnastik hiçbir zaman yaşa rınızı biribırın en ayırın ve ı ı e - a a a,,..a yerlerde bulunan mer-
1 

'tıl kalmaktan ur ar aca - b' d k siyah ve duman rengi uzu:ı tüyler, 1 . )'ıe er a bakmaz. Bu yaştan sonra mı? di· terinizle hiç ır yere o unmıya - mer en şu şekilde temizliyebilir -
.. .. k d h zarif okşayıcı bir şekilde omuzlara · · ıardır. yerek ümitsizlig" e düşmeyiniz. 50 rak vücudünuzu yarıya a ar a- sınız_ Evvela mermerin üzerindeki 

t aftan 
öğrendigimi;:e S k kadar inmektedir. Diğer ar .. ·~ hatta 60 yaşında bile jimnastiğe vaya kaldırın. onra te rar yere lekeleri trebenthinle iyice sıler -

h 
·ı goren ta. be- k b h reket 16 defa yap 3 - Yüze neş'e, aydınlık veren · · s göre yüksek ta sı ·k başlıyabilirsiniz. Bu yaştakiler ga- hıra ın, u a ı - sınız. onra sabunla bir bezi bol 

!er milli takıma kadar giren ar a- yet hafif hareketlerle başlamalı lacaktır. küpe çiçeğinden ve menekşeden şekilde köpüktür, silersiniz. Son-
dan mahrum kal - ve bu hareketleri gittikçe birer 6 - Yine yüzükoyun yatın, ba • yapılmış zarif buket daha çok genç ra kurular, parlaklık vermek için 

daşlarının spor . !•"' k 1 d Eli . kızlara yakışır. 'ki 
T 

b'yesı parça ağır ..,.ırara yapma ı ır - caklarınızı ayırın- er çenenın vernı e ovarsınız. 

m' amaıar·ı 1·çın· Beden er ' • B kild · ki 
!ar. altında olacaktır.Ayaklarınızla dört u şe e çıçe er ve birtakım ~--

if veı,~ıe- ~ 
Direktörlüğüne ve Maar t 

1 
Bu hareketlerin neticesinde me- küçük daire çiziniz. Bu sırada on- zarif tüyler ve ipek kordelelerle Bakır ve bronzları 

tine müracaatler yaparak .ı .e - sela bacaklarınıza istediğiniz. in - !arı biribirinden ayırıp, kaldırıp saçları süslemek bilhassa gece bir 
relerden müteşekkil bir klüp_ ~ur· celiği vermeli ve kollarınızı ku~vet indirmeniz lazımdır. Sonra aksi is- davette yahut suvarede kullana - nasıl temizlemeli? 

Kış sporları için bir 
kaç model 

Kış s.porıarı yapıyorsanız işte si
ze elınızle işliyebileceğinız bir el
d'.ven, eşarp ve şapka modeli. El _ 
dıven koyu lacivert ve tatlı pembe 

yünlerle örülmüştür. Şapka ve e
şarp ta ayni renklerdendiı. 

malarına müsaade edilınesinı ;,tı-
1 

dirip biçiminizi en zarif ve ınce tikamete yine dört daire çiziniz. cak mücevheri olmıyanlan büyük Bakır ve bronz vaıo tabak, si-
enklinde terbiye edebirlisiniz, Bu hareketleri de dört defa tekrar bir sı:kıntıdan kurtarmış olur. Saç- g t bl 'b· 1 tozları çıkarırsınız Sonra k şe . d .. 1 ed' . ara a ası gı ı şey ere eski ye - . .. . urular 

.. n ı'imnastik sayesın e guze ınız. !arı böylece kabil olduğu kadar nilik ve parlaklıklarını' vermek ve bır guderi parçası 1·ıe ku ;;'eceklerdir. 
bugu .. .. "k 1 7 Ot b ki vvetle olmak ve vücudünuzu ınu ~~e - urunuz, aca. arınızı u • yakışan_. zarif bir tarzda süsliye • için evvela sabunlu ılık suya ko- ovarsınız. Bu onlara t k 

1 g
e götürmek mumkundur. zatınız. Kollarınızı gerıye yere da- rek mucevher yokluğunu teliıfi yar ve böylece k km 1 ' e rar eskl bir a 1en · · a a arının, tez- parlaklıklarını yenilik! .. 
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Şehrimizdeki gayri federe k\üp
lerden bazıları Avrupadan ecııebi 
takımlar davet etmekte veya bu
rada federe klüplerde maçlar ya
l'an takımlarla anlaşarak maçlıir 
yapmaktadırlar. Bu krnpter arala
ıında nalaşarak doğrudan doi.':-·~ _ 
ya A vrupadan takım getirmek ye
rine yalnız Beden Terbiyesi Dfrek 
törlüğü ve federe klüplerin geti
ıeceği takımlarla nalaşarak ınaç 
yapmaya karar vermişler ve ali< -
kadarlara müracaat etmek Ü7.ere 
t.rnlarında bir toplantı yapac8klar 
rlır 

hu oi:ôn .,ıinizdeıli>:..ılı.U''ılo'llM\\ v' ııonAf. ali"ıt'.l:ı.ı·ııa,.-'ı Bf,''ğ&'j'lef)iava(!lı.f"sest~,-ı&.~;u..ı.f ~ Devam eiı:.ı"e;:i;;iz "Eni<te, za· I ' erını ver • 
_ .. , '--~~~~~~=:!::::::.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:.~~~~~~~..:..~....::.:.:.:.::...:.:.::_:~:::_,!!:~~~:!:.!~~~~~~~~!CAr~k!a~s~ı~v~a~r:J_l_~~::_..:_..:_~..ıt~ 

Maarif Vekaleti ve Beden 'l'cr • 

biyesi Genel Direktörlüğünü~ b:.ı 
hususta vereceği yeni karsrlar 
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VURDU TANIYALIM 
(KARADENİZ'DE 

· Kastamonide bir 

MARMARA'DA 
--ı Yukarda gördüğünüz resim, Şark· 

:a Van, Muş ve Siirt vilıiyetle;-i n· 
rasına sıkışmış bulunan Bitlist~n 

bir manzaradır. !ki kazası ve köy· 
!erile beraber 55.478 nüfuslu olan 
1•ilıiyet merkezi Bitlis, resminden 
de anlıyacağınız veçhile, i,.,-...:rr. 
çok muhtaç olan yurt köşelerin -
dendir. 

Gölde plaj 
yapılacak 

Şarkta 

Kastamonu, (İkdam) - Mili! __________ _J 

Şefimiz İsmet İnönünün şehrimizi ------------

şereflendirdikleri sırada arzedilen 

dilekler arasında burada bır kız 

enstitüsü açılması da vardı. 

Enstitünün mevcut kız 

mektebine iki sınıf ilavesile tesbi 

düşünülmüştür. Halbuki Maarif\ 

Vekaletinin yaptırdığı tetkikler 1• 

reticesinde kız orta mektep biı·a· 

sının enstitüye kafi gelerniyeceği 

2nlaşılmıştır. Bunun için Vcka.Pt. ~:~~j;J~;ı~:s 
hususi muhasebenin de yardı1ı1'l j - · =- ~~~~ 
50 bin lira sarfedilerek yen• bir ------------....J 
enstitü binası yapılmasına karne 

vtrmiştir. Yakında işe başlanacak 

tır. 

Orhangazililer 3 senelik 
bir plan hazırladılar 

Orhangazi (İkdam) - Kaza n11•r 
kezlerimizle köylerin imarı ve ik· 
tısadi vaziyetlerinin inkişafı i<,in 
üç senede tatbik edilecek bir prc>· 
E;ram hazırlanmıştır. 

Programda, şehirde imar işkri
r.in bir plan dahilinde yürütü!noe
&i, yaz mevsiminde azalan 6U· 

yun artırılması, şehrin elektrikle 
tenviri, iktisadi vaziyetin yült~El

tilmesi gibi bir çok tedbirler alın -

mlJitır. 

Malatya geniş bir 
inkişaf içinde ... 

Su, elektrik ve kanalizasyondan 

yataklı modern bir hastane 

sonra 100 

yapılıyor 

Yine bu program tatbikatınclan 
cıarak İznık gölüne kadar olar 3 
i<ilometrellk şose tamir ettirlle -
c~k ,etrafına ağaçlar diklletekLır. 

Gölde motörlerln yanaşmaları için 
bir iskele. bir gazino ve bi:r de 
plaj yaptırılarak Orhangazi ve ci. 
var halkına güzel bir mesire yeri 
lıazırlanacaktır. 

Köylere ait işler için de bütür, 
köy muhtar ve idare heyeti azala
rı belediye salonunda toplanmı~ 

imar ve sıh!>at işleri etrafınd3 

kendilerine talimat verilmiştir. 

Malatya, (İkdam) - Vilavet : · I 
miz, Cüınhuriyet yıllarında çok 
muhtaç olduğu mühim eserltre 
kavuşmakta, eksikleri her seof> bi· 
raz daha tamamlanmaktadır. 

Dört sene evvel 47 bin lira o!an 
belediye bütçesinin 147 bin liraya 
yükseldiğini kaydetmek belediye • 
mizin imar ve başarıcı kudretinir 
r.e kadar inkişaf ettiğini daha .,yi 

meydana koyar. 
Belediyemizin son seneler içın

ae imar planı, içme suyu ve elek· 
trik tesisatı gibi büyük şehir isleri 
ıçin sarf ettiği para 400 bin lira~ ı 
geçmiş bulunmaktadır. 

Aydın Belediyesi halka 
odun ve kömür 

ucuz 
satıyor 

Aydın, (İkdam) - Belediyemiz geçen seneden depo ettiği kö· 
miirleri halka dört kuruştan satmaktadır. Ayni zamanda kömür 
yakma müsaadesi olan köyliiler de kömür yakıp getirdiklerinden 
şehirde kömür sıkıntısı kalmam ıştır. Odun da ucuza satılınakla · 
dır· Belediye odun kestirerek kilosunu 32 paradan sattırmaktadır. 
Bununla beraber halk maden kömürü yakmağa alışını~, sobalar le· 
darik etmiştir. Ancak maden kömürü her zaman bulunmamak -

tadır. 

Küçük Haberler 

* Yenişehirde 40 bin liraya ya
pılacak tam teşkilatlı merkez ilk 
c·kulunun planları tasdik edilmiş· 
tır. İnşaata başlanmak üzeredır. 

* arsta bir eğitmen yetiştirıre 
Jtursu açılması kararlştırılm<S ve 
h~zırlıklara başlanmıştır. • 

1 İzmitli 
Diyor ki: 
Her şeyden evv al 

yol istiyoruz ! 

Malatya şehrinin planlı bir şe -
kilde inkişafını temin için imar 

plamnm tatbikatına geçilmiş w 

220 parça bina istimliik edilıni~t ı. ::::-;,:llANK: .• 
Bu binaların çoğunu ev, dıikk.r =-K'WANll' 

~ 

ve hanlar teşkil etmektedir. EL ı~ 
istimlakler sayesinde büyuk bi· 

meydan vücudc gelebilmiştir. Ş" 

d i bu sahaya yeni, betonarme " 
modern binalar y~pılmaktadır. B 

binaların sayısı daha şimdiden yi 
miyi bulmuştur. 

Malatya belediyesi, kendis' ic;in 

; eni bir bina yaptırmıştır. Bu bi

,ıa belediyelere mahsus binalar i

~in örnek olabilecek bir yapıdır. 

Şehirde caddelerin parke döşen • 

mesine ve yolların tanzimine uı~ -

vanı edilmektedır. Bu arada 13GıJ 

metre uzunluğundaki kana!İ7:• 

;. on inşaatı da bitirilmiştir. 

Bilhassa şehrin içme suyu ışıı 

nıuvaffakiyelle bitirilmiş olm<ı~ı 

balkı çok memnun etmiştır. İçır.e 

~uyu tesisatının bugünlerde nnı· 

'akkat kabul muamelesi yap• l~ . 

• 

·<.,.t 

caktır. ============== 

Yeni yapılacak eserler Maiat·ı· · 

ı•m mühim ihtiyaçlarını karşı ıa 
l. ktır Bunlar arasında, ht.it<ı.1n~. ı 

bJnasınu ihalesi de yapılı...,ışta 

Bu bina 250 bin liraya çıkac"ktır 

~ehrimizde mevcut 30 yataklı h•s· 
t.ıne ihtiyaca kafi gelmediğincıeı 

veniden 100 yataklı ve her türiti 
f Pnni tesisatı bulunan modern bır 

hastane binası yapılmaktadır. 

EGE'D E 

Fuarda 
... . 

agır sanayı 

Sümerbank muhteşem 
bir temsile karar verdi 

~Tayyare piyangosu ve 
kazanan numaralar 
50 bin liralık ikramiye dünkü 
keşidede 3441 numaraya çıktı 

617 23037 304 Tayyare piyangosunun keşidesı
ne dün Asri sinemada başlarılllış
trr. Dün en büyük ikramiye olan 
50 bin lira çıkmıştır. Büyük ikra
ı ·ıiyelerden yalnız 15 bin ilra iie 
20 ve 15 bin liralık mükafatlar 
~ıugüne kalmıştır. 

787 &21 34211 
310 
487 
615 
728 

547 
~13 

36(:')7 
37649 

2~~ 

522 35047 
230 
833 

~~483 

777 

259 
37649 

744 

289 

346 
833 

39472 
38225 

732 7"ı'l 

Dün çekilen bütün numaraları 
sıraya konmuş bir şekilde aşairı· 

Jriyoruz: 

30 lira kazanan No, 

:>0,000 lira kazanan 

3441 
12,000 lira kazanan 

34889 
10,000 lira kazanan 

4810 
3,000 lira kazana 

25501 
1,000 lira kazanan 

23999 38012 
SOD lira kazanan No. 

ı 965 2673 3638 6059 ızr.r,~ 

13960 16827 19010 23884 ~"u .• n 
~6400 29005 35643 36341 

206 
89 

295 
863 
507 

665 
4046 
653 

5045 

252 

794 

276 

826 

468 
803 

0526 

912 

238 

683 
200 lira kazanan No, 10228 
613 2270 4983 8745 füffj 

!0089 10583 10761 13322 ı n~·ı 11077 

,P.998 21675 22520 22738 23i~7 591 
26469 29160 29184 29522 304.1 ı 12072 
ö1421 35238 35735 35926 370<3 426 
39257 257 

100 lira kazanan No, 211 

67 1613 2950 3433 468'.! 849 
5473 5594 91:1., 624 

ı :triv : 7092 

478 
145 
458 

2076 

523 

728 
55 

713 

117 

282 

866 
6459 

956 
585 

8141 

609 

9023 

314 
762 

268 

115 

658 

146 

647 

620 

301 

907 

701 

401 9797 10374 
03892 14587 
.7404 17654 
22134 22364 
~3694 24066 
~·ı394 28394 
2X624 28850 
~·0997 31605 
;15392 37143 

5703 
10653 
16043 
18745 
22397 

5715 
10978 
17064 
19248 
22673 

17/:!..: 
20fiı: 

23:l1 -'. 

188 457 

942 19157 

50 lira 
447 
918 
982 

25487 26236 264.",' 649 
28026 
29226 
31823 
37545 

28259 28G t2 ~U044 

29735 10~G: ; 245 
31993 36/..!2 :lGJ6 

734 
kazanan No, ·23039 

f H 639 
;,ıı 388 
07G 

507 095 
1001 263 
990 

704 7ı i 

718 

096 

381 

387 

94jl 

281 

23855 

558 

998 

573 
155 
472 
136 

876 

927 

318 

4737 

165 

291 

6164 

431 
997 

620 

161 

737 

030 

821 
194 
587 
165 

980 

928 

397 
782 

285 
296 

205 

541 

7274 

664 

304 

761 

070 

508 527 

929 10149 

917 

132 

685 

171 

793 

950 

544 

'150 
262 

970 

772 14179 

318 702 

949 15238 

761 16088 

466 18020 

462 

294 

740 

137 

396 
495 

22432 

299 

910 

458 

745 
201 

20843 

563 

600 

561 

926 24005 

568 567 

25170 399 

10!4 
:ıı ,, 
'116 

224r 

:n~n 

9~9 

4u5 

82Q 

244 

272 

IH5 

44: 

PJ4 
3ti9 

P84 
llfl 

5·ı~ 

178 

71;4 

tJ:ı()'; 

1303~ 

191 

~78 

877 

(;21) 

~·:...s 

M7 

765 

6;,5 
8h4 

li38 

192 
791 

314 
702 
918 

074 
865 

707 

489 
866 

455 

559 
994 3149 

552 

959 
310 

627 
375 

2030 

2705 
218 

946 

6554 

921 

698 

386 

772 

519 

752 26072 26187 

4j5 
)f,,? 

E028 

824 

4465 

857 
7190 
605 
322 

899 9034 

320 

663 
424 

443 

50 .,. 

ti~5 

3" .. • LO 

482 

787 

663 

Y8:ı 405 27519 
8. d ~8189 211 

9:0~!) 449 529 

576 637 730 

906 27024 40S 

678 972 270~1 

663 678 

212 245 

741 29131 

9"' .>, 

4-1J 

5G6 751 829 10357 430 549 7 11 713 

104 

818 

744 2.ırıı.ı 

196 wı 

923 310~7 

523 595 11289 397 4~7 831 30086 
586 888 12029 144 ;ı .~ı 353 

391 
672 12819 849 13587 H8<A 

] 5134 197 200 308 ~28 

614 16016 149 
247 291 

:14342 
1 'ı:Jt1ıJ 

756 
631 

400 

561 
794 17125 

932 18167 
:'.5175 295 

832 36098 

745 33085 

549 33622 

658 

303 
131 

596 
523 

512 

388 

106 

ısı 

597 
747 

599 

281 
865 19070 

431 

C't'"'ı 601 36966 37146 

700 

436 
135 
153 
240 
590 
345 

436 20607 
868 21046 198 

587 20v0~ • 8161 
668 ı._ıq 358 

172 
375 

198 
502 

461 
'j l 4 

780 39094 39188 
517 478 820 

2:n 
na~ 

!ı:l7 

631 
3·:ıj 

302 
6Jl 
3~) 

797 22323 23129 
844 880 931 

241 
340 

24054 
685 
446 

241;•1; ============== 
178 352 
791 25123 
667 26071 
915 28083 

395 
379 
281 27511 
241 367 

512 
776 

628 956 29377 

901 30256 327 

~., .. ..... Sirkeci himaye heyeti 
{.) ... :• 
l125 Sirkeci civarındaki 48 incı iik 
47Y okulda okuyan fakir talebeleri hi· 

4(iJ maye maksadile bundan bir nı(;d. 

-142 
* Mersinin temiz içme suyu 

(!erdi nihayet halledilmiş ve M•r· 
Em çayından alınarak tersih ha· 
\luzlarında temizlenen su tazvikle 
tehre verilmiş ve merasimle aç.1-
mıştır. 

Denize doğm meyilli olan 
şehirler için uo1mur. beleı."'!

yenirı en büyük yardımcısı s:ı 
yılabilir. Fakat izmitte yı·.g
mur, şehrin temizliğine hiç 
yardımı olmadıktan ba.;ka, 
bir ôfettir. Deniz tarafııııla 

rıhtım in§aatile sel yatakları 
kapandığından t'e menfe?le
rin intizamsızlığından her 

yağmurda §ehrı seller i.>tılıi 

eder, dükkanlara. depolara, 
evlere girer, birçok zarar!am 
sebep olur. Böyle havala ran 
şehrin birçok yollaı-ı.ndmı. 

hatta çok i§lek bazı cadde1ı•· 
rinden bile geçebilmek i·;in 
paçalarınızı diz kapaklaı-ı.mw 
kadar sıvamant: ve sonra sc! 
ve çamur deryası içinden l:iı 

cambaz maharetile, seke "'Ç

raııo geçmeniz ldzımdır. 

Vilayette 110 bin lira sarfjle b;, 

de hapishane binas• yapılmıştır 

İnhisarlar idaresi de 500 ame1e Ç3· 

lıştıracak büyüklükte bir tütiın a 

telyesı yaptırmıştır. 

781 
İzmir, (İkdam) - Fuar hazıı· . 01535 

804 31179 381 

672 748 762 82: 

det evvel kurulmasına teşebbıis ~
cıilmiş olan himaye heyeti f.ıa li -

yete gçmiştir. 

* Geçen 938 senesi içinde onya 
roezbahasında 33660 baş hayv3r, 
ı;esilmiştir. Bu mikdar 862811 kilo 
et tutmaktadır. 

* 938 yılı içinde Mersin icra da

iresine 1891 iş gelmiş, bunlarcıan 

908 dosyanın muamelesi sona er

' 1is ve 938 dosyada yeni sene:.:~ 

ı'levrolunmuştur. 

* İspartada halıcılar konı;resi 
toplanmış ve İsparta halıcılığını 

a'' :adar eden ehemmyietli karar
lar verm ~tır 

POLiS 

* Şoför Sa!ahattinin idaresil'ae
k • 3783 numaralı kamyon Top!ıa-

ııeden geçerken Aram oğlu D"riııi 

ödında bir çocuğa çarparak 11:.uh 

telif yerlerinden yaralamıştır. 

Şoför yakalanmış, yaralı t~dav 

.; !tına alınmıştır. 

* Üsküdarda Kırkorun bhar 

:'abrikasında çalı~an amele K~d 

ih teneke tahan ealın kaçark< 
~·ak alanmıştır. 

lıkları ilerlemektedir. Bu erada 32033 051 086 344 529 
Kültürparkın üç kapısının yen'. ============== 
den yapılmasına karar verilmiştır 

Bu yıl fuarın açılma merasimi Y• -

placak olan 9 Eylt'.il kapısı rlalıa 

Muhteşem bir şekilde inşa edil~ • 
tektir. Kapının üzerine bir lokan· 
ta ve gazino yapılacaktır. 

için daha geniş olarak yapılacak • 
tır. 

Rüştü Şenkaylar'ın reisli:i;nde 
<eşekkül etmiş olan yeni himaye 
tıeyeti ilk iş olarak çocuklara sı

cak öğle yemeği temin et!l'iştır 

Bundan başka bir iki ay sonrJ 69 
çocuğa kışlık ayakkabı dağ,tıla -
caktır. 

Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 

İstanbul Maarif Müdürü Tevfik 

Bu kapı, inşaatı bu yıl bitiri.e

cr k olan merkez garajı ile basMa
'ıane istasyonuna yakın olduğun

dan belediyeye mühim varicia1. 
temin edecektir. 

Diğer taraftan belediye bu ı ıl 

Kültürparkta ve şehrin diğer Is • 

raflarında yapılacak geniş ağaç· 

!andırma işleri için hazırlılc1orı. 

başlamıştır. Bu yıl Kültürparkın 
dörtte bir kısmı tamamen ağaç • 

landırılacak , şehrin birçok cadd~

lerine de fidanlar dikilecektir. 
Sümerbank bu seneki fuarda Kut, Maarife ait işler hakk•nda 

Vekaletle temas etmek tizerp ,,,, Kapı üzerine yapılacak gazir.o
dan bir taraftan park ve bir taı-~ f 
ıan da 9 Eylül meydanı görulP~ek 
tir. 

yeni bir sürpriz hazırlayac~ktıı. 
karaya gitmiştir. Tevfik Kut ~r. -

c.a bilhassa İstanbula ait yeni Ma· 

•rif bütçesi ile yeni yapı!acak 

ır ektepler ve muallim ihtiyaı:; i•-

Sağlk 

öğiltlerl 

(Grip) hastalığına 
hiç tutulmamak 
istemez misiniz? 

(Grip) insandan insana ça
buk geçer. Girdiği evde hor • 
"kesi yakalar. Bu hastalık ha· 
zan hafif geçer. Bazan da şid· 
detli olur. Dikkatsizlik ve le· 
davislılikten dolayı (zatür • 
ree) gibi tehlik~li hastalıklar
la ihtilat ederse, kanşı.rsa fe· 
laket doğurur! 
Aşağıya yazacağım öğütle

ri tatbik edenler bu belalı 
hastalıktan korunmuş olur -
lar. 

1- Vücudü kuvvelli bu • 
lundınmak, hastalığa karşı 

silahlı olmak, bedenimizin 
mukavemetini artırmak için 
mevsime göre yiyip içmek 18-
zımdır. 

2 - Vücudü zayıf, kansız 
düşürmemek için her türlü 
<suiistimal!) den sakınınak. 

3 - Tiyatro, sinema, kıra -
athanc gibi kalabalık yerlere 
devam etmemek. 

4 - Grip salgını esnasında 
mümkün oldugu kadar el 
sıkmamak, elele vcrmeınek, 
el öpmemek. 

5 - Omuz omuza, ağız a -
ğıza, burun buruna gelecek 
derecede kalabalık olan nak • 
!iye vasıtalarından kabil ol • 
duğu kadar uzakaşmak. 

6 - Öksürenden, aksıran • 
dan derhal uzaklaşmak. 

7 - Nezleli, öksürüklü her· 
bcrlere tıraş olm:ımal•, sabit 
ve seyyar satıcılardan alış ve
riş etmemek. 

8 - Vücutte az bir kırık • 
lık, kesiklik, halsizlik duyu • 
!ursa, evden dışarı çıkmamak, 
istirahat etmek. 

9 - Burunda, boğazda. ba
demciklerin etrahnda nezle 
eseri hissolunursa, odada ra· 
bat etmek. 

10 - Her gece yatarken ve 
sabahleyin ıhlamur içmek. 

11 - İhtiyata riayet için 
her gece ve sabah mikrop öl
düren herhangi bir ilaçla gar
gara yapmak. 

12 - Hava cereyanında 

durmamak, oturmamak. 
13 - Soğuk algınlığına se

bep olan amillerden, yağ -
mur ile ıslanmaktan, ayak -
!arı rütubetteo ve çamurdan , 
korumak. 

14 - Grip salgını sırasında 
ve bozuk havalarda çarşı ha
mamlarında yıkanmamak. 

15 - Evde banyo yapar 
yapmaz soğıık ve bozuk ha • 
valarda dışarı çıkmanıak. 

16 - Bu mevsimde hemen 
her evde grip bulunduğun • 
dan misafirliğe gitn1enıck, ve 
eve misafir kabul etmemek 
için tedbirli bulunmak. 

17 - Islanan, soğuk alan a
ynklar:ı sıcak banyo yapmak. 

LOKMAN HEKİM 

PARA BORSASI 
ANKARA 

ıo-ı • 939 

1 Sterlin 
100 Frank 
100 Dolar 

100 Liret 
100 İsviçre 

100 Florjn 

100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekoslovak 

100 Pezeta 

100 Zloti 

100 Pengo 

100 Ley 

100 Dinar 

100 Yen 
100 İsveç 
100 Ruble 

5.91 
126.5G2'i 

S.3375 
6.6575 
2R.605 

f8 81 
50.?a 

21 .3775 
1.0775 
Ui55 
4 345 

J) 91 
23.9475 

25.02 
0.9025 
2.8276 

84.5025 
30.4275 

23.85 

Sıva&· E.rzuruıo istikrazı V. 19. 15 

Veniköy mahkemesi 
Yeniköyde ike nSarıyere ı:.ı k le

c'ilen sulh mahkemesinin .sırı· 

~er mahkemesi. oforak isim lendi· 
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* Menemende yapılacak 91 gf.1:

m· n °' le Bcr ır, nın Kınık na· 

hiye nele kurul"c"k ~O göçıneı 

tvınJn insaatınd. a· h2 7 ırlıklar L•ı!..~ 

Biitçe•i ne kadar :ayıf n • 
l•ıı·sa olsun bir belediyenin en 
ba~ i<i )ıalk·a m/,at geqebile
rek 1101 temııı'di r. 11 er ~e~

den e ·v l bel · r1 n ı •··· 

* Muharrem ~dında bir vonk 

•ici dün Elmadağıncla seyyaı •al 

Montrö ve 26 Ağustos kapı]Jrı 
se daha sade ve kullanışlı olacak· 
ır. Şimdi Kültürpark içinden o -

Verilen malumata göre, Sümer . 

bank Umum Müdürlüğü, fuHcl a 

Türk ağır sanayi hareketini ~~k 

muhteşem bir şekilde tebarüz etli· 
recek tesisat yapacaktır. Bunun i-

zerinde temaslar yapacaktır Mo· rilmesi alikadadarca tensip ~dil· Ju 

,_ ' - : 



İKDAM 

K BA ' • 
1 T. 1 

• Hürrem Sultan 1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
========·======== :ir göbektaşı üzerine sekiz on kız uzanmış~ 

ört köşe bir hamamın dört köşesindekı 
urna başlarında yıkanan diğer kızlara 32,000 LiR MÜKAFAT 

dalgın dalgın bakıyorlardı 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Hayır Paşam, bir bu kaJar 
ıa var. 
- Bunlar yeni gelenler mi? 

gülyağı kokan kürkünün bir yen;

nı burnuna dayıyordu. 

Nihayet dayanamadı: 
- Öfff! ne ris şeyler!... diy<' 

homurdandt. Ne berbat kokuıarı 

KURALAR : j 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

filJ)mı:ııııımıa 1 K R A M 1 Y E L E R mıııınıuınıunıııı1111111111•nııunıuuuıuuıınınıuııııunınıııınıuııuııııııııuumuıııııımıımııııı,ı:mınımıııııııııııııııııııuuıııı1~ 
- Hayır Paşam... Önlar henüz 

var!. namdadırlar. Burada gör~iık -
inizln bir kısmı dün sabah ge
lenlerdir; bir kısmı da son ka

!nin artiklarıdır. 

Fenerli adam gülümseyerek mu

~ abele etti: = 1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira ~ = 5 • 1000 " 5.000 • .. çiçe iki büyük oda .. İki zi.ncır 
kubbeden birer fanus sarkıtı · 

r. Kırmızı püsküllü yamçı!arla 
plı duvarların üstüne birer l:ek
;f külAhı gibi oturan ak badana
kubbelerde gBlgeler büyüyerek 
!aşıyor. 

- Bu yıka~ ... ·• halleri Paşam 
Ya geldiklerı ı;-~ kalmış olsaıar
dı. 

- Sırtları hiç mi su yuzü gor
~ 8 ,, 500 " 4.000 " = 
~ 16 " 250 ,, 4.000 ,, :-: 

müyor bunların?. 
- Elbette Paşam. Çuvaş'lıiarın 

temizlik dedikleri şey yazdan yaza 
balık yağı sürünmekten ibarettır. 

~ 60 ,, 100 " - 6.000 " ~ 
= 95 " 50 " 4.750 " ; 

;(ocaman bir fener taşıyan bir 
am, mağrur yürüyıişlü bir :ıda
ı yol gösteriyor. Harıl harıl ya
n bir ocaktan fışkıran ışık bu 

_ Ha Allah miıstahakld•''11 ~ 250 " 25 " 6.250 " § 

y . 1 da kuct 
,·ersin!.. Pekı nasıl o uyor = 435 32.000 § 

= = 

ne! adamın sırtındaki mükem
•l kürkü kaplıyan Diba kunıaşın 
ahan bahçelerini hatırlatan de
llerini aydınlatıyor. 

!anmıyorlar?. 

_ Bitkri.ni temizleyinciY" ka • 
J Sabaha 

'1ııuıınıınıımııııınrnıı11111111mıııııııı:uuııuııuuııııııııunıııııııııııııınııııııııııııııımıııııımıuıııııı111mmııımıııııııııııııımııııııııııııııı11111111111111111umııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııımnıııııııııııııııııııııınıırıw 
dar canımız çıktı, ıoş ... 
kadar yine. bitlenecekler ya ... 

- Neden?. 
- Ancak temiz iç çamaştrı ve· 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

- Bu nerden geldi?. 

- İdil boyundan sanırım. 

- Bir Çuvaş galiba ... 

- Keçe çizmelerindeki püskül
e bakılırsa öyle olması liiz:m 
ıma ... Bilmem ki... Belk· de 
ğildir. Bir kısmı için harenıdeıı 
ıise getirttik. O kadar pis, öyle 
li idiler ki Paşam .•. 

- Feneri tutl .. 

b ·ı·d·k Yine eski kürklerini gıy-
re ı ı ı . . . kürl:-
diler. Bu kuzu derısınden .. 
!er sucuk gibi bit doludur ... Ista~- iP~ 
buldaki paşalar, gözlerini ~uzc su: 
;.e kokladıkları bu saç lul~.·erın~ 
bit ve sirke ile dolu ikı:-n go: n1u~ 

21.l5 Müzik <Radyo orkestrası de-
1 1 kimbilir ne tiksinirler' But ANKARA 

' sa ar k b'lmivor Ve- .•. (- Pi). 13 vam), 3 - Pastoral d'ete (Hoııeg-
ları enseleri arıtma ı - . . 12.30 Türk müzıgı 

· cak yır- ger), 4 --- Naortmusik (gece mü -
-1 · ·n hakiki rengı an Saat, Ajans halı.erleri, ve meteor 

~ie:~~undan sonra azıcık kendin Ankara. 13.lO, 14 Müzik (Riyaseti- ziği) (Wedig), 21.45 Konuşma (Mi-
bT cu"mhur bandosu. Şef: İhsan Kün- zah saati, 22 Müzik (Küçük Or • 

- ......... göstere ı ıyor. . . kestra) ı - Raksın süitten Biö an-
- Şunun ıtalı hı'ç fena da(!ı'l. Paşa bu kadın yığınını bır paıçn ) 1 Marş Caddeten (J. P. 

r_. çer · - dantc CE. Kunncke), 2 - Göl kı-
. kıvırcik, ne gür saçları ~ar!. daha gözden geçirdikten sonro Sousa). 2 - Vals Les patıneure yılarında (Kar! Bume). 3 - Ba . 

R .. t m dedi sen bt•nları "f 1) 3 B b' d .. Sn . izleri nasıl acaba? - us e ... ' ·• <Valdto e . - ar ıve o ,vı- t 11 (Ş k ) G t L' d ) 
lı - birer muayene etim ıııı. .... (R .. )- 4 M ga e e a a us av ın ner . 

Fener tutan adamın yüziinl•e İİ· ırer • :ı !in, uverturu ossını · - c • 4 - Bacchanale (şarap ilahı Baküs 
_ Hepsini değil amma, çoı;ur. B' ) 5 Off b h 

ane bır gülümseme dolaştı lodi (G. ızet • - en a ya-. şerefine dans (G. L.). 5 - Preliid 
- Çuvaş gözü nasıl olabiliı Pa- gördüm. Paşam. ııa, (J. Offenbah). 13.30 Türk mü- Op. No. 4 (A. Seriabine) T. Hart -
m. Mutlaka göktür. - Fikrin ne? r.iği: Yurt havaları ve halk türkü- man teri, 6 _ Çareviç operetinden 
- Ya bununkiler? - İstanbulun işine yarıyacak !eri. 1 - 2 - 3 -Oyun havaları, potpuri <F. Lehar) O. Lindeman 

d - ı Lakin kork - O da öyle... gibı olanları çok egı · ' Sadi Yaver Ataman, 4 - Halk tertibi. 23 Müzik (hafif parçalar-
Yerde, kürklerine ve yamçı!arı· mayınız, müşterisiz kalmazlar türküsü (Alıverin baglanmamı) Pi). 23.45, 24 Son Ajans haberleri 
sarılarak uzanmtf yatan kırk _ Son gemi ile saraya goı.clcr 5 _ Halk türküsü (Ey serenler se- ve yarınki program. 

i insan vardı. İlk bakışta bur. - diğimize benziyen var mı? renler) 6 _ (İki karpuz) 7 - Halk --o--

·ın kadın olduklarını anlamak _ Ne gezer Paşam... türküsü <Alıverin Baglamamı) SİNEMALAR 
men hemen lmkAnsızdı. Paşa derin derin içini çekti. kuı ovada), 8 _ Ha.k ttirküsii 
F f • ·'- İpek * Marko Polo enerden, .. n.,..tan ve O· _Yeni gelenler arasında d& bu- (Bülbüle kurdum tuzagı) 9 -
ktan çıkan ve biribirine ka- . , Saray * Ormanlar perisi 

Iamaz mıyız dersın. Türkü (Ay doğdu batmadı mı), Melek* Üç Arkadaş 
an ,ışıklar içinde göz, bunl0rı, _ Bilmem. İsterseniz harıam! 

10 
_ Türkü (Gülşen bahçesinde) 

"k b. ük k aşır Sumer * Dalavereciler K.ralı 
yu ır Y e onmuş çam ~.öyle bir dolaşalım. 11 _ (Gevenlik yolu), 12 - Tiır-
hçalarına veya bir kervaI'sora· Milli • Alemdaı * Manu calia Lo-

" 1 ~ Gel bakalım.. kil <Sinemde bir tutusmuş yan - re! - Hardi İş arıyor-
n avlusuna yı5 ı mış deve semer- d .. !" I•'b1 Fenerlı adam öne uş u. · mıs ocak olaydı)· Oku~·anlar: Mü- Azak * Uçan Don<ınma, Asri 
·ne benzetebilirdi. . . 1 1 teklerinı · 

Hiç kımıldamıyorlardı bile Bir i<ürklü adam ıkı e ı c. e . k ,j e ·ven Senar. Mustafa Çağlar. Evliler. 
an ancak çok korkulu bir rjj·18 toplıyarak biribirınc gırmış ~ 11 •9.İ5 Saat. !\j ns haberleri meteo- Alkazar *Casus Kadın 
rdükten sonra yahut en az üç, bacaklarına ve kafalara basrran.a- lojı ve Zıraat Borsası (fiyat). Kadıköy Hıile * Şahane çılgın -

Şehir riyatrosu Komedi kısmı * 

Mum Söndü 

Hnlk Opereti * Üç Yıldız 

ŞEHİR TİYATROSU 

HALK 

Dı-anı kısını 

12/1/939 Perşem -
be günü akşamı 

saat 20 20 da 
AS :\1 OD E 

5 perde 

OPERETİ 

Bu akşam saat (9) 

da yenı operet 

'ÜÇ YILDIZ 
Pek yakında 

senenin en şen ve 
kahkahalı opereti. 

(J\lodern Kızlar) 

Yazan: Mahmut Yesari 

E.SadiTek 
Taksimde 

B ı gece 

llİSSEİ ŞAYİA 

vodvil 3 perde 

Yazan: Celal l\lüsahipoğlu 

Yakında: İNSAN ll1ABUT 

K J MEDI Ki S M 1 
12/1/939 Perşembe günü akşa -

mı saat 20. :ıo da 

ll'M SÖ 'DÜ 
5 p.rde 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 

mantolarını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kcfalets;z olarak 

satmaktadır. Anadoludan ayni 

5eraitle sipariş kabul etmekteyiz. 
Malımutpaşa, Kürkçü han ıçerisinde 

B E Y K O r;'tiı5: 1 

• d'kk • d k u takıJ, attı. r. 940 T. k . n uykusuz kaldıktan ve yorul • ga 1 a. e ere on . . J125 Konu<ma. 1 . ur muzı- !ıklar 

ktan sonra böyle kalıp dinlen • Yarı karanlık, uzunca bir 0~1'1'.~- inceslZ faslı; Şeddi Araban Akın Pangaltı * Bufalobil, Linç ~~~~~~~ mıııııııı:ııııııııımıııııııııııı nıııııııııııııııııııııı 
ir gibi derin bir uykuya dalabı· den geçtıleı. Kubbesınd~n ·•U\ uyan ve ça•anlar: Tahs;n Ka Kanunu. 
di. Arasıra bir horultu yüKse - t·ek bir kandil sarkan bır od. Hakkı Derman- E<ref Kc.d· Suat Park* Aşkın gözya llıı 

· d'l B d n o•r,ine b•r' -~ B 

D~ktor Hamilton, hormon tat 
bik ettıği ve etmediği ikı kısım p. 

!içler arasındaki farkı görüne< or, hazan biri ayazda bln.ış gır 1 er. u 0 anı ' · .. ' . H"saıı Gur Hamdi T ka~'. ls- Tan * Zoraki As ·er, J!:ndülüs 
pek gibi boğuk boğuk öksiı~il _ ne renk renk, çeşit ceşit, boy bo k (R d 0 or Geceleri hormonarın cinsiyeti tebdilde mü 

'rdu •,-,adın ~amaşırları serpilmıştı RJ t"fler. ~o.3o Müzi. a y • h b' · ·ı ld • k b J ' ı İ' Ferah * Pamuk prenses, .Yedi cüce ım. . ır amı 0 ugunu a u et • 
b 1 • ırası) Şef: Paraetourius - 1 F Odalara berbat bir sarmısak ko- lem fenerini bir kenara ıra:.•: Yıldız * Ne seker ~ey ı mıştır- .. akat o, bir ıhtiyatkarlı· 

- Soldaıı sağa -
1 -Kıymetli bır şry veren, 
2 - Deri terbiye etmek, 
3 - Esmekten emir, bir nakil 

vasıtası, bir nota. 

4 - Bir sayı, ziraat, bir edat. 

5 - Ev işler el öğünür. Kıymet. 

6 - Gemi toplarının kaidesi, 
örtü. 

7 - Gaye, bir erkek ismi. 

8 - Alaturka sazda bir alet, mü
sabaka, uzun kalem. 

9 - Kasapların 'attığı, ayni yaş
ta olanlar, edat. 

10 - Ustalık. 

11 - Fotoğraf çeken. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Bir işde duran, 

2 - Salim olma. 

3 - İsim, öi:üt, kuzuların çıkar· 
dığı ses. 

4 - İade, madeni iplik, bugün
lerde tuttuğumuz şey. 

5 - İbadet eden, aylık. 

6 - Yaprak, e'kiden generallere 
söylenen Jakap. 

7 - Atların elbisesi. Yağlı tahta. 

8 - Almanyuda bir nchır, bıl • 
mektcn bir em:r. kadavıfi gü
zel olur. 

9 - Etmekten emir, oyunu ida

re eden, işaretlerin b~şıııa ge
len edat. 

10 - Btr kadın ismi. 

11 - Kırmızı bir mayıi için. 

e TAKViM e 
1357 HICR! 

ı 
1354 RUMİ 

Zilkade 1 incikinun 
21 30 

1 inci .ı\ Y K,\'-J ıı 4b 

SENE • 1939 • 
V oaati Elani 

Güne-~ 2 inci Günrş 
1 ı; 2 27 
() le KANUN ()~le 

12 21 7 23 
ikindi 1 ·ındt 

14 46 

12 
9 47 

Akşam .\k ... 1111 

16 59 12 ()() 
Yatsı Yıııtst 

18 35 1 37 
imsak Perşembe lm•ak 
5 36 ıı 41 

llllllllllllllllllllllD 

ısu sinmişti. Fenerli adam hu - - Aman ... Bu pis çama~ırlar. nor Bruschine Uvnıür (Rossi· Tak im Sineması * Kadın Hırsızı 1 olmak uzer~, hormon ile tedavim 
m hiç farkında olmıyo- gi•ıivıh. silrtünmemcı;e bakınız... ) 2 - Senfoni - Fa m;nör - La henuz tecrube sahasında bulun 
k P d - h't tt'ğ ~ v b' k ı'terken sordu· · Ali gro TİYATROLAR dug"unu, bunun ı·nsanlara tatbı''·. ı al aşa ıye ı ap e ı ı ac · e ır apıyı · 'assion (Haydn). Adar,io, . e ı ' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
ın şu kürklü ve keçe çzimeE ın - Hamamın içine gırccek m's · T · Fınal • Ertuğrul Sadi Tek * Hissei Şayia. edilmesinde çok tedbirli davra -

ite Mcnuet - rıo. l n yığınını saran pU. kokudan snn r·iz? mo iı Saat Esham Tahvilat, Şehir Tiyatrosu Dram kısmı * nılmasına lüzum bulunduğunu ile 
•rece tiksindiği anlaşılıyJrdu. - Hayır. 'restbo.' Nukut Bors:ısı (fiyat). Asmode ri sürmektedir. 
ratmı buruşturuyor, arasıra [Arkası var] ~ m ıyo -

Foli R ~nyol ile Roket yolhrın ın h ı:manda!lı ile görüştü. J and ıu ıa 
j ' a~ının n.Nl düitüğünü görıı-·pk ı- ,., eydana getirdikleri köşede ,;:.,.. müfrezesi, d~rha l, hapıshar.uıın 
, ~ Par;>'in her tarafından, t·u ,-Lsans dô bon Kuan. ısmı· iEkı •,~pısı önünde toplandı. Adam, tek 

• b" "k bir kal·"alıgın < ö r eydana uyu' ,. · "eyhana:ıin yanınd•ki du•·r.,·ct& :.r, Pre1's jen meydanına ı;ıHi. 
ktığı geocler vardı. ı·:r penccce alçıldı. _Bu .. anda. ~op· Gerek polis, gerek a.-;ker t~ra • 
İdam veceleri.. bu meydan r:.:ı· , asının, ta gözlerinın ustune ı·: - Lndan büyük bir scssizlıkle itti • 

R 
. Özgen No : z 'hınç d.Jlar, zabıta l<Mdomır.•ıu 

1 
LI" inen kenarları içind~ yuz:·. S4~ ı az edilen tertibata rağmen füı • 

] • d n , M aıım • trafını ı:uşalırdı. Par ıs polb noıı b'tl ara .. od"" . 1 d " ercume e e • • _ b;r adam, za ı er •• "" .:e mey anmın aşa,.ı taraf• , 11 _ 

S 1 M <lürlüğünden kart ketircnler, müs •0 nalnd -ve pencereye yu··ru'du". hir 
1 1 N C 1 K 1 .. "rı ı t•aş yavaş harekete gelıneg· e ba• _ B R lcsna olarak, kordondan içeri g:- , • 

ı erlerdi. k.aç söz f•sıldar fısıldamaz p•n.cc- ~Adı. Bir kaç pencere açıldı. Eu 
• kudreti k d Yak· \ kuıaklarına "~- pı•ncere!Pr idam meydanına mmr 

Zulmetıerln Desjardinln idam edilece"• hi' - re apan ı. ' 
d . " ıfor kald•.rılmış geniş ı..ır P"ll!rın c Jmadığı !çin polisin dikka•.!ne 

Karanlıkta bir ı:ey parlıyor '. ~k;:ı k0:;;~n':,.~~:~i;0~:~~ .. a~~~ t"ymiş olan bu adam tei<rar z~bıt- ç~rpmadı. Bir sütçü çocuğu '.rti • 
T lıir şey göre · k ,'Prı·n yaııına geldiği 'aman içl.ıriıı ] .atı görmüş, Prens Öjen me~d~ • 

. R ket d 1 rlıg· ı kapısı. . mıyere can sıkıntısı d k' J"kk' 
Paris'ın o mey anını çevrP· ıııeza 1868 s•resı ,• geri dönmüştü. ı b' · · bir kenara çekti W · ı.ın a 1 u ancılara haber ~·er -u ~ ten ırını .. . , . . 

•yen koşesıbkadar hazin, elin. yü- Biz okııyucumuz bir gecesmdP. Mahallenin tam istiranate K~·; . - Askere siıngu takdı.ı1>ız. ruştı. 
ık burkan ır yer tasavvur •ılı - Kiınunuet•velının - . "S•n- ı,gı bır Z'<manda .. Saat cltırtte" lıır Her şey mümkiındür'. •Jedi. Buna rağmen, yalııız zabıta ve 

·• E k' ha · h .... le dordu aıa " k' ·•kerler tarafınd · ı d'l ıbllir mı. s .ı P." ane y.~ıı·- •abahın saat uçuy.. .. "iz .-aç dakika sonra mahalleye bır- ZannetMem. İhtimalı yn '" . an ışgı. e • mış 
,•k, yerine genış muessı•seler iııta ,ıa, işte bu yere gotureceg b~danalı oenbire V<' ses çıkarmadan b": {Ok - Bana itimat edinız. Zatı>r .. o- '!an iki !ı1eydan, yine, ~essiz ciu -
'dJd:ğt halde bu ycrın kasveti ~i- Kirli sarı. kankırmızı n poJısler ioJd __ Bunla.ın an ırirrı lacak şe.,Jerden, dak.;..a,ı d•\.ı:ı•· rııyordu. 

· .. .. · b ıı· olm•V·' ' .... S t ik' d •erıırdı; çunku meydanın f.tt- ahut ne oldugıı e ı 1 _ \ avaş sesi< kcnuşuyorlar.. fml _ ••na sizi haberdar edeceğim ..,er aa on ıye oğru, biribirj ar-
ı tarafında, hala, ,Genç mp, ,_.,f. ıenklerle boya! aılçak ev et'ı ·a·a)·arak cmmer veriyorlardı. Hı- !arafa polis Jıaf,yesi ı<oydum P• r kasından, bir kaç araba geleli ve 

· Jd 11 'b· ka~ve ' ı · · d ı ı r hapisJıanesı. o uou gı ı Yer·n- ıiyle gündüzün bile pek ıa. sonra. bir asker ,niıfrezesı ce • aşez mezarlığını adamlarım• ıçın en pa to arına, mantolarına 
e duruyor Evvelce burada i:ı>~;.a cıuran b.ı yolda cÇiçek vesai~ ,,,~- "•ld He sokah başına k mubn coldurdum. .'arılmış lrkek, kadın, altı kh;i irı-
ir hapıshane vardı. far tezvinatı. ,şarapçı dük<a~·k' ""skerler. idam aletintn ~ulur.du,ıu Bu ad.:m, bu sözleıi soyled;kt<'n di. 

b' k ' ' ·nll • İki hap:shane ~ras.L,ı ır ac tnf .. gibi levhaları bulun'lfi ka1• _ • eri her taraftan ayırmıştı. .'onra Vakeri ve Gran Roket ; 0 1 - Bunlar, bu gelişlerınde, b:r•!>ı • 

Nevralji, 
nıııııııııınınııııın 

Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. IDIUHllUm• 

dan birinin çatlak duvarında!:: La
~ık kapıya doğru yürüyurlar, kapı
yı ayni .arzda çalıyorbrdı; kapı 
.:çılıp kapanıyordu. 

Bu kapının biraz ötes;nde, kcn
ıiısi her <eyi görecek. fak.al lr .... d,. 
r i göste! miyecek bir va.:ıyet•Q bir 
gölge dury2rdu. Bu gölge var:ın 
sa~ttenbel'i, har<ketsizdi. Bir k:ra 
arabasından ıri ve kuvvetli hır a
damın inrliğini görünce ona J< ğ _ 
ru ilerledi ve elıni şapk .sırım ke _ 
ı arına götürerek: 

- Beraber girmeme müsaı.Je e
diniz efendim; daha ihtiyath duı: 
d~di. 

- Hayır, Diksmer . Sizin a:~a
r:da kalmanız daha iyiılır. Bu ,.. 
~le kadar çıkmazsam, bu kô;>ne 
hinayı basarsınız. 

Arabadan men adam, kapıya ev 
H la iki defa, sonra üç de fa vu1 dı.. 
Kapı kapandığı zam:ın, derın bir 
h aranlık içinde kaldı ve b.ı SC'S 

;ordu: 

- Ne irtiyorsnnuz? Parula?. 
-G.K. 

vürdü. Roket tarafında tit .-:~~n 
lüçük bir ışık dikkatim celllP'.~•ş 
tı. Bu, sehpa üstıinde parlayan i 
dam bıçağı idi. 

iki centilmen yemek 
yiyorlıtrdı 

2 

Saat beş buçuğa doğr•ı, bit ;ıo • 
lıs amiri olduğunu tahmın ettı -
kimiz, o, pelerinli adamla kkrar 
kar,ılaşıyoruz. 

Pelerinli adam, evvelce :ıç1Iıp 

ağacının kaıdesı ayırıyordu. <-Ükkanlar geceleri sokak kadın • ŞirııdiyP kad,ar, bir ıoama b.ı ••rının teşkil cttiklerı :Cö ~J,.k• ı'ınden habersiz görunüyorlardı 
ar · k···eden gözlerini >Yı- "r '1 lJ ;er · ı e ı·ıcı· ğ h '' • d l kt .. ü •ı ' ' b t J ] Ju ,casv•:tlı oş . '" ı ve sarhoşlar, serserı er • ' k .dar ehemmıye v r ı ı •: "',. :~~Y an ı a gor nen a. ı ıarn<r . ı.a ı a ır.~mur ari e r ,1Jaş' ıktan Dışarı.ia loalar. adama geLııct', ılen sordu: 

tekrar k~pandığ'nı SO/ied•ğ•mız 
prncerenin alttı.da bulunuy .rdu. 
Pencere tekrar açıldı ve orad~n u
;anan bir insan gölgesi, aşa['. doğ

• u eğildi; tetkik eder eıbi ı".rafa 

b.>ktıktan soııra !X'lerin:ı ad.ır·.a 
I{aret et•i ve kayboldu. Bu anda a

şağıda bir kapı, çok ihtiyatla, açı· 

!ıp tekrar kapandı. Oradan, ı,oltu

?u altında bir paket bulunar. b:r 

ıı.iam çı'<tı. Zabıta amırı. yer nden 

kımıldamadan ve başını çev rme-

-

-
_. __ ..,.ı;ı...~a~k~a~r~sa....__o_ra~~-a_l~~~~·~~a:.ı..:;«~n~i~rd~i•. -------~~...ı~·'-'-ıeıı;wi~tL~·-~~ .... ..,_., __ _.;•~·:al:a~ra:..,::d~0~ğr~u:.!y~ü~ru~·d~µ~·~M~u~·f~r:el~c~rı~ıı~ıı.::::.~~n~ra~,~s~o~ı:!agı~·~n~e~n:!..!e!sk~ı~bı~n~a~J,~r~ın~·to~te~kr~a~rJRo~k~eil1!!:~~d~'~"·u··~Qfıl!.ı;ııJ.. __ ~~~~~~rkııu..ıarl 

~· ~ r ·-·'""·-• 



SAYFA 8 iKDAM -
Amerikan ve Avrupa radyo c i hazl a rının bUtün evsafın ı birleşt i re n yegane radyo 

G N A L C RiC 
( BİRLEŞiK AMERİ KA MAMULAT!) 

Veresiye Satış 

SATIŞ YERi: 

';· ' 

.. :· .. ~-. '!" ::,~_ ~-~ .... -. . . 
·~. ,- . . .. 

:ıöfoı:'·~,. · .. : h 
·1~;~--~ 

GENERAL ELEKTRIC MÜESSESESİ 
BEYOGLU, iSTiKLAL CADDESi No. 28 de ve acentalarımızda 

• 

VOc:udOnOz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğulOılgınlığı ve ağrıların emniyeti! 
1 
llAcı . ASPiRiN alınız 1 Asplrin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

Herkesin üze

rinde ittifak et

tiği bir hakikat: 
Sabah, öğle ve 
akşam her ye- ,, 
mekten sonra 

KULLANMAK 
şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, bem be 

yaz ve sapsağlam ya p ar. O na 
yirminci asır kimyasının ha· 
rikalarından birid ir, denile· 

bilir. Kokusu güzel, lezzeti 
hoş , m ikropla ra karşı tesiri 

yüzde yüzd ü• 

ADEMİ 

i2 • 2 inclklnun - 1939 

• 1 . 
• • •' ,· -, _.:..' - • • ı ' '!- ......... ..ş, .. 

Kadın olmanın bütün mahzur l arlnı ortadan la .dırau 

(ADET ZAMAN) ımızda bizi birçok üzücü meş•kkatlerden 
kurtardı, artık ayın bütün günlerini biribirınden farksıa 

yaptı. En ince elbiselerimiz altında sezilmiyen FEMLL, 

mikropsuz bir şekilde yapılan ve bütün hareketlerimizde 
tam bir serbesti veren bir idealnir . LOtfen her eczane ve 

büyük tıcarethanelerde hakiki 

FEMİL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 

İKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

(Posta kutusu: 1255 HORMOBIN) 

Arada büyük fark var 
P ertev çocuk pudra sı . ş imd iye kadar hiçbir benzeri tara· 
fından taklit edıimenıiştir. Bu pudranın , en büyük meziyeti 
bilhassa çocuk cilt le r i için hazırlanmış olması ve terkibinde 

tahriş edici hiçbir madde bnlunmamas ıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kiilı seler de kullanmaktadırlar. Vücu· 

d ün i ltıvaiarı nd .ı ve koltuk altl arının p işiklerine karşı bun· 
dan d aha m üess ir b ;r pudra hen üz keşfedi l memiştir. 

on:!i;ger (Tal Pudra) ıariı~a~~:~tır-

~~~ •• , ............. i ıı;ı:::ı:ım:a .. ım:ı::ı:ı:mı;;ı;ııaım:ıım: .... ~ 
Tütün ku ~lananlar, tutünün \ Ücutları üzerır e yaptı~ı tahribattan 
müştekid i rler. Doktor'ar kend ılerine her daim s ı garayı terkelmeyi isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her 'eklin OstOndeki EB markası aldığı n ız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

BÜYÜK EDiP 

F a D ı llıı ~ a f k o A 'il: a y 0 o ifil 

DENİZ AŞIRI 
lıminde kıymetli eseri bu defa REMzl kütüphnoe>i tarafından 

ikinci ve kati şekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
laimli bir eaerini daha tabettirmiştir. Tuna ~ ı ırı -en eıki 

zamanlardan ıimdiye kadar Yugoılavyadan babsetme<ı" ve Yugu•· 
lavya seyahat mektuplanndan teşekkül etmekte olaB çok kıymetli 

bir eaerdir. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYUK PİYANGOSU 

ÜÇÜNCÜ KEŞİDE 

11 - İkincikanun- 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan 
15

'
000 

. 
12,000 Lıralık 

Başka 10,000 ikramiyelerle 

20, 000ve10,000 
Liralık iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuo meı'ut ve bahtiyarları 

arasına girmit olursunuz. 

u anan ar ış erını en ucuz şe

raitle sigorta ettirmiş sayılırlar, 
Sabah, öğle ve akşam hel' yemek

ten sonra dişlerinizi fı rça layınız... J 

~ ~ ; 

Sahip ve Müdürü: Ali Naci IV.2 ACAN Umumi Neşriyatı t,;,rc 
Eden Yazı İşleri Müdürü: M. Bcsım ÖZGENKAN - Ba&ıldığı yer: 

İKDA ··~ I?.asımevi 

tavsiye ettik ieri halde terketmen: ektedirler 

Halbuki 
Alman 

'ın son 
icad ı 

sıhhi ağı zlığ ı kullaoıld ı ırıı ı da ı ıilü ün kol<u ve lezzetıni bozmadan 
istedi~leri miktarda tütün içebilirler. Çünkü hu ağı z lı ıtın içer sin 
deki yede '< kısım la bulunan kimyevi madde tütünün: N kolin, Pı ri 
dın, Amo1yak gıhi zeııirini yüzde 89 derecesıne süzer; ağı z, cığ'er 

ve yürek tomiz kal ı r Fıatı her yerde 10 il aç l eraber 150 kuruş tur. 
' a tı ş yeri P İ PO P i Z ARI Sultanham nm. lstanhul 

~ile saadeli lasarru la .~aimdir. 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

WOLANTSb RAN~ 
UNiN~ 

lstanhul Manifaturacılar 
ve Tuhafiyeciler Müstahde
mini cemiyeti aaşkanlıgından 

2 Kanunusani 1939 tarihinde ak
tedilen senelik kongremizde ek -
seriye! hasıl olmadığından mez -
kur kongrenin 17 Kanunusani 939 _.-, 
tarihine tesadüf eden Salı günt:. 
saat 19 da Beyoğluııda Sakızağa -
cında V asilyadis apartımanının 1 
numaralı dairesindeki cemiyetitr..7. 
merkezinde 3ktedıleceğinden yev-
mi mezkiırda azalarımızın hüvi} •t 
varakalarile beraber gelmeleri il.in 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Nizamnamemizin yeni Cemi 

yetıer kanununa göre tadilL 
2 - Cemiyet varidat ve masrafl · 

nın tetkiki. 
S-1939 senEsinin bütçesinin tııs 

diki 
4 - İdare heyeti seçimi. 


