
-

l 

C UM A - 13 IKINCIKANUN - 1939 ----------. -· . - . -- -- -----: __ ._,; 

- ---

---- --=- . 

İLK TESİSİ: 1894 
İKİNCİ TESİSİ: 1939 

EKREM 
K ÖN i K 
REZALETİ 

-. . - .;.·.,_--
- :..=:. ·... -: , -. -
- :::~-

·-_ _,.... 

- .:-.-. - . ---

-
Yazan 

• 
: llahim Alô.eddin 

D 
1 

t )lizınetinde bulun"\ \ büslere ve müessesenin inkişafla-
il
ev ek ve ücretleri it nna imkan verilmesi lüzumu, hat-

ver ece maaş di. il uk azi 
d B 

Kanunu ıslah e-,k ta ınemurların a e ve çoc v -
e en arem . · ah' "d k aaş ve ile 
üzere bulunuyor. Bu işın~~ yetleri d ı o enece '?" .. . 
h t "·tısat ınuvazen•"'llk retlerde haklı ve zararı temevvuç· 

aya ve ,. 1. .. d s nırım. aıkı alakası bulunduğunu ,ıta lerin kabu unu ~mre er a 

h t ktur 
.,. anun J\feclilk Barem meselesı hatıra başlıca f1I 

ace yo · P .ı · · . 
t kl'f clild.iil zaınaD bai' iki noktaları geürıyor. 
eaksı te .. "'-i•ti. Birinc\Jü- ı _ tık önce bayat ihtiyaçlarlDln 

m a &'OZCUUU • • d .. .. .. d t tulması 
tü d 1 t üesseselerın \Jı - ve es'ann goz onun e u 

nl ev e. ım· tabsiller ve lılııındır. Paranın iştira kıymeti 
ıan arın ış erme, . 1 bi f k .. .. . .. biribirİL on senedenerı esas ı r ar gos· 
eskiliklerıne gore -uy • r ti 
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CACALOCLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

ROMA MÜLAKATI Tramvay j"IKoAM,,ıN_~NKET~ 
şirketi Kimlerin heykelini Karşılıklı tavizler 

yoluna gidiliyor 
İtalya Fransadan istediklerini 
almak için ispanyadan 

va z J1 e ç e c ek mi ? 

HükOmet yakında 
satın alıyor 

Ankara, 12 (A.A.) - 1.tiht-arı
mıza nazaran hükOmetirr ızce sa· 
;;r. alınması kararlaştırılan 1s•an
o>ul tramvay şirlı:etınin mıim~--il

JPri müzakerata Laşlamak Ü7.ere 
bır kaç güne kadar Ankaraya ge
kreklerıni bildirm~lerdir. 

* 

dikmeliyiz? 
• 
lnönü müstesna, Atatürk ve 

memlekette kimlerin heykel
g örmek istersiniz? lerini 

. ücret ı _ ternıedi&'i halde maaş ve ıcre er-
gun şekilde maaş ~e.. . na 8 uvakkat kaydile - kesilen .----------=---
n lhınıgeleceği duşunces~. Za- den ~ m tesbit edilmiş o
ten kanunun adı da (~\t "e vergıl~r o zaman ti tarak dörtte 

Haber aldığımıza göre Tramvay 
şirketinin satın alınma•ından son
ra diğer bazı şırketlerle muzake -
reye girışilecektır 

.. d ğil mı> .,_. _ lan mıktarm vasn o 
Teadul K.ınunu) e .,.ın . b t' d ksı'lmesine umumi . run kin bir nıs e ın e e ' 
cı maksat her meınu ala'. • ."~ maaş "e ücretlerin hakiki ihtiyaç
yarm nekadar para .cegını ki masına sebep ol • 

k 
·1 . v• k lardnn uza aş at'i surette bı nıcsı ıınacn 8 ·n hadleri hakiki 

,_,_ .. • d b. •bir hl";;," muştur. aremı 
ye .. uıı uzerın en 1• e -- "ht" lanna yaklaşınca bu· 
k il . fikri "di • e) bayat ı ıyaç 

es memesı 1 : .arem ""nkii "bi yeni ihdas edilen hiz-
kelinıesi hesap cetvelı nek ol- gu i1 "beti iltizam olunalı ı 

kı b't etler ve rag 
duğuna &ör• onun ?ti sa ı m '!eler için kaçamak aramak ih-
'Ve kat't kalınasına halbulunu· ..,a:ıı kalın acıık. maaş ve ücret· 
yordu. Fakat aradan Y'r geçtik- tiyacı • ıy teadülti imkllnı da· 

. •-· 1 · te..,bıt ve 
çe kanunun çıkar...,,,..s, esas o· erın kt il<" · h kolaylaşaca ır. 
lan maksatların ısı'\le aykırı a (ATka.tı 3 üncü •ayfad~) 
bir hayli iliveler yallL Ortada ___ __: _________ _ 

ne tevhit ve teadülün yuıeti kal
dı, ne de baremin 11\iyeti. Az 
çok ticari hususiyet!; bulunan 
devlet ınüesseselerinı<i maaş ve 
ücretler için baremİ':leiil, ibti • 
yacın esas tutulınas'asıl umuıni 
kadrodaki maaş ve oretlerin ha· 
kiki ihtiyaçlardan ıttikçe U%ak 
diişmesine sebep ol'ı.ştur. Halbu
ki her iki ziimreye ınan memur· 
!arın yetlşmelerind ve çalışmala
rında hiç esaslı l fark yoktu. 
Ayni tahsili tama"ıyan iki arka· 
daştan biri meselloefterdarlığın 
muhasebe dairesl,ıe, öteki yan 
resmi bir milesS"'nin hesap bö • 
r?s~nda çalıımıy. boşlayınca ay· 
nı_ ışe makabil lsbet kabul et
mıyecek dereced, farklı para alı· 
yorlarılı. Yine 11\elll tilcsek talı· 
silini yirmi bet 1-ne e:vel bitire • 
rek o 2amandaııeri .ı, vlet kadro· 
sunda bulunan ir hiıkını 150 - 200 
lira arasındaki naaşlle geçinmete 
çabalarken da11 dlin mY:t&pten 
çıkan oğlu da~ fazla ücretle bir 
devlet banka eye müessesesinde 
pekala iş bol~ilir oldu. Kesilen 
vergiler yüzilrJen barem hadleri
nin asgari ibtlraçlara bile tekabill 
etmediğini hiı.etfen bazı vek&let-

1 h
.' olına\a bir )<ısım memur-

er, ı, k d 
lanna barente derece azaln ırl -

. . arı aradılar ve bu du ar. 
mak ıçın ç · d ı t . h le döldilmesı mua e e 

~ tşın bu • .1 t d nin tamamı e or a an 
ve mUvaıeDt . ın dere
kalkmasını lıtaç ettı. ~are zife ve 
celt'Ti daha fazla ban~ı • " 8 

ibne
mesleklerin aleyhine ıhla! ed ki 

·ı e nıcsle er 
sine tahiatDe o vazı e v • 

• dil nıege 
haysiyetten ve ragbetten ş 
başladı. . . 

Ba1·em kanununun ıslahı ıçın 
yapılacak tıdbir, acaba devlete 
doğrudan do<Truya veya dolayısile 

~ k' m~n<up bütiin müesseselerde 1 

maaş ve ücretlerin bir çırpıda bir· 
leştirilmesinden ve yalnız tahsil 
ve eskilik bakımından farklar gö· 
zetilmesinden mi ibarettir? İşin bu 
derece basit olabileceğini asla zan· 
nrtnıiyorum. 

Dr. Tevfik 
Rüştü Aras 
Londro Büyük 

Elçisi oldu 

• 

Dr. Tevfik Rüttü Aras 

- Ankara, 12 (A.A.) - Sabık H.ı· 
!'lciye Vekili Doktor Tev!ik ~·:•· 
,,; Arasın Londra Büyük El~-!ıgı-

. . hakkında hükt>'netm:ız 
ne tayını . . ı 

d V
aki olan ıstımzac• n-

•arafın an hülcl.ımeti agramanını ver· 
gı•tere 

mistir. - * 
. "nkıla"p senelerinde l\ta· 

Bu .. tiın ı . H .... , .. emr·,..de a· 
.. ,.. ve !nonu nun . 
ıprk un ·ıı •. hizmetlerini mu
• eiye Vekı ıgı 1 dP.<er li 
. . 1 oaşarı,ıış o an ·• 
vaffakıyet e Doktor Tevfik 
ıevlet adamımız B"") ·.ı"k ı:·ır•· 
' Londra u · · 
;ıuştü Arasın .. h m bir vaz; •ey·' 

"b" çok rnu ı l'ği ~ı .' .. .. bir memnuniyetle 
•ayinını buyıık ruz 

1 bulunuyo 
n~ber a mış . vazifesır.de mu 
Kend;sıne yenı 

ı:.:ıano ve Hallfaks 

~mıııımııııııııuııııııııııı.ıııııııııın.ıııııııııııuıııı• 
ii§ 2 nci •ayfamızda E=! 

= Peygamberlerin g 

i
~ Hayatı == Okuyucularımız arasında bir an- ( batçı, muharrir, san'atkllr ilah-

=
- - ket açıyoru1 her meslekten birçok büyük adam· 

YAZAN: ~ Memleketimizde ilk heykel an'a· lann heykelleri yapılır. Bizde, Türk 
Kemalettin Şükrü § nesini kuran ve heykel taassubunu tarihinin ilk zamanlarından bu • 

~ ~ yıkan Atatiirk'le en yakın müca - güne kadar, heykeli dikilecek de
= "HergUn,, • Fıkra = dele arkada~ı İsmet İ~önü, Türk recede bu memleketin siyasi, ilmi, 
= YAZAN : - heykeltraşlarmın ebedi mevzula• edebi ve san'at bayatınu bilvilk 
ES § rıdır. Sormaya hacet olmadığı için hizmetleri olduğunu kabul et;ii!i-
= Yusuf Ziya Ortaç ~ onları anketimizin dışında bırakı - niz on beş adam kimdir? 
:: = yonız. Bildireceğini• isimler on beştrn 
= - -- · § Der memlekette inkılnpçı, fütu· (ATkası 3 üncü •ayfadr..) 

§

= Mahmut Yeıarinin 

Faris, 12 (A.A.) - Rorr3nın iyi i;h B. Çemberlayn, bu mesetuıı Yeni Romanı 

Elektrik tehlikesine 
karşı alınan tedbirler 

hır menbaından tıden t.aberiere etraflıca müzakere etmek~en im- _ 
~faile, B. Mussoli

1
ndl, dün Ç"nherla- t>na eylemiştir Y 8Ş8m8ğ8 es 

•n · e yapmış o uğu ilk ııörüsm~ İngiliz Baş~ekllı, Duçe'r.in ital.-
~snasında İtalyanın Franscya kQ•- van matbuatının ı•ücumla:ın~ n!· = Mahkum! = 
<' serdetmekle olduğu mııta!c:ıat lıJyet vererek doğ:·udan rlo~uya = 
.-ıeselesini ilerisü.rmüştür. Maama- (Arkası 3 üncü sa11fac'a) 3 üncu" ~ d = _ __ ------------ ,;::;;;;; sayramız a - . Nafıa Vekaleti halk ve çocukların korunma 

Tayyare kaçakçılığı 
için bazı gazeteciler 
sorguya çekildiler 

Müddeiumumilik evrakı itmam 
ile acele Ankaraya gollzyacak 

Beynelmilel bir kaçakçılık ~"-ı · · .. · . "" • 
·,ekesine mensup olduğu anlaşılön .F • H • .. 
firrem König adında biriııin, sac· ransa ükOmeti Ekrem 
te evrak ve imzalar le, Tüı k•yc König" i takip ettig" ini bildı'. 
Cümhuryeti ııükô.meti namın .. .Kc- ------------
.1ada fabrikalarına sipari~ eeiğ 
ıayyareleri İspanyaya satınas: ı . 
ıbesi hakkında Başvekii '~eh! 
.Snyar, Partinin meclis grupu tı· ıı 
ırntısında beyanatta bulunır.uı 
ve bu ar3da mesele etrafında yapı 
..an neşriyata eheınmiyetıe te'l'tas 

r'mişti. 
Tayyarelerin İstanbula g•:lmış 

• eya gelınemış oldJğu gtbi t?!er
data ait yar..lış veya imalı neşri
y~tın her zaman bshih olunabile· 
.~eğini söyliyen Başvekil, oillıassa 
~ahıslara ait yazılar üzerinde d:.r· 
muş ve bunlardan üç fıkı a nku· 
muştu . Bu fıkrala! şunlardı: 

rerek bazı malumat verdi 

Ankara, 12 (A. A.) - Havas A
jansı tarafından neşredilen bir ha
berde: Ankarada tayyare koçak • 
çıhğından m82nun Ekrem Könik 

ı ammda bir Türk .vntandaşılllJ! o
,omohil kazası neticesinde yattığı 
Niınes hastanesinde, hakiki büvi-

:'3 istiklal marşı ,aırı ~ 
§ 

: Mehmet Akif · 13roşürlerde tehlıkelerden ·.ıa.•ıl 

larını temin için broşür ve afişler hazırladı 

YAZAN: =: es !<aletı halkımızın ve bi!Mss> çı•· :" runulacağı ve t•hlike a~ınj• a-

Nizamettin Nazif ~ ~~~;;ır~:~~;!~!'::~ t!~~'~:~:e ~;~:~~ ~~ ~:~~11;::r :a~k;;;,rrn:~: --

Suya Sabuna e= .• ne birçok renkli ~fiş ve broş·ı• - ~Pdir. 

= Dokunmadan.. :' ~:rr ;::a~:~:~=~~~~~;le~:n~;~r.e~: 'u::; ~:~~e~~~av~op~~lı~~-~ 
= y AZAN : = elektrık - ;t.şler tehlıkel~rnıir. ')'lekteplerde çocuklarımız,n ve !"ıdl 

A. N. K. ~ muhtelıf şek;ıJerinı gösteren mü ,,:.n görü9 ist;fade •debile~eği ru· = = ,e:ıddid levhalard.ın mürzkk~p'- ' ' iere konulacaktır 
= Ben Vurmadım e= 

(Roman) : 
::= YAZAN § 

Peri~e Celal : 
= 
= 

§ it; •ayfalarda = 
= ~ Zabıta romanı mı, hakikat mı ? 
= Peride CelAlln a 
s hlkAyesl § ve!!: ~;:~';~y!:~1;:::~~r ~=i~ 

Realmli hldise- : ·fahri müfettişleriıni2• demişti. 
== ler • Sinema es Erem Könik meselesinde bazı İs
§ Spor. Ev kadını § tanbul gazeteleri bu teftiş rolünü 
= ~ polis hafiyeliı;ine kadar vardırdı -

Şüphesi2, inkıliıp gnıeterisinin 
milli davalarda birçok rolü vardır: 
Yerine göre o bir kontrol adamı, 
bir takip ve taharri ajanı, bir vic
dan mürebbisi ve milli fazileti ul
vi gayelerine sevkcden bir ahlak 
şoförü, halkla devlet arasında bir ;;:;; Askerlik bahsi ~ lar. l\lubbirlerlnin "e muhabirle-

= = == Sağlık tiğUtlerl § rinin her biri, bu yeni Arsen Lü- temas unsuru, dtinyn ve memleket 
E!!: e: peni iş başında ve memleketten hadiselerini takip ettiği kadar da 
= • • • kaçarken adım adım takip etmiş tahlil etmeğe mecbur bir dikkat 

§ gibi en ince telerrüatma kadar , e dirayet sahibi olmak me\·kiin -

= Niz;amettin Nazifin 5 iideta birer mü ahede raporu neş· dedir. Elbette, devletin mübiirle • 
;::;;;;; YA Z / S /: = ,ettiler. rini ve imzalarını tak!H ederek 

;::;;;;; Ba•vekilimiz şimdi fahri mu"fet-
Kefe P 

e: • beynelmilel sb asi ehemmiyeti az 
= a•anın == t· ı · k k Y ış erme, os oca Türk hükumeti-;::;;;; Hedı" 1 ~ olmıyan, eşi görülmemiş bir kiis • 
~ yea ~ nin aylarca elde edemediği bu ma-
§ ii= Hlmatı birkaç ıründe nereden le· tahlık ve dolandırıcılık vak'ası çı· 

• < A:kası.: üne~ sayfntfa) ~llllUlllllUllll!ffillllmH l lllUllllBllllllllıılUllllF darlk ettiklerini soruyor. Meraklı karanlar hakkında bildiklerini ve 
n bir konuşma olacak. ( Arkıısı 3 üncü sayfadq) 

, Vapur lstanbu!'l gelirken yak•1· 
ııındığı takdirde birçok es-a1'1n 
mtydana çıkacağından k .. rkan u 
~ zaman ınü!ıim ve yüksP.k bır 

( ATkası 3 üncü. sayfaaa) '• 

tinin meydana çıkması ,üzerine 
uzun zamandanberl ikamet etmek
te olduğu Fransada tevkif edildiği 
Haber gazetesindeki bir yazıya at
[en, bildirilerek Fransa milli em· 
niyetinin bu havadisi tekzip ettiği 
beyan olunmakta ve bu mesele 
hakkında Türk zabıtasının Fransa 
zabıtasına bir talepte bulunma • 
mış olduğu da ilive edilmektedir. 

Ynııılan vazifelerin mahiyetleri, 
çalısılaıı memleketlerin pahalılık, 
uzaklık gibi hu•usi vaziyetleri, 
san'at ve ticaretle doğrudan doğru
ya alakası olan işlerde ~ahsi teşeb-

""ffakıyetler dilerız. d .. dJ ı lıl'ıu• • .t..t.CJIJ JJ !)t'JJ\j AlL gn 
- .... uın 1 unu Hrs . O tarafta da kalaba - di, gayet yavaı bir sesl~~gru e • t~s e onun sozun es ı. 1 n~ vardı. 

Devam etmeviniz en · ıe. za· 1 
ıkmış olmalıdırlnr. 

fArka ı varı w ... u.aı IJllT 
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MUSANIN HAY ATI 
Belediye otobüs "Şirketihayriye,, 

işletecek umumi heyeti 

Bankadan 500 bin 
Velit ve Haman Mısıra dayakla lira istikraz olunacak 

Dün araba vapurlarını 
arttırmaya karar verdi 

ve eşekleri alinarak girdiler ... Vali ve Belediye Reisi D.ıktor 

l.ı'.ltfi Kırdar dün konseuatı•vara 

~iderek orada tetkiklerde bulur-

Şirketi Hayriye hissedarları h~
yı>ti dün öğleden sonra saat l~ te 
l,,planmıştır. Bir 2r.atten razh de
··.m ed<'n bu toplantıda Şirket; 

ti ayriyenin umumi işleri ve faa -
;;yeti üzerinde görüşülmiış, idare 
r.ıeclisi, hissedarlaıdan son. zg ·~l'an 

\rrda büyük bir ihtiyaç halinde 

DÜNKÜ TEFRİKANIN 

llÜLASASI 

[Velid ve Haman, Horasan ta
raflarından ""vun yüklü uyuz bir 
eşekle Mısıra geliyorlar. Mısırda 
kavun yoktu.. Burada sattıkları ka
vunun parası De kavun yetişlira -
cekler. Fakat Mısır şehri kapıcı -
ları baç istiyor), r. Vermeyince de 
kavunları yağmalıyorlar. Mısırda 

Beni İsrail müthiş bir tazyik al -
tmdadır. H!ikilmdar Mısırlılara 

Beni İsraile karşı dilediklerini yap
makta serbest olduklannı ilan et
m~tir. Kavunlanru yağmalandı -
ğından hükümdara şlkllıyette bu -
lunan Velid de eline istediğini 

yapmakta serbest eldutuna dair 
bir ferman alıyor. Bu ferman ona 
kavunlarının yağmalanmuının in
tikamını aldrracaktır. Çilnkü bu 
Velid, Mısır'm ve Musawn meıhur 
Firavunu olacaktır.] .. 

- İşte bu.. 
-Yeni mi? 

- Bal gibi.. Balı: bir parça ke -
•eyim de tat. 

Mısıl'da ka.vun yoktu. ~ırlı ka
pıcı ilk defa tattığı kavuna bayıl -
dı. 

- Sahi ııüzelmiş.. dedi. Haydi 
baç verin de geçin. 

·-Ne baçı? 
- Biz burada şehre giren bütün 

yiyeceklerden beşte bir baç alırız. 
Velid şaşırdı: 

1 
rın sarayına gitti. O zaman Mısır 
meliki olan Kabus'un huzuruna 
çıktı: 

- Ey büyük hükümdar .. dedi. 

muştur. Bundan sonrn imar ş..ıbe
sine uğrıyan Vali burada Prost"un 
'Phir planı üzerindeki çalışmaları 
nı tetkik etmiştir. • Biz buranın yabancısıyız.. Uzak 

diyarlardan kalkıp buraya geldik. 
Beraberimizde de burada bulun -
mıyan bir meyva getirdik. Fakat 

Lütfi Kırdar dün bilhassa yeı>ı 
,!ınacak otobüsler işilP meşgııl ol- oPndini gösteren araba vapurıarı
ınuştur. Belediyekr Bankasınd~!l n.n artırılması için salahiyet is -

tem iştir. 
şehir kapısından girerken muha _ ;>tikraz olunaca~ 500.000 lira ıle 
fızJar malımızı yağmaladılar. F.şe- h!r garap ve atolye yapılacak 'e 
ğimizi elimizden aldılar. Böyle l- · geriye kalan para ilede 3U - 40 o -
detl biz hiçbir yerde görmedik. Bu t. büs satın alınacaktır. Bunların 
nasıl iştlrT Burada usul, nizam, çok rahat ve son sistem olm.:ıları 
k!lnun yok mudur ki herkes :ille _ ~e İstanbulun sokaklarına Uima-
diğini yapıyor. :orı da gözönünde tutulac3ktır. 

Mısır meliki Kabus: Muhtelif ecnebi firmaların şar: 

- Tebaalarını, dedi, hak ve ka- ıı,.meleri tetkik edilm~ğe başlan

nunu yalnız kendilerine karşı tat· mışttr. 

bik ederler. Burada Beni lsraile ve 
yabancılara karşı herkes diled'ği· 

ni yapmakta serbesttir. Sizler de 
yabancı olduğunuz için şehir ka
pıcıları öyle yapmışlar. 

Velid sordu: 
- Burada, Beni İsrailden olnu -

yan herkes dilediğini yapmakta 
serbest demek. 

-Evet .. 
- Biz garip yabancılarız. Beni 

İsrail den de değiliz. Böyle bir 
müsaadeyi bize de lutfedin. 
Hükümdarın bu sözler hoşuna 

gitti. 
- Sana da müsaade ediyorum, 

dedi. Sen de burada, Mısırda kal
dığın müddetçe dilediğini yap ... 

Velid, hükümdarın ellerini öp -
tü. 

- Çok teşekkür ederim, dedi. 

BELEDiYE 

Beykoz yollarının tamiri 
Belediye Beykozda hangi :v~ı.a · 

:ın tamir edilmesi tazım gele~eği 
!ıakkındıı tetkikat yaptırmıştır. 

'ı, mir edilec~k yollar şwılardır: 

Beykoz Pazaryerinin kaldırım 

" miratı, Çayırbaşı caddesinde 
kaldırım inşaatının ikmali. ekmek 
çi bayırının ~·ıkılan istinat. duva -
ı . nın yeniden inşası, Kavakdere 

caddesinin kaldırım tamiri, Yılı

k~yünde tepede açıkta akqn me<' -
rnların künk içine alınma.ı, Paşa
oahçede sel mecrasının truni: ve 

( 
•ahkimi, Kanlıca Hisar caddesin-

Müzakerel~r sonunda umum: he 
yd istenilen salahiyeti wrnı;~tır. 

Ancak, :;irketin yeni araba vap!lru 
v?ptırmak için kafi mikdarda tah
sisatı bulunmadığından m :lll ban

k2larım1zın birinden, vap·ırun in
~aatından beş yıl sonra i:denrnek 
·?artile ve ehven faiz ile yüz elli 
}l;n liralık bir kredi temiıııne ka -
ı·al' verilmiştir. 

Mevzuubahs olan yeni araba va
pı.ru 40 - 50 kadar otomohil taşı -
·' .: bilecek tarzda inşa edilecek, ve 
.htiyaç görüldüğü takdirde Yakva 
. ,~ttına da araba vapuru işletile -
cektir. 

o-----
Kurban Bayramı yaklaşıyor 

Kurban bayramının yaKlaş'.l,a'1 

d.:ılayısile Hava Kurumu !star.bul 
~ubesinde kurban barsak ve deri
lerini toplamak için hazırlıklara 

t' ~lanmıştır. Yalnız memleketı:ı 

:nüdafaasına hizl'Qct eden Turk 

Hava Kurumu değil bu leberrü -
r:rn Kızılay ve Çocuk Esirg~me 

J(urumları da istifade etmektf'dir 

He gfirı 

Kurnaz adam 
Kuı-naz adam, tıpkı beyaz 

ırk, esmer ırk, sarı ırk, kır

ınızı ırk gibi, insan nev'i 
içinde blı ayrı cinstir. 

Knrnw: adam, kapağından 
içi anlaşılınıyan kitaplara ben
zer. KAbe rengine bürilnmiiş 
bir yeşil cilt düşününüz: İlk 
yaprağını çevirince, karşı -
nıza blı Şehname yerine bir 
Behname çıksın! işte, kurnaz 
adam da böyledir: Siyretinl 
sııretinde göstermez! 

Kurnaz adam, bir tek üs -
lftp ile konuşur: Herkese kar
şı ya daima hiddetli, ya dai
ma nazik!.. Fakat hakikatte, 
belki de hiddetli rolünü oy -
nıyan nazik ve nazik rolünli 
oynı.van hiddetlidir! 

En usta dall;avuklar, .,kse
riya, hiddetli bir tenkit üsUl
bile karşıl:ır,ndakilcri büyü
lemezfor mi? .. 

- Biraz fedakarlık, bıraz 

feragat gerek azizim.. Senin 
bir vekalet koltuğundan u -
zak yaşamanı, tarilı affetıni -
yecektir! 

İşte en zeki hulU.skar! .. 
Osmanlı tarihi, baştan ba

şa kurnazlık hikayelerilc do
ludıır: Saltanat devri, bir kur
nazlar devridir. Meşrutiyet, 

kurnazlığı ilmin, zekanın ve 
liyakatin se_mbolü bildi. 

Haydi, o rejimlerde kur -
nazlık bir kıymet sayılsın. Fa
kat bugün, zekanın en iğrenç 
nev'i olan kurnazlığa artık ha
yatımızda yer vermemeliyiz: 
Yaptığımız işlerden hangisi 
kurnazlık eseridir ki? 

Ku.rnazlık, tıpkı ucuz si -
liıhlara benzeT: Ekseriya geri 
tepen kurşunile sahibini ya -
ralıyan ucuz sllôhlara.. İşte 
son örneğini gazeteler ilan e
dip duruyor: Ekrem Könik! .• 

Yusuf Ziya Ortac 
' 

sta un su derai 
Valinin lüzum Oıösterdiöi 6 milyon liia 
ile mevcut tesr,sat islah edilecek ve 

yeni bir L~aleri kurulacak 
İs tanbulun en Su sıkıntısının sebepleri iki 

~ 
biıyük dertlte _ maddede hülasa olunmaktadır: \l. rinden hır~ t ıel- A _ Su, ihtiyaç nisbetıne göre 
ki en büyük L r pek azdır. 

~ d'. su mesele. B _ Tesisat !<Afi de~~de sağ-
/ dır. • lam ve mükemmel değildır. 

Bizzat Beled Şahrin belli başlı semtler; olan 
ye mühendis İstanbul, Beyoğlu ve Boğazıçine 
]erinin iddiala r;;evap vermekte olan terkos suyu 
rına göre İstan ıek azdır. 

1 

bul su itibarile ltBu mıntakalarda 570.000 nüfus 
bütün Avrupa urmakta:dır. Asgari bir hesapla 
şehirlerinin kat {us başına günde 100 litre su 
kat fevkindedir. t ) edeceğini düşünürsek günde 
O halde: Jt, _ h;n metre mikabı su lazımdır. 

1 - ı~rkos suları geceleri niçi~a\buki terkos te. •isatının bugün 
kesilir? erdiği su yarıdan da azdır. Yanı --

2 - Caddelerde niçin temizlik 1cak 2fi.'>nn metre mikabıdır 
yapılamaz? Bunu karşıla-

3 - Bir yangın karşısında mus- mak için ilk ve 
luklar niçin kurur? acele düşünü -

4 - Durup dururken terkos bo- len tedbir gece 
rusu niçin tıkanır? saat 9 dan son • 

Bu dertlerin sebeplerini tahkik ra suları kes -
ettik. Vali ile görüştük. Sular ida- mektir. Sular sa 
resi Müdürü Ziya ile temas ettik. bahleyin saat 5 
Halkı dinledik. Öğrendiklerimizi te tekrar açıl • 
sıralıyoruz: makta ve saat 
İSTANBULUN GtlZEL SULARI 6 da herkes mus 

SULARI luğunda su bul-
Bugün Belediyenin uhdesinde maktadır. Bu su 

bulunan İstanbulun belli başlı iki retle sekiz saat 
su kaynağı vardır. Elmalı ve Ter zarfında epey su 
kos suları. biri1'.ş o.maktadır. Geceleri su-

Bunlardan Elmalı suyu Üskü - .ı' U knek çok fena bir tedbir ol
dar ve Kadıköy cihetinin ilitiya - duğuan suyun miktarını artıra· 
cına cevap vermektedir. Terkos cak Çelere baş vurulmuş bulun
da İstanbul, Beyoğlu ve Boğaziçi makıBt-. 

mıntakalarının ihtiyaçlarını kar- Vali·e Belediye Reisi Doktor 
şılamaya çalışmaktadır. Lıltfi k-dar ile Sular idaresi Mü-

- Aman yapmayın.. dedi Biz 
bu kavunlan tA nereden getiriyo
l'uz. Onları burada yok diye pahalı 
satıp parasile sermaye yapacağız. 
Tohumlarını da beraber getirdik. 
Burada gelecek sene buntardan 
çok yetiştireceğiz.. 

Fakat bu emrinizi bana yazılı ola
rak veriniz ki sık sık sizi rahatsız 
etıniyeyiın.. 

de Çubuklu iskelesi yanındak: ke
r. trin tamiri, Kanlıcaı deresınin 

tathirinden çıkan molozların nak-

1;, Kanlıca vapur iskelesı meyda
anda yıkılmakta elan şırketr a ir 
r .naların arsasının meydan haline 
~agı ve kaldırım ferşiye,i, Ar.a -
dduhisar Kızıl Serçe srykagırun 

kaldırım tamiri. 

Kurban kesen yurttaşhrın bu 
~.neliye sırasıada barsaklnın de -
i1nmemesine ve derilerin de mnnı 

kün mertebe düzgün bir sur~~·0. 

\ .•karılmasına itina göstermeier; 
·çin Hava Kururmu bir beyanr.ame 
l,azırlamıştır: evlere ve kt>siciieı· ı: 

-!ağıtıla~aktır. Derilerin dü~ı.!L'n 

ve yapağları alınmadan ve bar -
sakların da delinmeden ve bnzul
;nadan verilmesi halinde yapıla -

DENiZ ELMALI SULARI dürü ühendis Ziya Erdem'in 
müşter en yaptıkları hesaplarda 
İslanbu~ su derdinin halli için 
6 milyo1iraya ihtiyaç olduğu tcs· 
bit edilrılir. Bu para ile mevcut 
tesisat Tdernize edilerek geniş

letilecek! ayrıca şimdiki galeri 
büyüklüğ,de yeniden bir galeri 
vücude !lirilecektir. 

Şimdi elimizaen bunun beşte bi
rini alırsanız bizim halimiz nice 
olur ... 

Kapıcı suratını astı. 

Adetimiz böyle .. dedi. Burada 
itiraz olmaz. 

Velid isyan etti: 
- Ben baç maç vermem. 
- Biz :zorla alırız. 

Bu m!lnaka~a üzerine diğer ka
pıcılar da gelmişlerdi. Bir anda e
şeğin bütün kavun yükü yağma 
edildL Kapıcılar Velidle Hamana 
bir de temiz dayak çektikten ve 
uyuz eşeği de zaptettikten sonra: 

- Haydi şimdi pazara gidin de 
dinlenin, dediler. 

Velid ve Haman işte Mısır'a ilk 
defa böyle girdiler. 

Velid, Hamana: 

Kabwı dediği emri yazarak im
zaladı ve verdi. 

Velid ve Haman saraydan çık -
tılar. 

Velidin gözlerinden şeytanca bir 
zeka ışığı çakıyordu. Haman sor -
du: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Mısırdan ve Mısırlılardan 

kavun:larıınızm intikamını alaca.
ğız. 

- Nasıl? 

- G<ireceksin. 

······· ............................ . 
Yalınayak,, sırtı çıplak Mısıra 

gelen bu iki serseri, Velid ile Ha
man Mısır kapısında yağma edi
len kavunlarının acısını hakika -
ten pek yaman çıkardılar. 

Çünkü bu Velid, Beni İsrailin 
başına bir kat daha uüsküllü belA 
kesilen Firavundur. Musanın Fi-

7,5 kuruşluk ekmek 
Belediyenin 7,5 kuruş oirnak ü- c&k teberrüün birkaç misii kı~met 

zl3re ikinci nevi bir ekrnP.k hazır- ,.-azanacağını Kurum bu beyan -
!.>makta olduğunu yazmıştık. Dür. r ame ile illin etmektedir. 
belediyede toplanmış olan eknfü'
•ı>ı komisyonu bu mesele ıizerinde Yol vergisi 
ııgraşmış ve :stenen vasıtlara gô- Yol vergisini çalışarak öd~ırıek
:P yapılmış olan bir ka< ekmek ıe mükellef olanları listelerinin 
.oı'munesini tetkikten geçirn, iş•.ır . .!t)ğrudan doğruya vilayet maka-

İstenen vasıflar arasında ekme- mına verilerek icra mevkiine k~n
f';n yüzde 30 nun mısır unu ve duğu ve bununla da birçck hal< -
y;izde 70 nin sert buğdaydan yapıl sı~lıklara yol açıldığı müfettişle -

mış olması ve gıda itibarile b;r.n- .. r. yapmış oldukları tetkikotıan 
~i ekmekten c1un olmamas vardır 8nlaşılmıştır. 
tluna hafta içınde karar verikcek
tır. 

Dahiliye Vekaleti dün vilüyete 
ı.,,. tamim gönderHek rmikf'll~t . 

Terkos muslukları -'~uerini nakden eda etm•• bnıu -

Yeni yolcu salonu 
Bir müddettenberi inşa edilme:.. 

te olan Denizbank'ın yeni yolcu 
~:~1onu önümüzdeki Hazirana ka
dar ikmal edilmiş olacakt•r. 

Öğrendiğimize göre, salon fa~ -
Jiyete geçtikten sonra şimdi eski 
oalona yanaşmakta olan bıiyük e~
r>ebi vapurlar yeni salonun önü· 
ı c yanaşacaklar, ve halen D~nız 
'! :careti Müdıirlüğü önüne yana -
;on vapurlarımız da eski yolctl sa
~una geleceklerdlr. 

Eski yolcu salontlnun da bir an
trepo haline ifrağı kuvvetle muh
:,•meldir. 

Kazazede vapurlardan 
Zonguldak dun geldi 

Kadıköy cihetinin terkosu, de -
mek olan Elmalı suları yağmur -
!ardan toplandıkları için memba 
suyu ayarında sayılmaktadır. Su
yun temizliğini bozacak olan yal
nız tesisatın kötülüğü olabilir. Bu 
itibarla hüner bu tesisatı iyi mu -
hafaza etmektedir. Belediye, bu 
suyu şirketten 400.000 liraya 1937 
Temmuzunda satın almıştı. Bu pa
ra her sene (40) bin lira verilmek 
suretile 10 senede ödenecektir. 
Şimdiye kadar yalnız bir taksit ve
rilmiştir. 

Şehrin bu kısımlarında su sıkın
tısı nisbeten azdır ve alınmakta 
olan yeni tedbirlerle büsbütün 
halledileceğine şüphe edilmemek
tedir. 

TERKOS DERDİ 

-Bu tl:ıilyon lira nasıl bulu -
nacak? 

Vali buı şu cevabı vermiştir: 

- Ya h<Uınet yardım edecek 
veyahut iscrazla temin oluna • 
cak!. 

Hangi su~ıe olursa olsun bi -
zim dileğim İstanbul suyunun 
dert olmaktı bir an evvel uzak-
laştırılmasıdı 

Aslan Tufan 

Fakat asıl dert terkostadır. İs- ====='======= 
Memleketin~mento ihtiyacı 

- Burada elbette bir nizam, bir ravunu olacaktır. Haman da ve
kanun vardır. Halimizi hüküm - ziri. .. 

Evvelce şehrin her tarafına ı ~lı Mnlara yanlışlıkla fiili hizmet 
:netrede bir yapılmış olan Ter!cros ·r, ptırıldığı ve bazı karışıklıklara 

Ereğli limanında fırtına e'ııa -
•ır . da kazaya uğrayıp karaya ,,ıu

·an vapurlardan Zonguldak vapu
.•u dün limanımıza gelmiş, Kaba -
taş önlerinde demirlemiştir. 

Vapur kaptanı, acentası olan 
':'i.irk Şilepçilik Şirketine gitmiş, 

J.-aza hakkkında aiakadar'ara ma-
1umat ve izahat vermiştir. 

tanbulun su sıkıntısını Vali Dr. 
Lı'.ltfi Kırdar gazetecilere söylü -
yor. Belediyeler sular idaresi mü
dürü mühendis Ziya Erden de bu
nu gizlemiyor. 

Meml~kette~ fabrikal.• rın Ç• -

,nento ihtiyacı. karşılayama.nd

brı üzerine bcyıl bir kararn•me 
ile ı;.imento in1ı ve itha ·i s.ıliı • 
aıyeti Sümerbaı<'a verilmişti dara b!lirız, bize yapılan haksız -

lığ söyler adalet isteriz, dediler. 
Vakit aiqamdı.. 
Bu saatte garıbi oldukları bu ko

ca şehirde nereye gidebilirlerdi. 
Sabahın olmasına intizaren Nil 

kenarında ~ toprağa uzandılu. 
Velid, saban olunca hükümda -

Dünkü tefrikaınmn hülasası: 

[Tem!ıel bir günümde Topka
pı dışındaki kahı,elerde" birın. 

de otururke1' Sıt><: ı Tahir is;mli 
ırat sahibi bir adam benimle gr.
·rüşmek arzusunu gösterdi. Ya· 
)amağa mal• kıirn bir adan. ol
,7 uğunu »Öy!üyordu. Rırıa h '<ıi· 
<ıesırıi arılatırıağa bruıladı. Oıı "e 
"c evveline dönr.ıü~tü·] 

• Arkadaştm da yoktu. Arkada 
~ ı m olmavışının sebPplerini a r.la -
tayım , Anamdan. babamdan kalan 
r.ı •rası yiyordum. Fakat miı ., yc
c•ı olm adığım için, dalkav•.klar, 
tofe; lilcr, yaı>ın'a sokulaml\·or -
Jardı. İ şim gücıim yoktu, b .ı yuı . 
t.?t n rle h kada:ı cd ineın'vo:rl:... ı ıı. 

Arasıra, evlenme\' i dıi~ünüyor -
cum. Bu da, b na . korkul!! ızArii 

* sPbebiyet verildiğini bildirmştır. 
" uslukiarının kati olmad:ğı anla-

Mısırın dışında, Mısır halkının :fondan ronra fen memurluklı-.rm-
:;ılmıştır. Bilhassa yangın anların- c• tanzı'm edılecek defterler, bı· -ölülerini gömdüğü bir mezarlık ·:~ 

vardı ki etrafı açıktı. rla ve şehrin temizliği bah,inrl~ bu t'~yeten kaymakamlıklara verile _ 
Velid Hamana: ınesnl'e pek fazladır . Sular id>re•i r.Pk ve kaza husus! muhasebe ıne -

- Sıva bakalım paçaları, dedi. 
-Ne yapacağız? 

<Arkası var) 

mezdi, körükörüne bir u~ı;ruma 
kc-n dimi atabilirdım. Şu vaı· Ô< ı sev
d,m sandıklarımdan bir :;oğunu, 

t-irkaç gün sonra, sevmediğımi an
lıyordum. 

Maymun ıştahlı, şıpsevai insan
lardan değılim. Rahatımı feda et

. mek, beni, herkese karş., hatta 
:.evgilerimde biie, ihtiyatlı bulun
mağa sevkedıyordu. Bur.a, "ı .• dbm

l ık dıyebilirsınız. Fakat bt• l1ud -
!:.inlik beni, birçok tehlik~krden 

1-orumuştur. 

Bahçede otururken, yalnızlığı

mı. sebepsiz iç üzıiotülerini, haya
ı. mın bu manasız derdini dusünü
yordum. Birdenbire kendimi' kı'

dım. Unutmak, eğlenmek istiyrr
ıium. 

Bıra içmekten vazf0çtim. Rakı 

; i t' başım pek 

h• . nların 50 metrede bir yapll"Jğa murluklarınca iktiza eden tetki -
ırnrar vermiş ve faaliyete ge~mış- ht yapıldıktım sonra vilayete g<ın 

tir. 

Meze listesine dakikalarca göz .ıez 
drdim, oyalandım. 

İkinci kadehte, sinirlerime tatlı 
~ir gevşeklik gelmişti. Çalpyı 

zevkle dinliyordum. Etrafımcl•ki 

masalarda oturan yaşlı kadınlar 
gençleşmişler, güzelleşmışlerdi. 

Kadın kahkahaları, bir su gibı a -
kıyordu. 

Dünya ile barışmıştım. Hiç ta -
t ımadığım insanların pozları, ba
ııa, dost çehreler gibi görünılyor
t!u. Yaşamaktan zevk duymak, ne 
güzel şey!. 

Bu baz ve hayal havası içi~de 
ı e kadar öpüştüm, oyalandım: bil
miyorum. Sağ taraftan, kara sinek 
g;bi kulağımda vızıldıyan sınsi 

mırıltılar, beni, yarı uyandırdı 

Yarı dönerek baktım. Garson, 
ık kadının oturduğu masanın ı.a

~ında duruyor; kaşlarını çatmıf 

'udakları arasından hlddetlı hid -
detli ~onuşuyordu. 

Kadınlara dikkat ettim. Eiri 
11enç, ikisi orta yaşlıydı. Bu ik; ı-r

:a yaşlıdan birinin tuvaleti, halle
en ten daha açık saçık, daha 

:lı>rilecektir. 

e>rar• hizmetçi kızlara benzı~ or
du. 

Garsonun bu kadınlarla da k ka · 
ıarca konuşmasını anlıyamıyıır -
dum. Herhalde, bir hesap meselesi 
clmalıydı. Garsonun çatık kaşları, 
tıu ihtimali kuvvetlendiriyordu. 

Onlarla meşgul olmamak, yine 
:·~ıdi hülya fllemime dalmak i>,ın 
üstüste iki kadeh içtim. Garip de
ğil mi, bu üstüste içtiğim rakı, be
ni sarhoş edeceğine aylıttı. 

Fakat bu ayıldığın nereden ;ıe<
diğini sezmekte gecikmedim. Sağ 

taraftan gelen mırıltılar, ince dit
li testere gibi sinirlerimi törpülü.
yor, kesiyor ... 

Garsonu çağırıp, nedir? diye ~o
racağım. Buna, hakkım var mı 1 
C kadınlarla, garson aruında bir 
ııususiyet olamaz mı? Hesabı 'er
n>eğe kadınlann parası mı yetmi· 
yordu? Hesapta bir yanlışlık var 
da, iki taraf anlaşamıyor muyı1~1 

Bunları öğrenirsem, ne olacRk
l' Ne yapacaktım? 

Başka bir düşünce ile avunmaj!a 
ba~ladım Ben. nuıl başımtn dinç 

Bundan başka dün Karadenız · 
den Attila vapuru da gelmiştir, bu 
vapur, fırtına esnasında bir yere 
t .rınarak oturmaktan yak&sını 

J;urtarmıştır. 

Terkostan çektiklerimiz şunlar
dır: 

1 - Sular, sık sık ve semt, semt 
kesilmektedir. 

2 - Caddelerde temizlik yapı -
lamamaktadır. 

'3 - Yangınlarda kiti BU bulu -
namamaktadır. 

Sümerbank, ıı;en sene gib·. b•ı 
:;.·ne de bir çimlto buhranilP kar 
?Jlaşmamak için iltün vilayct!ere 
n!r tamim göndeırek gerek r<s
ırJ dairelerin ve ıerekse hı.sus! 

C'fhU ve müesseserin b'1 senckı 
ç;ınnto ihtiyacını ırmuştl!r. 

benim gibi ayni şeyi istemesi lıak-ı yığılıp düşecektim sanıyordUlt' 1 düzeltirken, ürkütıeyen bir ses -
ları değil miydi? Benim de başira- Sağ taraftaki mırıltılar kesil ·( l,ıı: 
!arına karışmağa hakkım yoktur. ıniyor... - Nedir? Ne olvor? diye sor-

Bu teselli güzel! Fakat sağ taraf Sinirden ölebilirim!. aum. 
>aki mırıltılar devam ediyor .. İn- Neye bu kadar alAkadar oluyo Garson, biran gölerini kırptı: 
" dişli testere, sinirlerimi t1'rpü- ıum? Bana ne? - Neyi soruyorst1uz, Bcy''ll" 
lıiyor, törpülüyor, törpülüyor... İnci dişli testere, ıinirlerlmi tör- B~ımla, hafitçe s~ tarafı işa -

Garsonu öbür masalardan çağı- piılüyor, törpülüyor, törpülüy()r •.. ret ettim: 
rıyorlar. O, istenilenleri gidip ge- - Garson, biraz gelir misi:ı? - Şu masadaki kl{ınlarla he • 
tırdikten sonra, yapışkan sinekler Dişlerimi sıkarak, bunu bir so- ., pta anlaşamıyorsu11tz galiba~ 
gibi, kadınların masasına koquyor- lukta söylemiştim. Sesim, ku1ak - Garson, yüzünü bı.ruşturmuş • 
cu. lRnma yabancı geldi. 

' ' , eğildi, sesin! ya.-8ilattı: 
İçki içmenin manası kalmamıı· Garson, yaklaşmış, kolundaki 

- Buraya, bir ac!aın!a birlikte 1ı; sağ taraftaki mırıltılar, beyni- p•fkirini düzelterek bekliyord•ı: 
b . ııeldilcr. Bir saatten fazla oturdu· min içinde, bir yılan ıslığı gi i o- - Ne emrediyorsunuz, Bey!ın? 

ı~r. Bira, düziko içlila-. Adam kalk 
tüyor... Sormak için, bir yol bulmak la- ·tı· ik 

t.._ gı ı, i saat oluyor, hfllıi I{<; • 
Bahçede yaşlı kadınlar, b 'rden zım. Çoğuna elimi sürmediğim me d' 

1 1 · k'-'- · 1 ki ~ t d . dinme ı. kadınlar. bir il<!Y ı~ !!e-ihtiyar amış ar, 9ır uı.w•mıt er~ı. ııe taba arını gus er ım: • .. den bekliyorlar. 
Kadın kahkahalan, kulaklarımı, - Mezeleri değiştir. Bir k!içiık _ Önce içmişler ya? 
diken gibi tırmalıyordu... şita de rakı getir. 

Garson, acıyarak baktı: 
- Garııon! Buraya gel ... Nedir! Oarııon, el çabukluğu ile meıe 

Ne oluyor? tabaklarını toplamıı, sol elinin a- - Mad.,ın içmiyorlar, he~abı 
Bunu, diyemiyordum. Dişlerim 

ııkılmıf, çenem kenetlenmi~. sıt • 
IJla ürpermeler! ııeçiriyordW'I'. 

Oradan kalkıp başka yere gitme 
ği de dü.Unüyordum. Dizleri 'ilde 
lıır keaikllk, ayaklarımda karınca-

\"ersinler. yuouna üstüste oturtmuştu: 
- Sıcak bir meze yaptırayım. - Beraber g"ldikleri adamı beli 

:iyorlarsa., 
Masaların arasından süzülüp gi-

d~n garsona, biraz sonra sorgca - Bu cevabım, garsonu gafletiwıl 
j!ım şeyi tasarlıyordum. güldümüştii: 

Çok geçmedi, garson, elindP teı: - O adam gelmez Beyim. 
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Fiistinetli 
çarpışvldu 

=:: GONON ADAMI ::== 

KİMDİR? 
1 .M.ESELELE:R-1 Tayyare 

istiklal Şairi M. Akif... k~!:~~"~.ı~~~., 

---__;-
Bazı ŞQıirlerde l~ri artırıldı 
ve Haıtada ye koyuldu 

Kudüs, l~(A.A.) _ fn ııtmilhim zayıat ver· 
atı. çetesi i• g 

• şura:la buraJa 
makta olan .. ., ·1 . . . battıktan sonra ı-. ..,ı erın reısı fUl 
tlurrezzak'ıf b 1 d ve ··okaklarda ı•c -
fettikten u un uğu yeı . • · · • 

. ~a şiddetli bir 1 edılmıştır. 
za geçmı~l4!tciır ıziba: kuvvetlerı er-

Bu hücu.. · şehirde gece tır•S· 
t . t ~ saatlerce delil 

mıt ır. ııaıı.. k . . zabıta taraf'ıı-
•t · 1 - ıta;,tı lısill'I' ıçm . . 

• m11 erıe de isli k• d projektörler ıstı-na • 
hçmağa er or onı 

Jllııvaffak olmı#'ıştır. 

R~!!!,~!~tı . 
.r,raıısa lle müzakereye ır müzakere icra edil-
Jı·~uınundan hah . . bu zıyaretın alelAde 

Ytn setmıştir. • ilan 
e bu haberlere ö zıyaretı oldugu e-

zakerelerın kAti d 'c; ununla beraber Lord 
•tmsi halind Bü•N'~~B . riciye nezaretin• be - , 
•ait b' J"" nt a • h l 

ır anlatma husul.. mıişavirleıi oldugu a -
~decektir un . bı·r saat devam e -· ır ve . 
Romadakı siyasi meh mc esnasında kont Cıa -

,1Anın mutaıebatını terketalya'nın amaline ve İn
•zmetıniş Ve bu h ~ bu amal hakkında bir "'° .. ususta 11 .1 sulhun 

mu~aheretini temin jöstermek suretı e 
o.duğuna işaret etmekte4e yardımda bulunmasına 
1'.'~hali!, Duçe'nin ftalyd< noktaı nazarları~ı ızah 
!ı ıle Fransız Somaliain<I etmiş olduğu tahmın edıl-
• e ve cenubi T h tlıtimal kont Clano, 
t h unus ~· d ki 
. Pt. ihine müteallik mıij kıtaatının halihazır a . 
Ingılterenin müzaheret lıkiyetlerıne ve B. Mussolı
teın · · 1 · ıne uğraşacağını lllfahudi mıiltecılerı mese esı 
mektedfrler. ,_, Amerika tarafından ya-

Paris· ,..a · · b. 
ın salAJıfyefter 11 lan müracaati müsaıt ır 

de Çemberlayn'tn Mu5' 
0Jı:arşılamış olması keyfiye

Papaya fspaııyada eski iliz nazırlarının nazarı dik -
ı nsun bü -k 
h• yu p/tlu Doı relbetmıştir. • • • 
"~ne saltanatın tade ...ıi no Alman elçısını 

maksatla fspan;;lJI • 
müdahalede bulunulmj kabul etlı 
el~if ?lduğu aöylenme~ma. !2 (A.A) - İtalya Hari
IJ . ynı mehat!J, Fran Nazırı Kont Ciano. bugün Al-

7 devlet adamlarının büyük elçisi von Macken • 
Fransa h ri · ıya 
,. . a cıye nczar~ kabul etmiş ve kendısin•' dıin-
tıklerı sırada General f ·ı · z - İtalvan görüşmeleri 
ı uhari lik h ngı ı . 

. P akkının takında malumat vermiştir. 1 .ııda ıttıfak etmiş oldı. C bugün öğleden ıon-
Vc etm kt \.Ont ıano, 

e edlrler. 1 Frankıınun Roma bü · Fra 1 t genera nsız arlu ngilizl& 1 . . • de kabul ptmiştir 
daki ft 1 . ·:-~ke~ç~ıs~ın~ı~~;;;~==~~~!l9 a yan rnuharıpq 
•·.nınası takdlrind~ fn Afganistan Elçisi 
rafından İtalyaya ticaı • • 

/spangadaki Ekrem Könik 
Neden bu adama König derler? 

Boğuşma Çünkü Büyilk Harpte Könlk adlı Ü iversite gençliği tertrmi~ bir 
bir Alman kumandanınm yaverli - rarel<ette bulundu. Türk is+ıı:t .. 
ğinde bulunmuştur. ;;.,i zamanında ve romar.tlı:rrine 

barselona, 12 (A..J\.) - Cüm!ıuri- inkılibm ilk trünlerindenberi r. uygun tarzda terenniı'll et,uiş 
·retçi kıtaat, Salı • Çarşan-.ba go~e- Ankara ile İstanbul ve İstanbulla ı.lan §&İrin n~ yüksek bir aevg•y~ 
sı Frankistlerin n.ukabıl taarruz- Avrupa arasında mekik dokuyan ı,;) ,k olduğunu bir daha göst!rdi. 
!arını tardettikten sonra Estrama- cevval bir tiptir. Atatürkiln Kale- Mehmet Akifin bu masum he
ıine'de taarruza geçmişl~rd;r mi Mahsus Müdürü merhum Haya- yPCan ile sarılı olarak tPrUı ve 

Cümhuriyetçi kıtaat dün Mon- tinin yakın akrabam ve arkada • Aan'at karııama çıkıtı hiç ş\lphP.•lz, 
te~ubıo mıntakasırun şimal'urle şıydL İyl ıı!yinlr, fena konuımaz, rr,lletinin sancağına sarılı ol•.r~Jr 
C'ustuera geçidini zaptetn,işler ve kumu ve sevimli adaındrr. Çok tcprağına katılışı kadar urırcnile
Cosocjal tepesine vAsıl olmuşl1t • g!rcindlr. Menfaat kokuııu alclıiı ,,.,!< bir talidir. Bin defa s..iyledun, 
c.ır. Frankistler, }:&tramadure'den kilşe buraldara aokulmakta mils • oır daha söylerim ve bin defa da· 
, e diğer cephelerden mütemadi • tesna bir kıvraklıiı vardır. KAiı ha tekrar edeceğlnı. 
)~n takviye kıtaatı almaktadnlar ıuıraf<;t hocası, kih antika e§Ya Dürüste, temiz rnukadC.~r olan 

Katalonya ceph<'sinde (;ümh11 - mlitehusısı, klh dekorasyon me • 'n parlak tali, hatırası önürc\e 
1 ·yetçiler. Frankistıerirı Arte•n de raklısı geçindiği için zengin mu _ l(Pnçliğin bir dakika susm;ya hi • 
:'egre mıntakasınd•kl taarru~ları· hltlerde kendini aratmııta bu bil • ııım görebilmesidir. 
. lı tardetmişler ve merkeı:de -e~t- nerlerile de muvaffak olmuştur. Dürüst ve temia olUfile. ntan-

1 t • - g ·· pvffiikte IA!rııgetln, ••natte y!!re-• • Tarragone yv unu u ..... a 9 Tokatlıyan ve ParlwW - • . 
k · ·1 ·"in bir nümunesı oluşile ve ya!-' rn-aşan İtalyan kıtaatına. ar9ı _a- viaoleri onu 7• lsmlle, ya cısmı e • >: 

Yazan: Nizameftin Nazif 

~irtifa etmedi~i, l.likliğın çerçe
•,.,Jeri dışına çıkm.:k tenınyü1"nü 

ala göstermiyerek şahsile müne•ı
Vf'.r, ileri ve tam Cümhuri~etı;i bır 
11atandaş yarııttığuu kabu' etmek 
IALımdır. 

Türk gençliğinin temiz ve m.ı 
·ı.m duyguları, faraza bir av'lka
un fuz('ıll yurtbilgiıi pro!esör'.;~ -
~üne kalk~asını tabif ıaydırı. -
c.k istikametler göstermel;.ten 
'llutlaka çok uzaklardadır. 

Türk gençliğınin ba;üıt!).,-!e 

tuttuğu Mehmet Akif hargi Meh
met Akiftir! 

Baytar Mehmet Akü tri? 
Sebülürreşatta FOlemik yao:ı .. ~ 

t.an Mehmet Akif mi? 
Şair Mehmet Akif mi! 
Baba Mehmet Akif mi? 
Dost, arkadaş, erabey ve l!!san 

,. _.__... ,._ ı b ı k b' rız milli olmaktan başka bir m•-n .. •dane bir muka\ •met •---- ... • mutlaka tanırlar. Ka a a ı ır · 
• 1 ı t '- .. 1 Müslüman Mehmet Akif m;? .'"· dlr. Cumhuriyetçi kıtaat, '·. masanıo ya şefi, ya peykitlir. Çok n.ya a ınmasına asa lhanır-.u 

Mehmet Akif mi? 

·· ah g·· termiy~e""nıız Hav.r .. Bütün !.unların dışın-la Pta Bellpuiz ve Solivella istı • nazik göründü..,. halde bazı kaba- .•e musam a us " ~ · , -
r.J "y b ıı b .. k k t r l>ir Mehmet Akif. Son oc~ğı sör.-~•metinde Frankt..tler tarafın'.l&n Jık ve kabadayılık vak'alarının •taassu • u e u yu se a ıe U· :neden zaptedilemıyecek l·ir T ·.' rk 
yı.pılan 

ilu. 

hu··cumları durdurmuş•ar- kahramanı olmuştur. İki kansı •aşan Akif, artık, lıer takdirin iıs-
ş .. d • · ıatanına ve son neferi C.lmeden vardı. Birinci karısı Müzeyyen tüııdedir. ıırın e sancagımız ıç•n 

r11yledğlni onun içın de sivliveLi- t·ayrağı yır!ılamıydcak bir 'J';irl: 
t;Jiriz: ı: illetine inanmış olan Me~ rnet 

intihar etmiştir. 

Barem Meselesi 
Ekrem Könik'in kadınlar üstün

deki tesiri kaba el şakalarma ka -
du ilerler: Beyoğlu sinemaların • 

(Bq tarafı l inci ıııyfııdıı) dan birinin kapısmda, çiklet sata,; 

z _ Dcvleİle llifiti bulunan, bir çocuğu iterek yere yuvarla -
devlet serJD"1esile çalışan mües- yınu, arkasmda duran bir İngiliz 
seselerde doğrudan doğruya ticari kadını Ekrem Köniki ayıplu. Bu
mahiyeti bulunmıyan vazifeler na kızan Könik, ecnebi kadmınm 
için v~rilecek maaş ve ilcretlenn suratında müthiş bir tokat şakla
barem dererelerile birlikte yürü- lır. Kıyamet kopar, kalkar. Skan
mesini temin etmek, bilhassa ida- dal gazetelere alıııeder. Dava mah
re meclisi azalıkları, muraklplik kemeye intikal eder. Fakat Ekrem 
gibi Unvanlarla çoğu arpalık kabi- Könik kadınm Türklüğe halı.aret 

!inden olan i§i az vazifelere veri - ettiğini ispata kalkt1'ı için galiba 
len yüksek par:ıları umumi maaş iki tarnf ta uzlaşırlar. 
ve ücretlerin müvazenesi lehine ta- Tayyare kaçakçılığı vak'ası Ek
sarruf etmek liızımdır. Bu türlü rem Könik'in ilk vak'ası mıdırT is
vazifelerin sayısı devlet kadrosu mi ondan evvel bazı bulanık işler
yekununa niııbetle pek mahdut ol- de de geçen bu adamın faaliyetleri 
sn bile memlekette liyakatsiz ve e- etrafmda hava dalma karanlık -
meksiz kazançlann bulunması hiç tır. Ne söylense rivayet kategori -
olmazsa manevi mü\·azeneyi bozar sini aşmıyacaktrr. Fakat, rivayet 
di~ e düşünmemelidir. olmıyan bir şey varsa bu adamın 

3 _ Maaş ve ücretlerde içinde yaman ve biaman bir vurırunru 
;apdıtm>ız ıehirlerin pahalılık. tipi oldufudur. 
ucuzluk farkluını ve katlanılarak l!!!!!!!l!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mahrumiyetlere göre uzaklık nıev- İkdamın anketi 
zuunu da ihmal etmemek !Azınıdır. 

O da bizimdir, o da tarih içi= de Akiftir o. Bir Mrhmet Ai<:f ki bir 
,..,metimizin bir yıldızıdır ki Jai· nesil isyan ettiği gün içinde idi, 
.n~ parlıyacaktır. Ve gelecek n! . bu neslin en iyi kükreyenlerinden 
•'ller asıl Türk ırınndan ~eld-.l;;ni r'du ve bu neslin sesin. şiir, en 
ta; ih~ tekzip ettirmemek ·ıçin b'; ~ : onun dilll<' tereııniim etti v 0 is
ıiik bir hassasiyet gösteırııiş. bü- b .. 1aı sayhamızın ~ilre bu dertrP 
;ıiık imtihanlar g-!Çlrmiş, fengn- Cıize] İntibak:nı ora borçlu o•t,ŞU· 
tin en hıyret uyandırıcı n•isallPri-1 • ~za inkı.la.bımızın h'~bir m>~'ıa· 
r.; yaratmış bir neslin rlc-sta'lınt lesınde hızı asla pışman etmedı. 

1 ~dan dinlemekte israr ed"Ce!t•er- 'Dev gövdesi Türk vatanına Türk 
,ıir. İstiklal pilatformunda M~n . bayrağ.na sarılı olan ve aziz 
-~t Akif bir ölme, ve eseri bir de- hatırası Türk gençliğine dal -
tı'§tlırllmezdlr. Bizce Mehmet A- "'" ılık, temiz ve ırnsum bir hey.e
ldin böyle s~vilişi ve börı" ar"-,. can katacak olan Mehmet Akıfı 
ııışı doğrudur. Ancak böyle bır l:ıu terennüm, laik Cümhuri~·~tin 

~nanış ve böyle oır vuzuh içinfa vokur bir yatırı h~line yüırsel•mı~ 
ı üksekliğini bulabılecek !.>lr t~: · l;ı . 
ıemizin hatırası için de s:ıhb ve Bundan böyle Türk nesilleri o
bulanık tarafından is smar ı:dil- nu fani hüviyetini tahlil için değil 
n•k nasıl mukadder ,,Jabiılr~ "' cak ve daima ululaştırmak için 
İşte, yine, ezeli kötülü~iin yeni ı:>acaklardır. 

yrni tezahürleri ile karşılaşıyJtuz. Başka Mehmet Akif arn;na~· ne 
O kadar çapraşık şeyler ya>ılı- lhum var? 

.tor ki doğruyu bilmesek, hakıı<atı Ni:r.amettin Naııif 
cntmaz bir dikkati" aran.ık ist 1 -

yenlerden olmasak bu glıiişle Is • 
tik 151 şaiirinin tanınamaz bir r..~ 
.ıe ve şekle girmesı nihayet bir (İın 

askerleri 
Avrupadaki maaş baremlerinin 
çoğunda bu noktalar dikkate alı

nıyor. Halbuki memleketimizde 
nııntaka vr şehir farkları Avrupa

(Bq tarafı l inci sayfııdıı} meselesi hallııi alabilir. 

Çek 
Macaristana 
taarruz ettiler 

dakinden çok büyüktür. 

az ve yalnız bir veya daha fazla Ona millileştırdiğimiz hüvi•·e~'

mesleğe mensup olabilir; fakat on n•n dışında bir meziyet aramağa 
beşi geçmemelidir. İkincikanunun neden lüzum görüıüyor? 
yirmisine kadar cevapların111 ik - Akifi medr~se ile imaret &rQ'.ına 
damın •Anket memurluğuna• gön- ç•vilemek ne tuhaf ve k•içül· b;,. 
deriniz. Rey kazanan isimlerin !Pşebbüstür! Ne aykırı bir dav~'!ır 
hepsini dercedeceğiz. Birinci de- ,·u' Yanlışın çıkmazına s.1plaı.al'
recede rey kazanan on beş isimden ıPr niçin dalma bu gıraniti oym»k 
mı çoğunu ihtiva eden liııte sahi - la kendilerine bir ~ıkar y:ıl bula

Budapeşte, 12 (A.A.) - Re<men 
b'ldirildiğlne göre, bu ayın ın un 
~11 günü saat 21 de Çekoslwak kı
taatı, Barkasza ad:ndaki !\fa·~: 

1 asabasına karşı i'teş açı"'o•la.-d:r. 

Ateş, Macar :rtibat zabitinin t<:'e 
fonla viıki müracaatı ıizerine kE -

meuki işgal eden t•ir :zat, !sturı ;.,. 
1a gelmiş ve Ekrem Kömıı'i l:a•n
,ıa getiren gemiye yalclaş"•ıı'c 

müstear bir nam ile haıırlatıujı 

f,fr pasaportu Ekrem Kör.ıg'e ı·rr
ml§ ve Romanya tarikile te ····ar 
Aunıpaya gitmesini temi" em.iı-
ıır .• 

<Romanya zııbıtcı.n Ekr<:m f, i • 

ııig'in elindeki pasaportun müc~<'
ur olduğunun fıırkıflll va.-.nı;; re 
fakat tavııssut eden büyiık n1'/ıız· 
lu adamlann teriri tle ken<i,.inl 
urbeıt bırakml§tır .• 

cHlidueye şimdi mebusluk ı:ıı· 
pan bir kaç kifinin de adlen k .. •ıt
mcktadır .• 
Başvekil bu fıkraları oku <uk· 

.. n sonra, bu Jı:adllr kat'f Uaı!ede 

bulunan fUlll' ve haysiyet sa'.:bl 
k~amın çok kuvvetli delillere s1 • 
h;p olması lazımgeldiğini si·~ li • 
~· erek bu neşriyatı yazanların mil· 
t•'ealarına müracaat etl!lec•gınl 

ve bir muhbir şekiinde ist'.cvaı, O· 

ııınacaklarını bildirmişti. 

Dün bu hususta Adliye Vek,le· 
i'rden İstanbul Müddeitımumiıığl
ne talimat gelmi§ ve Müd"JÇİ'IP·u· 
r>ı: Hikmet Cnat, yevmi ~awteci· 
:rri davet edrrek Vekaletten b:.-ıı. 
ı ilen ve bilhassa yuka.rıdak· üç 
l kraya taalluk edim sualleri! nr
«ikleri ~evapları tespit et!nlş!tr. 

Hadise etrafınddki nesriyat:a . 
rmda şahıslara tealH'ık eden mfr,ı

h~m ve !malı kısımlar görüle" )'öl· 

.rz Tan, Yeni Sabah, Haber \•e 
~on Telgraf razeteleridir D'.-:cr 
gazetelerin neşriytltında ist.·7ahl 
ı. ucip noktakr gürülrnen,işt;~ 

Dün c Tan .. gaz~tesi saLipll~cJn·· 

ıkn Zekeriya, yazı işleri mıkur 

muavini Münir, Haber gautes: s.
•ribi Rasim, muhuırir Nızarn~•tin 

~azif ve Son Telgraf gazdesı •~· 
lı•bi Etem İzzet'in malfınıath.-ın~ 
müracaat edilmiştir. Yenı S1lıah 

g~zetes isahlbi Cemalettin A"ka
r9da bulunduğu için dinl~ner ,., • 
mı,, muharriı !erinden Mt:~a.t Sr:.::
tnğlu da rahatsız olduğull'lan i; • 

!icvabı bugüne kalmıştır. 
Öğrendiğimize ı:ore ,dür. din!~ • 

11en gazetecilerden bazılar• v~ lı:ı 

,,.,eyandn Son Telgraf gazetesi sa
h.bi Ethem İzzet, yukarıd~ki filı.· 
ulara a!t gazetesinde çıkan mnl~
"'"tın halen Yeni Sabah ga,Pte
s'nden nakil ve iktibas ccflmiş ol· 
~ıığunu söylemiştir. 

Bu itibarla, yuk8Pıdaki fık.-arla 

ır.;vzuubahs olan c:Mühlm ve yuk
Mk bir mevki işgal eden. zat ıla 

·Büyük nüfuzlu .damla:, ın '• 
o>ıiları kanşan mel.ıusların kh, İPr 
c duğu bu fıkralar. ilk ya.,dıl\· an
!1şılan Yeni Sabaiı gaze esinden 
, nıulmak icap etmektedir 

r,·ıJrnası ve iktısad! le Ş C T C f J n C f C T f J p 4 - Barem kanununun ıslahı ve
<cilmesl husuıunu de.. edilen ziyafet silesile aile ve çoc:uk zamlannm 
dır. Maamafih bu mel E•,,.anı,ta· düşünülmesi için mübim bir fırsat 
L'ninin halihazırda mı Ankara, 12 (A.A.) - . : teşkil ediyor. Be.kir mmıurlara 
} ul kuvvetı .. r muvat ,n Moskova büyuk elçılıgme tı. · daha az para verilmesi, aile mil • 
pnnyol Cümhurivet~İrın edilmiş olan Sultan ~'.met kellefiyeti altında bulunanların bu 
<'.·ğifmesine münc~r Han memleketimizden .ıyn ar-aı;ı mükellefiyf't derereslne göre biraz 
J:•ngf bit teklifi r"dd u;ln Başvekil Celiıl Bayar _ve Harı- farklı aylık almalan hem hakiki 
Ve etmektedirler Bu < ve Vekili Şükrıi Saraco~luyu zı- hayat ihtiyacının emrettiği bir za-

bine, İkdamın bir hatırası olarak, ldeceklerini sanırı~r? 
Atatürk'fln güzel bir heykelini he- Türkün Mehmet Akifl 0 g~rdu
diye edereğiz; ondan sonra gelen ~ümüz dev yapısı :e şiırınde d" ··· 
liste sahibine İsmet İnönü'nün gü- duğumuz ate~Jı. erkek se.i, yapı
zel bir heykelini hediye edeceğiz; lan garıp neşriyata en ulak rak 

Müddeiumumilik bu no1<tay' da siJmiştir. 
tamamlıyarnk evrakı sür~tle An· Macar hükumeti, Budap"ştedeki 

. • . d'l arz•ve- . 1\ıçe'nln Çemberloy vnet etnı)f ve ken 1 erıne · rıırettlr, bem de bır memlekette 
·~ lehine saltanatın <la eylemiştir. .. . nüfus kesafetinin teşviki için tat-

k.li c· kru <;araco~· t..vusut yapılması t4 Haricıye Ve 1 ~u - bik edilebilecek muhtf'lif çareler-
<tmesi muhtemeld!r. lu tarafından bu akşam Suıt •n den biridir. Avrupa ve Balkan hli
Rö f h b" 'ıfı ·"'hmet Han şerefuıe Ank•rapg!as- kumetleri maa' baremlerinde aile 

RJ er mu 1 iri fa elli kişilik bir zıyafet tutıp e - ve çocuk zammını henüz kabul et-
oma, 12 (A.A.) --ı- <lılmiştir. memiş olanlar pek azdır. 

aı muhabirinden: Bu ziyafette bütün Sadabat pak- İ • 
1 

h ·ı inin 
Lord H lif b.. ük' 1 ., şte baremın ı• a ı veın es 

a aks, bu...i tı devletl.,rinin Atıkara uy e • . tt• d''"' b··'··a nok . ,. . d bana temennı e ır ı,., "9°"' -ı~r~yın~ gıderek k4Je , e elçileri il~ vekıller e~ ve me alar. 
ııoruşınU§tür. hı&lardan bazı zev~t Harıcıye \ e-

Bu görüşnıe Y•Plı-el k.lleti erkanı hazır bulunrıuşt"r. /brahim Alaeddin 

• No. 1 

üçünrilden ellinriye kadar da gıı- ._ erdıren ne yıipm.~tır? 
zetemizln bir senelik, altı aylık a- Laiklığin tefsirine lüzurı g?•cn
bonf'leri, kitap ve daha başka zarif ı~ri Mehmet Akif kadar "DÜ\.~m
ıilrpriz eıya&ı hediye edeceğiz. İm- ::.-el bir laik terb(\°e nümı."lesi ve 
za yerine harf le konabilir, fakat 'Ttğc davet etmek ınaale5"f bi: Jü. 
hiç birini neıretmiyeceğiıniz ad • t..m olmuştur. T!irkiyedt' lıiık 
nslf'rin sarih olması Lazımdır. Lümhuriyet ılan edildiktEn """" 

.rnra Müddeiumumiliğine :ıöndc • • ~koslovak sefaretı nezdiPdP ~·a 

ı1ctli bir protestod.ı bulunmu<tur .... :~ ... c ... e"k"tir_ .• ,... __ ....,.....,.....,...., ....... _ ........... 

Ç. A -:-°k d .,..___200 bo Fransa Hükumeti Ekrem 
ın merı a an m- ..:.....--------

bardıman tayyaresi alıycr Köniği takip ettiğini bildi-
Nevyork, 12 (A.A.) - Vaş'rg -

1ondan Nevyork - Herald TrıL .. rı 
ı-azetesine bildirild:ğine i(Öre (,'in 
• i!kCımeti Amerikaya Maıt ayın

'°'o teslim edilmek üzere 2:0 born • 

rerek bazı malumat verdi 

(Baş tarafı l inci sayjatla) 

ee .. aplannızı. bütfln okuyun.- rurk istiklfıhnı terennüm et.m .• 

lannıızın merakına lertliman ola-ı c-lan şairin yaln11. temu bit va-
rak, bararetle bekliyoruz. •• .nsever ve nasycualııt lıaln .. ıkla •ır 

:•n sizin ve Hacerin inadı oln•as~ 
\>ence avukata lüzum yoktu. B~n 
>ıze hakikati olduğu gibi söyledım 

şimdi heyeti hiıkimeye de g"'~"'n 
~elsedeki gibi ayni l"Yi aöylıyece 
Rnı, onu .. 

Avukat kaçlarını çatarak 

Mahmeke 18.lonıtıuran ı ·endiklerıni duyduğu zamaı>, bu
~alkın arqmda ~ ol yücek pembe dudaklarını l'llrd• 
ou. Herkea biribitb·or- ,.e gözlerinde keskın pınltılar n
muı• diye, fuıldı3'1onur nıp söndiı. Samiinin genç kızı gö
ndına kadar açık örtın- riAnce bü~bütün heyttanlanaraı. 
de birikmiş olanlawkava yüksekten konuşmaya oaşl~d·ğını 
fıderPk geçeceıı Y< Arka- gören mubaşır .susunuz!• dıyt' 
61.n~a bir polıs oldte suçlu .:ıağırmaea mecbur olmu~tu. O 51· 

gorundü_ Uzunca lk nıev- rada heveti h&kime kürsünür YB· 
vun endamlı, yir~nda bir nındaki -bir kapıdan çıkarak ycı
genç. kı.zdı. Siyah tayyöt !erini aldılar. Uzun boylu gen~ tııt 
ıııymıştı . Başı açıl kuMral .ıdam olan genç kızın avukatı cab
J.arlak saçlan ihDJr tarzd6 lesinin eteklerinı savurarak telı.j· 
dalga ~alga omuıdökiilü • ıo salona gp-di. Suçlu onu görünce 
Yordu. Iri kahve ozlerinık hemen ellerini uzatmış ve gı!DÇ a
rrrvasız bir mıin%est anin' ı'a111 te)a~la koşmuş, kendine ULS• 
!ada YÜrüyerpk ghne otur- :ılan bu elleri hararetle sıkarak O· 

~u. Yalnız birçok erin cl'-e r.un yanına oturmuştu. Sonr& o -

~adar l!Ü7.<>I!. N~ış b.ı 1 ııun kulağına eğilerek bir Ş"ylu 
fl? Bö le ·· 

duruyordu. Bunlardan biri tiŞ • 
men, esmer. yaşlı bir kadındı. üi>z
irri ağlamaktan kızarmıştı. Elıı: · 
<.'eki mendili asabi bir hareketle 
uk sık dudaklanna gefüerek genç 
ı:ızın bulunduğu tarafa bakıyordu 
Yanında oturan genç kadın!" .la 
muz1arip bakışlı iri ııyah gÖ21en 
aynı noktada idi. Onun ba§ını ken 
ailerine doğru çnirdtllni görouıtt 
ili isi de gülümseme7e çal1f8rak 
kalkıp yanma Sitmek mer gib bır 
hareket yaptılar. Fakat ıenç kız 
i\ini çekerek ba§ını hemen aıu.ı 

ttrafa çevirdi ve kınlı bir 1e1le 
mırıldandı: 

- cHalam. Hacer ... • 10nra dön· 
ıiü. Avukatına bir teJ IÖyleyecek
ı i Fakat birdenbire gözleri l>üyü
dü. TelAşla elini yiizüne getlrdı. 

Resminı çekmiye hazırlanan a;aze· 
t• fotoğrafçılarını görmıi§tü. Ayııı 
zı.manda ellerinde kağıtları a~ alı· 
ı, kendisine dikkatle bakarak d~
ı an gaz~te muhabirlerini ı;le far -
ketti. Ne yapacağını şaşırmış gıbı 

r>aşını başka bir tarafa çeviraı O 

zaman ela derin bir ürperme vücu· 

hk arasında birçok tanıdık yüzl.r - Fer da, dedı, vaziyetin ne, 3· 

•ıardı. Bunların arasında bulunan :Oetıni daha anlayamadınız mı'! 1-
hıvırcık kır saçlı, mavi gözlü bir nadınız da ısrar eclıyor musunuz• 
edam genç kıza derin bir bab.ı ıd- Genç kız cevap ftrmedi. Avu -
ı.ati ile bakıyordu. Göz göze g~l:n- ht döndü, arkada ıözJerinl biç a
r• cesaret vermek ister Sib: gü • yırmadan kendilerine b~, ıı -
!i!msedi. O zaman genç kız ağır ı•un biraz evvel cHalam. d~ii·ğı 
r.ir hareketle bt§lnı önüne eğdi ve iladınla öbür genç kadına biı ba· 
inler gibi bir ııeıle: 1111 fırlattı. Snnra heyecanlı bi~ ses 

- Aman Allahım. dedi, biitun .'e fıaı!dadı: 
f•kademl burada: İfte hocam Ke- - Ferda, halanwn, Hacerl" nf' 
r:m Namık ta dinleyicilerin ar• • hdar peripıı bir vaziyette oiduk· 

d ı llırmı görüyor musunuz Kendim· sına .. 
Bunu duyan avukat.t ona duyur- ıe arımayorsanız, bari onlara a<"ı· 

ı.: ayarak yavaı bir 1e1le mırıldan- ym da bana hakikati ııöyleyln. A
dı· vukatlara ~ feY ııöylenebılır. 

- Yalnız Akademı mi? Bu•ün Sonra ben yabancı da değıl:ır., c· 
lstanbul burada!. • nııtenizım. Halazadenızin kocası · 

Reis önündeki evrakla meşgul- y:m. Yine çekmyorsunuz. Emır. o· 
dü .'>zalar göz ucu ile genç kızı lun bu rır aramızda kalır. Faka: 
tetkik ediyorlar. keallı siyah b, • ben de ona göre müdafaamı ya ' 
yıklı. asabi yiizlü bir adam olan earım. Siz böyle hiçbir teY ııOyle 
Müddeiumumi elini başına daya- n: edikçe elim kolum bağlanıyor 
ınış düşüncelı gjizlerle bot davacı flikimlerin önün~e btr d~lslz gi~ı 
verine bakıyordu. O sırada gözıert kahyorwn Eğer ıız bana l§in dog 
~1i:ddeium~mıde olan avukatın ıusunu söyleseniz .. 
, üzü bir:ienbire asabi bir miına Genç kız birdenbire yorgıw biı 

- Devam etmeyiniz Ferd~ de 

, ı, yalnız ben çok iyi biliyorum k• 
sız her l"Yi bze söylemedniz. Ar • 
tık IÖylemiyeceğlnlz de anlaşılı 

Havas ajansı tarafından verilf'n 
bu baber li&erine, tavzihi keyfiy.-t 
için beyan etmeie mnunuz ki, 
Tflrklye Cümhuriyetl adli maka. 
matı Ekrem Köniiin tutulup Türk 
adlQrealne teslimi için Fraıı•a 
•ek•••tı aldesine, Paristeki bil. 
:rük elçiliği v•ıtasile, müteaddit 
mllracutlarda bulunmuş ve bu 
mlinıeaatlara karfılık olarak Fran. 
.. llarlclyesi 17/12/1138 taribli biı. 
nota Ue Fransız polisinia hu '8lısı 
talılp etmekte olduğunu bildir • 
mekte olduğunu bildinnekJe be • 
nlıer Praııaa nbıtıııımm Merkum 
ha"':nıda elcle ettlil hu -!fana. 
tı •• •el'IDİflİr. 

'}or. Yalnız tunu bllbı ki ıiz buı-~-... ·-------....... -
l•areketinizle kendi kendinizi m'h inkılabın Meşalesi "'"' 
"üm edyorsunuz. 

(Bq tarafı 1 İnci •oyıodaJ 
Avukat brdenblre sustu. Rci~ duyduklannı halka ve de·wlete lıa-

oaşını önündeki evraktan kaHır ber verecektir. 

miftı. Suçluyu evvelA dikkatle süz- Bir şartla: Bu ihbar yüzde YÜ• 

dü. Sonra: •Ayağa kalkınız, dedi. dotru ~imalıdır. Kemalizmin, ıa-
Genç kız hemen te!Aşlı. asabı zetelerınden istediği kaliteler' 

l>lr hareketle ayağa kalktı . .Bırdeıı bapnda bu dürüstlük •iarı .. .,1~ E• il h • ~ ı lre çok fazla sararmıştı. Şimıiı ger ver en aberler dotru ise b' 
~ür kumral saçlaıının arasındrl '" diyeceğimiz yok; fakat yalansa h: 
dl daha zayıf ve bftkın görünü . yaz'.l~r hiç değilse ıatete içindeki 
yordu. Fakat kahve rengı bbyı.i): yerını şaşırmışlardır: Muhayyel 
gözlerinde yine korkusuz bir 1f'iı Şe~lok Holmes hikfıyelerinin yazı). 
na vardL dıgı zabıta romanı sütunlarında 

çıkmış olnıalıdırlar. 
~ldı. Hemen genç kıza doğru egıl· n&le onun sözünü kesti: 

Arkası v r 
. t ZB· 



SAYPA 4 

BİR YILBAŞI HİKAYESİ 

l 933 Yılbaşı ı;ecesi 'ı:ıtkayenın 
hhramanı adam yatıyordu. O es· 
nada adam yatmamak için neler 
,·eda etmezdi. Fakat yatmıya mec
l ııdn. Çünkü hastaydı. 
Adamın odasına girmeden evvel 

ı turduğu yere şöyle dışarıdaı. bır 
göz atalım. Bu üç katlı kuçüıt bır 
~pı.rtımandı. Adam birinci :<atta 
oı uruyordu ve yattığı odanın cam
lı balkon kapısı sokağa bak,yor, 
ı,;murlu kaldırımlara iıu pc· desı 

i5rtülmemiş camlardan ölgün bir ı
şık dökülüyordu. 
Şimdi içeri girelim. Ne demiş -

t k Adam bu sobğa bakan vdacia 
tı•m balkon penceresinın öuünde 
yo.tıyordu: Başının altwda beyaz 
c•ört köşe bir yastık vardı ve bu 
~ &stıgın üzerinde başı s:yah, ko -
<: man b:r leke gibi duruyerdu 

Peride Celcil 

;,,şan sıska sıneği görüyordu. bon 
·ayine bir takım sesler duyar g•h 
uluyordu. Sanki bir kaç kişi bı.· . 
ıltn etrafında konuşuyorlardı 

•Hasta çok hasta. diyen .ö•ecek 
l'em de böyle bir gecede. diyen 
Halbuki geçen yılı duştan• diye. 

,•eytani bir sesle gülen sesleı du · 
;uyordu. Bu seslerin sahi~''ero 
.. -:nki havada ruh gibi dolaşmak · 
:a idiler. Adam onları gormüyur -
iu. Bununla beraber bu vehmet· 
t ği hayallere bir düşman gioi kı· 
11yordu. Kurşuni büyiık gözleri 
' ' •sbütün kötü bir şekilde p~rlı -
vıırdu. D~lerini gıcırdatıyor, ve 
n•ı sırada ağzını zehir gıbi yak&n 
rt !ini tükürüp onların yıizüne fır
latmak istiyordu. 

Adam bir aralık bu sesleri duy-
. raz olrf_•_' f'\ı-: .. .""!.n,...... .. :~ı·ye 

~uı.;y ..- ........ ghfl .... 

hddJiııri trrb.;! uz~:;!t g~;c.h ve !<Pndi kendinC! söylt!ndi. Olmiyecc
t>eyaz kılların biribirine karış..rak ı: m, inadına ölmiye~eğ!m. kımin 

i':·p l adı .ğı vüzü kurşuni bir tihd · nadına? Bunun farkında değ· ldı. 

ıı:a ile örtülü gibiydL Yalnız J!ÔZ - Birdenbire gözlerini ka.:şHh du 
ıcr iıı in a l tında iki sarı ve sivrı el- •·ardaki devlet adamının portre•i
macık kemiği görünüyordu. G61- : ın üzerine dikti. Onu görer. b~ 

ıHe gelince onların etrafı kız::r - rPsmi dikkatle tetkik etmekte ol -
:uştı. Aklarında ise sarı yuv .. ~lak· ouğunu zannedebilirdi. Haibuki 
~~r ve büyük kurşuni bebeklerin· o bü resmin üzerinde ne kadar 
ııto garip bir parlaklık, adeta fena t Pşka şeyler görüyor ve düşiınü -
n:yetli bir insanın korkunç bakışı yordu. Geçen yılbaşıyı düşünily(Jr-ı 
vardı. C.14. Ne çok içmiş, ne çılgınJ k!Jr 

Odadaki hafif ışık yainız bal - •;apmıştı!.. Hele o son dansı ve ı · 
kon kapısının iki taı·afını aydmla- .,k;ların sönmesi.. O sırada kadın 
..- vor, orada duvarlar insana bLyaz k1Jllarının :ırasında idi. !pek elbl -
ı. ı.ğıtıa yamanmış hissini veriyur . 'enin altında büsbütün yuvarıak -
,i;ı. Odanın öbür tarafları gölgtlcr faşan, ateş gibi yanan avuçlarının 
k'nde kalıyordu, duvarıardıı ıkı e!tından adeta kayıp kaçan omuz
ii~· resim vardı. Bu resımluden !arından onu tutmuştu. Kadııı •rl, 
biri bir küçük çocuktu ki ilaç ko- :•ıdünü bütün ağırlığı ıle üzerine 
~ .ıları ve odanın koyu, çirkin sıi - !-.. • ·akıyordu. Adam karunın vüzii
kiıtu ile bir tezat yapan ne doğru eğilmişti ve karanlıktı. 
H•vimli bir tebessümle güliiyrır - ' r • .:un yanaklarında uçuşan k'l<ı ~ -
du Öteki gölgeler içinde kayt.ıol • tıları, vişne rengi geniş, bıiyiı:t 
ınuş, dalgın bakışlı ihtiy&r bir ka • yuvarlak kanatlı dudaklarını gvr
c!:n, diğeri de tarihe karışmış bü- :; .üştü. Sorıra birdenbire bu du -
~rük bir devlet adamının oc!ar. !n c • kları . çılgın bir tehaiükle ii;:ı -
k::ranlığmı yırtmak ister gibı dık .ııüştü. Kadının dudakları dur!ak
•e canlı bakışlı bir portı-esi idi. !. rında ışıkla; yanıncıya kad•r kal 
Dışarıda yağmur hafif hafiı ya- . r•ıştı ve o, kadının koyu, çok tat

ğıyor, hazan camların üzerine el • !ı, iç bayıltacak kadar tatlı b·r ~u· 
rras kırıntıları fibi damlacıklaı • •' pgibi içine aktığını hissetıniş -
tıdayıp oradan aş .. ğıya doğru sı.i- •. ı. 
zulüyorlardı. Sonra, kadın kcnçlisine yorııun. 

Adam hareketsiz yatıyordu. y,,.. ;~vallı bir bakışla bakmış. kuluna 
g~nı göğ>üne kadar çekmıştl. Yor- diışmemek ister gibi sarılara!< y .t· 
gnnın üzerinde, parmakları hafit ı ilmüştü ve o, gürültülerin a~asın
h:r takallıl.sla içeri doğru kıvrıl - da nasıl duyduğuna hala hayret 
"'" iki asabi el hareketsiz duru - <iliği çok hafif bir sesle kenu.ııı 
vordu. SPVdiğini söylemiş•i. Yalan, yelan. 

Adam gözlerini hazan a~·ıyc r, ? itün bunlar yalandı O, kin '.bilir 
q zaman bu gözler odanın lo.;ıu.!!u şimdi itimin kollarında ıdi. Mu -
ıç:nde iki hayvan gözü gibi v.ıtı~ı •nkkak saatin on iki olr.1asın, bek 
vahşi paı· lıyorlar, hazan da adam. !ıyerek 1938 de geçen saiıneyi 19:19 
r•niş göz k·apaklarını, yarım ortü- .i:ı bir bıı.şkası ile tekrarhmıya 
\'ur, o zaman da göz bebekleı• sey- Mzırlanıyordu. 

rek ve uçları yanmış kızıl kirpik - Adam, birdenbire doltruldı... El· 
J~rin arasından su ile çizilmL~ ıkı 

hlın hat halinde göriı...ıiıyo~ ıar -
dı O zaman derhal o iri vahş; ı~<:ıt.
lLbeklerin yüzde verdiğı ko•kun~ 
;rade siliniyor çehreyi ancak o:r 
~' cuk yüzünde bulunab·len ı'la -
sıım bir mana geliyordu. 

Adam, gözlerini yarım öı-\lüf;ıi 

" man bir takım hayallerin içine 
dalıp çıkıyordu. Biribirine atılan 

serpantiler, konfeile rin arasında 

çırpındığını görüyor, beyninın ı

~ı'1de çılgın bir dans havasınıı• öt· 
t:;ğünü, çirkin sarhoş kahkahaıar. 
hatta küfürler duyuyordu. 

Orada hiddelti, gülmeden katıl
:nı~ yüzler vardı. Adam bütüt! bu 
ı<iirültülerin arasında da yalım 

olmadığını hissed_iyordu Keskb 
bir kadın kokusu bulut halinde et
rı fını sarıyor~ sotıra vişne rcngı 

1:.üyük etli dudaklar goriılüyordu. 

!f'rini yorganın üzerinden çekt! A
teşli nefe.;ini derin bir ıç ÇPkişle 

< _Janın içine boşaltarak dşler; ~i gı 
~·rdattı. 411 .. bu gece neler yap 
''ak istiyordu. Ah bu dort duvarı 
iki yumruğu ile yıkacak bir kı:v -
vete sahip olabilseydi. Sonra ça . 
ıııurlu ıslak sokakları istiy . rdu 
K,·fasındo.ki ateşi o sokaklard. se
rinletmek, nihayet gürüıtıl, çılgıı 

r"r gürültü ve kadının vışne reng 
':Üyük dudaklarını istiyerdu. 

Doktorun sözlerini hatırlaaı. ~'~· 

,,a fena güfümsedi. cBır h3ftay: 
-radar ayaktasın, demişti. He.•e Şl 

~ünleri de atlat tl .. • 
Bu bir hafta ona yetişemiyt-ceğ 

'<adar uzakta geliyordu. Belk n' 
v, ti 'emivecekti. Bir hafta... Oh 
mı müthiş bir sabır isterdi. ı 'iit 
" ş bir sabır .. Kadın bu bır hafta 

1'· ıs 

iKDAM 

İngilizler hava kuvvetlerine 7eui len 3 milyon İngiliz lirası tahsis 
ederek bunu tayya·rc "' ı sus ııemilere ayırdı. Bu gemilerden 
birçoklan yukarıki resim, yeni den,ze inen tayyare nakline mahsus 
yeni bir İngiliz harp gemisidir . 

....... ~~~':'.>'...,.,~'T"--"""7""-~ ..... ,~~·~·-"'-"'~-, 

' 
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1 

İtalyanlar, resmini gördüğünüz Tunus şehrini 'l!e bütün Tunusu 
ransız Başvekilinin Tunusu ziy1t· istiyorlar. İddialarını tevsik için burada 150 bin İtalyan bulunduğu· 

retinde görmeye gittiği Tunus beyi nu ileri sürüyorlar. Şimdi bu mesele Komada iki paşvekil arasında 

bir merasimde görüşülmektedir . 

Dünya büyük bir soğuk dalgası içinde çalkanırken Avrupa ve Amerikada boş vakitlerini evleri
ne tıkanıp geçirmeyi düşünenler pek azdır. Tıpkı 

·~ yaz gününde gibi spor sahaları dolup boşalıyor. İ~te 
3en Moris de karlar arasında ski seyrine gelmiştir .. 

Zaten en vazih gördüğü şey de 
bu dudaklardı. Gözlerini aç.nca 
da karşısında balkon kapısının ıki 
!2rafındaki hafif ışıkları başucun· 
!!~ki şişeleri ve nihayet ampülün 
etrafında çirkin bir vızıltı ile d" -

•' llJ içinde ancak bir gün kec.disi 
,ıe gelebileceğini söylemişti. O ~ 
ne zaman? Bdli değildi. Bellci d 
\•dan söy !emişti. Hele bu .~ecedeı 
St)nra •• 

Bulunduğu odanın havası adam 
(Arkası 7 inci sayfada) 

Sek Moris kış ve yaz her türlü eğlencelerile dünyanın her tara!ından birçok seyyah toplıyan se
vimli bir şehirdir. Yukarıki resimlerde bu güzel şehrin sokaklarında ve karlar üstünde nasıl cğlenil· 

diğini sanki yaz ortasında imiş gibi açık kahvelerde nasıl dinlenildiğini ve belki yalnız bu şehre 
1 mahsus garip bir ıl.letle bir fakirin dinlenenleri nasıl cğlendirdlkleriui görüyorsunuz. -----
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_, 
Sinema alemini neş
gul eden bir aıket 
Fransız sinemacılığı Holivut ile bşbaşa 
gidebilecek kadar yükselmiş nidir? 
Meşhurların verdiği cevaplar 

Bir Fransız mecmuası büyük 
bir anket yaparak salalııyeıtar si
malara sormakt~dır: 

- . Fransız smemacılığı Holıvııt 

ıle başbaşa gıdebilecek se\'ıyeye 

•·ükselmış midir? Bırçok büyük 
san'atkıl.rların fikırlennı toplıyan 

bu anketin ilk konuşması meşhur 
>ahne vAzıı Rouben Mamoulıan 
ıle yapılmıştır. 

• •• 
Malılm olduğu veçhile Mamou· 

han Ermenidir. Bu adam tahsılı • 
nin bir kısmını Pariste yapmış. ti· 
yatrolarda rejisörlük etllliştir ve 
muhakkak ki bu bahiste en çok 
söz söyliyen salahıyettar adamdır. 

Mamoulian •gördüğünüz Fran • 
sız fillmlerı arasında hangılerıni 

tercih ediyorsunl!Z Fransıı: filım· 

'erindeki temsıl kuvveti hakkında 

llarbara StanwyeJı 

•:riniz nedir?• suallerıne şu ce -
vahı vermiştir: • 

- Son seneler zarfında Fransıı 
fillmleri şayanı hayret bir terakki 
göstermişlerdir. Bu tarihten ev · 
ve! Halivutta yapılan filimlenn 
seviyesine yaklaşan Fransız filim· 
!eri nadirdi. Bugünse Fransız fi -
!imleri gittikçe şayanı dikkat ol · 
maya başlamışlardır . 

Rouben Mamoulian 

rnacılığı çok kudretli san'a ..... rlara 
malik bulunuyor. işte bunlardan 
bırkaç isim: Jean Gabin. Pıerre 
Fresnay, Raımu, Harry Baur, Pi • 
erre Blanchar, Louıs Jou"' lvon· 
ne Prınetenps. Danıelle Darrlenx, 
Françoıse Rosay, ve daha birçok -
ları ... 

Yıldızlar diyorki 
})ouglas Fa ırbanks Junior en 

çok Avrupaya seyahat etmış ar -
tıstıır ve bırçok Fransız filimleri 
görmüştür Şu fikırde bulunuyor: 

-Ft'ansız rilımlerı çok muvaf -
fak olmaktadır ve Fransada san'at 
kalitelen yüksek o kadar çok ar
tısı vardır ki içlerınden bir tetrıll 
Y•Ptnak müşküldür. 

T yrone Povver 
TyronP Power şöyle dıyor: 
- Fransı.ı filimlerını çok sever 

ve beğenırım Onları görmek fı raa· 
tını hiçbir zaman kaçırmam Bıl

hassa beğendiklerim ~asında şun
lar bende derın bır tesıı bırakmı~
ttr •Cürüm ve Ceza•, .. Kermesse 
Heroıque• artistler• gelınce: Han
ry Baur• tercih ettiklerım arasın
dadır. 

Barbara Stanwyk 
·Mayerlıng• ı Barbara Stanwyk 

beğeniyor. Beğendığl yıldız da Da
nille Darrıeux'dır. 

!rene Oune 
İrene Dune sinemaya gayet sey

rek gıden bır yıldızdır. Fakat gör
düğü birka~ Fransız filmı içınde 

•Kadınlar KlübÜ• nü ve bu fil • 
rnın yıldızlarını beğenmiştir 

KÜÇÜK SiNEMA 

HABF.RLERt 

Reda Caire üçüncü filmıni Çt'vi· • • • riyor. Filmin senaryosu Alfred Ma-

Fransız filıınlerınin çok hususi 
bil' styl'leri vardır. Amerikan fi -
!imlerinden çok farklıdırlar. Be . 
nim zannıma göre J acq ues Feyde· 
rin çevirdiğı •Kermesse Heroiquı., 
filmi sinem . nın en büyük ve par -
lak muvaffakıyetlerinden biri ol
muştur. Bu gayet üstadane çeVTil
miş ve temsil edilmiş bir filimdı 
Sonra bu filim o kadar eski bir 
zamanı perdeye aksettiriyordu kı 
ona vak'anın cereyan ettiği zama. 
nın havasını verebilmek çok müş· 
küldü ve onun modern ar' ·.stıer 
tarafından çevrilmesi insana adeta 
garip bir iş gibi görünüyordu. 

Rejlsör Fransız filimleri içinde chard'ındır. Rejısör Henn Fes • 
•Kermesse Heroıque• den sonra courttur. Müzık Vıncenl Scotto -
şu filimleri beğenmiştir: •Tahta - nundur. m~.aye bir sırkte ve genç 
dan Haçlar-. •Pepie le Moko.. kızlar pansiyonunda gPÇmektedır, 
•Un carnet de hah. dan bazı par- Reda Cair beraber bu tihmde rol 
çalar. Bu filimde büyük bir temsil alan artistler şunlardır: Mona 
kuvveti vardı Artistler bazı sah - Goya, Panhine Cantone. MırecıU. 
nelerde harikuliide idiler. •Cürüm Salussi, Ja~-quelıne Cartıer. 
ve Ceza• da beğendiklerim arasın-j 
dadır. Jean Renoir'in •Büyük Ha- Artiıt karikatürleri 
yaJ. filmi bu gördüğüm fi!imlenn -----·-
en nefislerinden biri idi. 

• •• 
Fransız artistlerinin temsil kud

retine gelince, şunu itiraf edeyim 
ki umumi surette Fransız filimle
rinde gördüğüm tekamül ve terak
kiye hayranım. Fransız sahnesin -
de gitgide daha büyük daha süratli 
bir ilerleme, inanılmaz bir değişik· 
Uk görüyorum. Bütün jestler, m~ 
seıa evvelce ifrat derecedeki he
yecanlar, seslerdeki bozukluk, mü· 
ba!Ağalı hareketler artık düzelmiş 
birçok aksaklıklar bertaraf edil 
m~tir. 

Şimdi mükemmel bır sahne ü 
zerinde samimi, tabii ve mübala
gadan uzak bir sadelikle yaratı! -
mış tipler, aldığı rolün derhal ka
lıbına giren yüksek san'atkarlar 
göremiyoruz. Bugün Fransız sine- /( oldet Kalbe r 



' 
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Avrupa 1*rleri __ _ 
.,.., ..,...--.-J~ n rw rwı• ;:. 

Diin-;;;;;,;~ /ıer fında kış 
sporları çok fa rağbette 

!dbi bu suretle Kral ku· 
p&sında Daninıark:.. ile 

;foştır. 
karşılaşmanın netice::ıi 

Berlin, 9 - Bur:ıda yapılar. ka· 
1<-k koşularında Norveçli Gua
le'den sonra ikinci gelen Güt.:laf 
Bcr!in şampiyonu olmu~tur. 

Pazar günü yapılan 16 .cil0'lle~- '' Alınan Redl'i 
J"E"lik mukavemet yarışında Ş:letı- Clohlson, 
Y<!lı dr. Friedel, 1 saat 33 dakika ~/2, 610· vstro 
:.a1t sanivc ile birinciliği almışt:r. Henkel tsv;1~1 ~·iştir. 
Hu mesafede Norv~çli Gützfaf an- P/,/2, 613 ma p en. · 

<ek dördüncülüğü alabilmişt!r. * 
Fransada ~· Avrupa Davis k~pas~ 

li',ıüh:m bilzt m~se.elerı 

Meşhur tenısçı Budge 

iKDAM 

Hava taarruzla
rma karşı halkı 
koruma hazırlığı 

--OOt--

Kurslar yakında 
faaliyete geçiyor 

Halkı kava taarruzlarına ltar~ı 

korumağa hazırlamak üzere gı;çen 
~ ıl açılmış olan gaz kurslau bu 
yıl da açılacaktır. Bunun içirı ıa. 

zımgelen bütün hazırlıklar y:ıp.l

mıştır. 

Fatih, Beyoğlu ve Eminönü !tıı

zalarında beşer kurs açılacaktır. 

tsküdar, Kadıköy, Beşiktaş ·ıE· 

Bakırköyde üçer, Eyüpte iki, A
rialar ve Beykozda da birer kurs 
.:çılacaktır. 

Bu yatdığımız mıntakalarda ı;e· 
çen sene yalnız 40 bin kişi şal.a -
detname almıştır. 

Şile, Çatalca, Kartal, Yalova ve Megev, Paris spor klübil b:iyiik 
mükafatı için yapılan kayak mu
t!abakalarma başlanmıştır. Alınan 

t üzere hafta son·mda 
başkan Ri~rr~ Gillou'n·.:.n 

İNGILİZ MiLLi 
takim ının On biri 

' Silivri kazalarında bilahare b•rer 
l:urs açılacaktır. lsta.nbuldakı halk 
c'~rshanaleri ayın 16 sından itiba
ren faaliyete geçeceklerdir. 
Diğer taraftan şehrin pasil ko -

ıunma teşkilatı için faaliyete ı;e -
ç imiştir. Bunun için sivil halktan 
.Iperit temizleme ekipleri., ,can 
kurtaran ve gaz arayıcı ekiplPrt ., 
cTamir ekipleri• ve cİlk sıhht rar
dım ekipleri. teşkil olunacaktır 

Bu ekiplere kumandanlık etmek 
ti1ere hazırlanmasına karar \•er! • 
~:-n elemanlara dünden itibaren 
ıtfaiye merkezinde ders verilmeğ~ 
başlanmıştır. 

0-·---

Eatdamıyan UzUmf erden 
,arap yapılacak 

Ziraat Vekaleti, üzüm ihracatı

n. artırmak için yeni bazı müıüm 
tararlar ittıhaz etmiştir. 

Bu karar~&rcbn biri üzüm ku -
rutma makineleri getirmektir ll"J 
r·ıakinelerle muhtelif mınhkalar
da ku. ·utulmadığı için -..ı.Ir-• -
yüp gid<!n üzümlerin badema çü
' ümesine meydan verilmiyeceJ( 'e 
ıstenildiği kadar kurutulaca~tır. 

Bu makineler, üzüm İnlntal:&la
nna ihtiyaçlan olduğu nisbette 
c ağıtılacaktır. 
İkinci karar da satılamayıp ka!· 

nıış olan üzümleri şarap yapnıa k
tJr. Ziraat VekAleti bu hususta 
~etkiklerde bulunmak üzere ıPuh
t.elif üzüm mıntakalarına b'.l-;ı 

(•ksperler göndermiştir. Tespit e
nilecek olan satılmamış üzüml~r. 
Ankaraya naklolunarak orada şa
! ap Y.apılacaktır. Bu suretle ~arap
ların da fiatlarının düşmesi bekle
r.ilmektedir. 

--<>---

Recalzade Ekremin 
ölUmUnUn ytldönUmU 

.,
11 
.- lnpliz DTHI kıymeti ola D lnıiltz milli takımım göstermek-

Yukandaki resnn, oyıacuı •-'""" _L--'arcl · · ki"" kı . 
kil

_., d ki resim yazı ve r1UUUJU a ısım, up ve ymetlerm 

Ankara, 14 <Telefonla) - Ayın 

c tuz birinde Recaizade EkrP.min 
l

0

lfunünün yıldönümüdür. Mual -
lim mektepleri ve liselerin edebi -
yat derslerinde o gün hatırasının 
.-nılması vekaletçe kararlaştı• ıldı tedir. Her oyuncunun mev .... arın a k t d • 

1 usterme e ır. 

·•vasetinJe toplanmıştır. Burada-
oeticeler şunlardır: • mumi neticesi ol • 
Kadınlar arasındıı: d toplantının u . ,, 
ı _ By. Kristl cAlman• ~ak üzere, entem!lsyonal teı;~; ~ 
• _ By. Lulu Bulaz cİsviçreU~ı»rasyonunun Temmuzds un 
4' µ ~ t plantıva ar -
Erkekler arasında: 'erieon'da yapacagı 0 

. • 

ı _ Moliter cİsviçre• :!"dilecek olan bazt tekl~l:;~;;~r:ı~ 
2 

_ Angel ve Kute t.Fransız~ıo!tına almıştır. Bu te~llfl .. 
. . A 3 bö 1 gesınde dortten 

3 _ Valş ~tsviçre~ :!acısı vrup .. • tur 
.t }lardo Granz cAlmıtn• fazla tur cbugune kadar bej d 
~ =Heli Lançner cAlman• vapılmakta idi.. ıapılm~1m='s: ~r. ., kd" de Avrupa bö gec;ır:•.ae 

T 
oıı ta ır f 1 

enis <talip çıkacak olan, dörtten _az .a 
Nevyork, Profesyonel olmak ~. rşılaşma yapmıvacaktır. İlnncı

tatiyle ilk maçını yapan mPş 5; de geçen yıl, daha birinci ka~;ı
Vimbledon galibi Donald Bı;d d elimine oıınuş olım na -

, -ışma. ab d"'fa kaı·~ı.laşmalara sov: nes'e karşı 6/3, 6/4, 6i:! ~a ~etlerın u " 'S • • • 

gt>lmiştir. Madison Skverde va ınııınaınalan meselesıdır'. 
bn bu maçlara 6000 seyirci gelrrı Buzda hokey 
tir. .. kul\sı i<:in 

* Orosa Orosa $Uleş 
' h kcy tur -

Morise l'u'"ada .,apılmakta ol. • ~pılmak!a olan buz 
0 

k ' ~ . .. . ,,.k"bi ek er en 
hpalı kord enternasyonal ttırn . 1 .asında İsvıçre · ı P . 1. 

. . I f . . lm"~ Budap"~tenın 
c>da Metaksa Isviçreli l\' ene • 1 •!'imine ~ .. "'"'$• FUsscn ekibi 
hırlikte, Belçikalı Lakıua - C·E E K. ekıbı ıle E. V. 
ha.nd çiftini 3/6, 6/3 614 m9ğli h ale kalmı~_tır. f 1 mı:ı _ 
t-nniş ve bu suretı~ finale kalmı pazar günu yapılan kınad"l n 

l·ı C?n ı e,.1 -
tır . d Budapeşte ı C?r . 

ç .n a A ağı olan F ussen e-
Metaksa ve arkadaşı final. den bir klas. aşwlu etmişlerdir. 

Fransız Bossua - Gentien ile ka: ~. bjni 9 / l mag P 

/?." .1 aşacakt1r. 1 . rede 
Tekler arasındaki finalı B0s-;u SVIÇ _ . • k dunva \"t' 

ile Lakrua arasında ya;:,ılD<'atur :Zilrih, Buzda hu e~ :.. . k' 
- piyonasına a~agıoa ı 

Almanya - lsveç :\\'rupa ş~mtirak cdec~ktir 
4 millet ış . "( 

k 1 1 . . Birleşik Amerıka, ı a -
arşı a~maSI Jsvıçre, i <1iltere Ce!.:?sl 1

-

S Almanya, n.:o , ,, 
tokholın, Alma:ıya ile İs"e ..-,::ıda, jtaiya, Hollanda. İsvec:, :v!e~ 

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

ÇiçeQinizi kendiniz yapınız ! 
elbiseye 

olabilir 
Bir buket hazan bir 
takılarak zarif 

Bu sene çiçek çok modacir. Ha -
kikaten de zarif bir buket bazan 
bir elbisenin beline, yakasına, 

boynuna takılarak o elbisey,i çok 
daha ~ık ve gfü.tıl gösterebilir. 

Buketi kendinız de evde yapa -
bilirsiııiz. Çok masrafsız çıkar ve 
eğer il!nalı bir şekilde yaparsanız 
çarşılardakinden çok daha iyi o -
labilir. 

Elbiselerinizden kalmış birtakım 
renkli parçalardan bu ~içekleri 

yaparken istifade ediniz. Mesela 
krep dö şin, tafta, vual dö Sua ka
lın olmamak şcrtile ipek kadife .. 
Bütün bu kumaşlardan bu buketi 
yapmak mümkündür. 

Buket koyulu açıklı üç renk çi
çekten teşekkül edecektir. 

Çiçeklerin sapları ince telden -
dir. Bu teli yeşil ipekli iyice sar -
manız lazımdır. Saplar 15 santim 
boyunda olmalıdır. 

Çiçekleri saplara iliştirdikten 

8AYPA 8 

AskerDDk bahnsnern 

MOTÖRLÜ HARP 

Motörleşmenin manası harp 
vesaitini mesafece uzun yerlere 
en kısa zamanda nakletmekti 

t rot ·• " · ır'l••••••••••ı •••u •U•••oruı \· •~il aJarı 

cını tamamile tatmin ede 
Merkezi ve g:ırbi Avrupada 
çok ve mükemmel yollar da 
Jır. Bunlar da, yaya, atlı her 
nakliyat yapılabilir. 
Şimdi, büyük devletlerin o 

larında •motörlü kıt'alar• v 
Frans:ıda yedi motörlü fırka 
dır. 

Bu motörlü kıt'alar, yuk 
mahzurlara katlanmadan, o 
ları gibi kamyonlarla nakle 
ler. Bu kıt'alar, 80 - 100 kilo 
relik mesafece uzun, fak4t z 
ca kısa merhaleler katettikte 
ra harbe hazır bir halde ist 
yere naklolunurlar. İşte mo 
menin manası budur. 

Fransanın tonreL!ı askeri mu - se-vkuıcey~ me..~umur-un u!kunu 
harrirlerinden general Duval, Pa- çok genişletti. Bu Sciyede, kiıtlele
riste çıkan İllustration mecmua - rin bir harp sahasından diğer harp 
sında, yukarıdaki serle~ha ile bir sahasıra, hatt! ayni harp sa
yazı neşretmiştir. Bu kıymetli as- hası dahilinde, topluluğu ihlfil et

Motörlü kıt'a, kamyonla 
ner inmez, mensup olduğu 
aynidir. lllotlirlü Jat'alu. 
mandanın elinde, istedlll 
ve istediği yerde kullanaıbil 
ihtiyat kuvvetidir. 

Kara motörünün, sevlru 
ve tabyede ilk zuhilrü budu 
dan sonra tanklar, islenilen 
yi, temine yarıyan bir uns 
rak mevdana çıktL 

keri makalenin mühim kısımları 

muhterem asker okuyucularımızı 

hatta yeni harplere dair bir fikir 
edinmek istiyen diğer okuyucula
rrmızı müstefit etmek için tercü -
me ettik: 

..Birinci N ıleon, Sent - He

len'de, •beşeri terakkinin zaman 
ve mesafeye karşı elde edilecek 
zaferle izah edilcce~i 3öylüyor

du. Bu bakımdan, devrimizin mu
vaffakiyeti nekadar yüksektir! 40 
senec! nberi, zaman ve mesafeye 
hakim olmak için girişilen gayret 
ya:ışı baş döndürecek haldedir. 

Lokomotif, yüz senedenberi, 

meden, kıt'aların blr yerden diğer 

bir yere nakli kolaylaştı. Bununla 

beral>Er, d~miryolu, tabye ihtiya-

• 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suali 
bizim vereceğimiz cevaplara, ıün delik hidiseler arasında 0 

larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasr 
tir. Halledemediğiniz her müşkül il (ikdam, sualler ve cevap 
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Aynca biz de günl" 
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışac 

Son günlerde ismi bir skan -
dale karışan Ekrem Gönig Türk 
değil midir? 

- Ekrem König, Hamdi pa -
şanın oğludur; Türktür. König 
ismini, vaklile Alman~ :ıcı .. Kö
nig isminde bir Almanın ) anın
da yaver olarak çalıştığı ıçin 

takmıştır. Ondan sonra soy adı 
çıktı ca bu lakaptan istifade e -

Köynig ismini almıştır. 

Gazetelerde sık sık standar • 
dizasyon kelimesine tesadüf e -
diyoruz. Bu ne demektir? 

Standardizasyon malları 

mektir. Standardize ed 
malın evsafı hakkında 

bir fikir edinebiliriz. M 
numaralı manitoba buğ 
nildiği zaman bu buğd 
safını biliyoruz. Standar 
dilmiyenler hakkında i 
lumatımız yok, demekti 

Büyük Millet Meclisi 
niden intihap ne zaman 
caktır? 

- Büyük Millet M 
her dört senede bir me 
mi yapılır. Bu meclis 
rna senesini geçiriyor. 

· enil 



SAYA 8 

Hergilrı. 

b l ra z 
mizah 

Yazısız hikaye 

Yumurta ihra
catımız artıyor 
Son günlerde yumurta ihraca -

lnın azalmakta olduğutoa dai: ba
rı haberler duyulmuştu. 

İstanbul Türkofıs Direktö•liıı;u 
oır taraftan bu husust.ı tPtki'<ler 
ıaparken biz de diğer taraft.n l 

mueleyi inceledik. 
Öğrendiğimiz malumatı aşağıva 

y:ızıyoruz: 

İstanbuldan son hafta zarfında 
Çt'ğu İtalyaya olmak üzere Yuna
nfstana ve di~er bazı şimal n>em • 
.,.ketlerine l.CıOO büyük sandık yu 

l'lurta ihraç edilm:~tir. Geçen ha~· 
ta da ayni memleketlere aoo ~an
dık. ondan evvelki hafta da 4110 
•1ndık yumurta sevkedilmişt:r. 

Görülüyor ki ih~acatımız Mğal
muktadır. Fakat bu çoğ"lış dort 
ı t1. yıl evvelki ih 1·acatımı., y:?nın

d• azdır. Eski yıllardaki ihıacat 

-,·t>künunun tutuln•ama~ın ; n mu~ 

t ·lif sebeplerı vardır. Bunlardan 
biri en iyi alıcı olan İsp•n"anın 
hl'gün alıcılar ara;ından harp du
. o:vısile tama~ıcn •;ckilmış ohıası

dır. İkinci sebep, btı sene olt'ukça 
Ph mmiyetli bir yekiına bal!~ .. · 

Hava Kur mu Piyangosunda 
kazanan numaraların tam listesi 

.M.a.hkemeleı Sağlk 

Evinden kaçan 
nihayet 

b:r ık 
(. , 

• hırzız 

Bu keşidede ikramiye ve amorti kazanan talililer ::::~:~~:~'::i,'~;::1~~ ::~~;:fi'..:::: 
926 37073 762 38838 39l:i? b614 15856 1593~ 16016 16Hlllıe kavga ederek kaçmış ve şu•ötl.a n .ca ederim beni ıi• Mu 
lOO lira kazanan No, 16205 lti291 1630~ 16442 15;;•;3 burada vakıt geçiımiştir. ı J-.kemem olup be\yı: k;,

Tayyare piyangosunun çekilr:-.e
":n edün de Asri sinemada dev•m 
2~ilmiş ve bitirllmiştir. Evvelkı 
gün ve dün çekilmiş olan biıtıın 

ı umaralart tam liste ve sıı aya 
konmuş bir halde aşağıda ver\yo-
ruz: 

501000 lira kazanan 

3441 
151000 lira kazanan 

16202 
12,000 llra kazanan 

34889 
10,000 lira kazanan 

4810 34334 
3,000 lira kazanan 

25501 38265 
1,ooo lira kazanan 

23999 38012 
20741 16542 

5o0 lira kazanan No, 

'fı597 16760 16790 17116 l"/L!~ Nec~ti nihayet evvelki gec; aç d..r kış ta geçer!. 
67 116 339 1121 613 1.380 17512 I7n9 17743 l'öi47 , •• parasız kalmış, Tepeb ındal Demiştir. Fakat

1 
bitt& 

993 2940 950 3433 4.1:;0 6 • 
17824 17879 17932 18098 131 • Gardenbarın önünden geçerKen ni yerine getirilmı 602 5121 449 4'i3 5'.I 1 
;tıl76 18315 183i8 18599 13·111 ' dış kapının içinde yığılı isker.ıle- H • . 7o9 715 753 6321 987 
)8722 18759 18865 189nO ıgn IC 1 Jorden 14 tanesini çalmış ve parti lrSIZ mi, Zl)ıı? 

':1
94 8584 9108 4il~ ~~~ ; ! 072 19075 19106 19269 rr:~I parti kaçırmıştır. Necati iskeınıe- Muttalip adında aı;ıüm· 

;~;~: ~:: ~~~~! :~~ H·ııı; ı9352 19336 19431 19587 1J8Qo ,el·i dün sabah satmış ve karnını : •kte Üftade adı1'lnın e-

l 442 532 587 154H laJ43 lıı840 20002 20181 20243 2~t~t:i doyurduktan sonra kalan par:ı ile v'ne girmiş ve baz:d•ğın· 

17G64 30 lira kazanan No, gazete alarak müvezzilik yapmıy~. dan yakalanmıştır. 
270 363 688 

74
n 1 h~şlamıştır. Muttalip dün bir mah-

272 404 602 fö4 18745 120 130 20tl 349 421 
Fakat zabıta kendisini ~ok ı:.eç· ktmesinde muhak•ii•. ve ~248 316 2025~ 9ı7 2ı13~ .ı 

' 424 478 532 573 f.7~ ıneden yakalamış ve adliyeye vrr- :iftadeyi eskiden !Jıe y~r 
364 396 637 23263 3!4 714 716 821 835 C.'H ır.iştir. Necati Müddeiumumilikte ~ız kalınca gizlice llp ge-
694 24020 066 101 2o:n:ı ı 044 ı 076 108!1 1145 l • 53 

< ğlamış ve bu parnyı sermaye yap r.e taşlıkta yattığını J~yin 487 26152 236 427 27J~l 184 1210 1237 1201 12d~ 
! Mok istediğini söylemiştir. Ne.-atl de satıp harçlık yap -.:n 799 28026 259 612 85G 1455 1458 1472 1587 lf~8 "' 

Adliye doktoru tarafından rr.u• - d~r vesaire gibi baz ,.~ ı1p 2Q226 624 735 30203 G97 • 716 l 749 1777 1863 rn~7 y;,nc edildikten sonra tev1<if olım- kaçtığını söylemiştir 
:1!010 605 730 823 587 ~976 2080 2136 2169 2~f.5 r>uştur. 
31993 32516 33094 464 3~[ıJJ :·248 2460 2472 2507 2 .:;~3 Hakim Reşit, Mutpvki· 
aı,249 310 392 110 :ı:ı4:ı ~547 2826 2842 2883 29 ~ .1 Kışı hapisanede geçirmek nne karar vermiştir. 

545 6t4 39111 101 ~081 3100 s421 3574 %65 istiyen bir suçsuz ---oo--
50 llra kazanan No, ~728 3821 3913 3927 :l9l3 Patlayıcı ve Pt 

•9 4046 4 9 Dün yankesicilik suçilc Sultan- I 
135 141 ıa1 314 447 ~ 89 055 426 •Hı r madde e. 

4405 450, 4653 ; lımet birinci sulh ceza mahkeme-507 595 644 702 9:B ~307 u - 4,13 
t737 4740 4768 4782 4a-;~ s'ne sevkedilmiş olan kambur I~: 

!001 1038 1058 1263 1312 4862 4910 4907 5045 
~ı!? mil adında bir adamın bu suçu ı~-

~~~~ 1427 1698 1918 l J ,;2 hl41 5165 5244 5252 52$:~ ı~mediği sabit olmuş ve serbest 

1 1643 1665 2673 2030 2070 2074 %[9 5291 53
,.
8 5

,. 
12 

tırakılmasına karar verilmişt:r 
21so 2631 2669 2704 2105 :aıo ~285 - 5296 " ' 

l~28 5516 5643 5739 ~;q4 Fakat kambur Kamil b:ı ka;·arı 

Ticaret gemilerindeıyu·ı 
,.e parlayıcı maddeleri;ne
rinln tabi olacağı şar~ın
da bir nizamname pro.ı,. _ 
ıanmağa başlamıştır. 5275 5507 ~760 2865 1994 3089 ~.ı~ 

9242 l;218 3325 3527 3749 3907 :>847 se66 5905 5961 ııe: ·ı 

~658 4389 4848 
ti059 6169 7994 

'0206 11568 12062 
J3487 13960 14178 

8538 
12542 
14222 

12718 4260 
14438 •.1552 

4382 4465 4506 .ı:;·;•j 11164 6205 6268 6272 P.:!7r, 

4727 4946 5026 
,4576 14888 15526 15763 16822 t•329 5443 5470 5489 s6:c 
ın04 1so53 18236 19010 rn513 ı 645 5670 5857 5959 ~~r.o 
ıu522 19966 21131 22010 2.31J ı o 5972 5981 6324 6351 6·ı~5 
:>:1359 23884 25037 25705 2eo:ıo li450 6504 6554 66J5 6ôfııl 
2Jl400 28879 29005 30609 3~2es 6966 6993 1123 1190 1~6< 
Jl877 32816 34962 34982 3~211 7310 7320 7388 7435 7~Xı 
3~612 35643 35844 36062 ~6141 7627 7663 7902 7983 8J2ö 
3tt555 36633 37511 38052 3e,66 ll322 8J75 8403 84~4 Otl'•l 
JP041 39335 39375 39655 8800 8824 8895 8969 113 i5 

l431 6459 6541 6645 6h~6 

6872 6959 6978 6997 7~~5 

'.J25 '1213 7274 7341 71!1 
7468 7535 7549 7585 'i:i9·l 

7620 7664 7804 7808 79:9 
!1J41 8161 8170 8214 8~.~ 

H284 8293 8304 83ô9 ll4 :ı;ı 
~445 8485 8526 8609 11u:5 
8737 8761 8841 8884 nq 2 
U023 9039 9070 9093 9tl6 
~238 9314 9508 9527 9;,:!tl 
~574 9592 9683 9706 !l; ~·2 

0929 10094 10149 10178 lU.!l~ 

12 yaşında bir kız dağa kaçırı 
Günar (İkdam) - Kazamızın Haligar köyünde çi;,. 

hadise olmuş, l\fustafa Yıldırımın 12 yaşındaki kızı Abid<;u 
adında bir köylii delikanlı tarafındnn saçlarından sürükle)\. 
lene dağlara kaçırılarak kirletilmiştir. Jandarprn bu adamı,. 
mış, kız da bitkin bir halde baba ına teslim edilmiştir. 

n :iye kazanan diğer vabnda~h.rl ?atçı, 2) Fatıhte YedieI11;ı _ 
~unlardır: kak 54 ·ıumaralı tvde ./\h

l) Galata Doğruyol Emekyc - r'lan 3) Alpulluda öğr;U. • 
mez sokağında 5 numaralı ev<le o- ' · 

rif. 

öğiltleri 

( Adam sen de! 
Nezledir bul) 
diyip geçmeyin! 

İnsanı yakalıyan türlü tiir • 
lU nezleler var!. 

(Göz nezlesi), (kulak nez • 
lesi), (Burun nezlesi), <bo. • 
ğaz nezlesi), (gırtlak n~esı), 
(Göğüs nezlesi) ve hatta (ra
hlm nezlesi) bile mevcuttur. 
Bu mevsimde en ziyade (bu· 
run nezlesi) ile <boğaz nezle
sine) ve (göğüs nezlelerine) 
çok tesadüf olunmaktadır. 

İstanbulda heT zaman bulu
nan rütubetli, nemli, poyraz· 
1ı lodoslu, to:ılu ve çeşit çeşit 
O:ikroplarla karma karışık 
bir halde esen rilıgarların, 
bozuk havaların tesirlerile 
(burun, boğaz, ve gö~ nez· 
leleri) de çok bCJ"cketlı olu -

yor. 
Öyle değil mi ya! (24) sa-

at zarfında havalar boyun• 
değişil'· Snbahlcyin ilk~ahan 
andıran güneşli giizel bıT ha
va. öğleden sonra birdenbire 
değişiyor. Bulutlar gökyüzii • 
nü sarıyor. Biraz sonra da ya 
(ahmak ıslatan tarzında) ve 
yahut (bardaktan boşanırca. -
sına) yağmurlar başlıyor'. Bır 
kaç saat sonra da şlddctlı a • 
yazlar, poyrazlar, kara ~el -
!er. tipi. dolu. icar göndcnyo~. 

Sıcak bir havanın kı'a bır 
müddet zarfında soğuması 
veyahut soğuklan sıcağa dön
mesi çok defa hepimizi alda

tır. 

Bu esnada ulak bir tedbir -
sizlikle kazanılan <hafif biT 

h 1 bir soğuk algın !ıi,'l) der a 
nezle) doğurur. işte bnndan 
dolayıdır ki. mevsimlerin bu 
dcğisik' havaları yüziindf'n '1• 

zun •müddet nezlelerden kur· 

tulamıyoruz. 

200 lira kazanan No, 8989 9034 9443 9529 ııs~ıı 
412 613 624 2270 ~1S9 !!641 9751 9829 9907 l015ıl 

2743 4987 6762 8745 8837 10279 103b7 10381 1Ci436 10523 
~865 9481 10089 445 10583 !0595 10606 10622 10636 19~89 

turan Mari Sarango ve ailesi. 2) 
Ş•şhanede Tozkoparanda Ro~ano 10.000 liraLk ikramiyelGc • •• 

761 12286 13032 322 H616 " 1931 110000 11238 11289 l'~~i 

Son ikı rakamı !41) ve (02 ; ile 
b!ten blletler (2) şer !ıra ar>oorti 
~·acaklardır. 

aa, 3) Sinop Gerzede kunduracı ~Phrimizde bir çok parçaır-
Nezle, hafif geldiği zaman, 

çoğumuz ehemmiyet vcnn~ · 
yiz. Dikkatsizliğimi:.in .. netı -
cesi olarak bir nezle u.stunc, 
bir nezle daha ilave ederiz. 

933 15319 19194 298 172~-ı \1478 11487 11493 11586 111lr:l•8 
748 18497 998 19089 2%3E l 1916 11958 12029 12144 12J "ıJ 

21219 21675 22502 520 701 ı~370 12611 12672 12819 12ti49 
738 23159 25357 727 21i•J12 12868 12984 12991 13405 13ıı1 
469 27985 28405 62-l 796 .~518 13587 13919 1396ô 1 : ~: !) 

~qı50 184 522 30451 314~1 "'882 14804 14886 15134 L>tru 
524 33823 35157 23H ~1 5 lo200 H308 154!?8 115536 15f.:lô 

Kimler kazandı 
50.000 lira kazanan 3441 numa

:..ıı biletin bir parçası Karaki·yde 
seyyar kundura boyacısı liakl:ıda· 
dır. Hakkının bileti yirmıde b r . 

ıh. 2500 lira r.lmıştır. Büyük ikı a-

BORSA VE PİYASA 
GUnlUk piyasa 

ltalya ile ticaretimiz 

bat maddeleri, pamuk bir miktar 
da tiftik bulunmaktadır. İzmar Ti 
cani Odası tarafındau yapılan bir 

• he.aba göre, üç ay içinde Ege mın · 
artıyor tnkasındaıı en ziy·ade italyaya pa-

Son aylar içinde ltalya lle ara- mıık satılmıştır. Tiftik miktarı az
mızdaki ticaret münasebetleri dn. tıaly·ada tiftikten iplik yap -
artmaktadır. Vakıii 939 ve 930 mak için henüz tecrübeler yapıl -
senelerinde, İtaly·a dış ticaret maktadır. İta!) a "111 zamanlarda 
plinçomuzda birinci dereceyi leş- bizden susam v • keten tohumu da 
idi ediyordu. İtalyaya ihraç elli • almaktadır. Fakat altı yedi sene 
timiz malların ekserisi Tiric•te C\'\·el olduğu gibi italyaya bol yu
linıanı vaıntasile başka ınemle - murta ihraç etmiyoruz. 
kellere sevkediliyordu. Konten -
janların ve klering sisteminin tat
biki üzerine, ihracat eşyartıış, ta
vassuta uğramadan yabancı mem· 
leketlere sevkedilnıiştir. Bunun 
neticesi olarak İtalya dış ticareti
mizde eski mevkiini kaybetmişti. 

Habeş muharebesi sırasında, ltal
ya dış ticaretimiEde en son planda 
kalmıştı. 

Sanayi hareketleri 

Pamuklu dokuma 

kongresi lazım 
Son günlerde namuklu dr kn -

ır.a fabrıkatörleri endi{e içinde -
-l•ı"ler, sebebı şudur: 

Malatyada kuruian pamuklu d•ı 

!<uma fabrikası , yılbaş; münase -
betile şehrirnızdekı pamuklu do · 
kı>ma fabrikaıarına bir tebrik kar- ' 

PARA BORSASI 
ANKARA 

12-1 - 11.19 

ı Sterlin 
100 Frank 
100 Dolar 

100 Liret 

lOO İsviçre 

100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Beiga 
100 Drahmi 

100 Leva 
100 Çekoslovak 
100 Pczeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Djnar 

100 Yen 

100 İsveç 
100 Ruble 

Kapanı, 

5.91 
126 5275 

3.315 
6.66 

2R.605 
f8 83 

~o. 772"i 
21 383 
1.0775 
1.55~0 

4 3375 
ö 91 

23.ll!7ö 
ö.02 

0.9025 
2.8275 

84.5025 
30.4275 

23.87 

1\1~hmut Şen, 4) Kayseride is·ruıı 
vumek istemiyen bir zat. 

15.000 lira kazananlardan biro de 

Beyazıtt.'.1 kunduracı kalhsı Ali

clır 12.000 liralık ikramiyen.in şeh
r•mizde muhtelif parçalar; vatdır: 
l) Kadıköy de seyyar bir zer •e -

,ı ; r Bunlardan birı Dördiıa. 

kıfhanı altında Karadeni\rı 

•ahibi Tabakçı Remzidcdiıc: 

ı.arçası Kadıköy Pazaıı,. 

l''~hmidedir. Bu bıletin bilQ. 

sı da Beypazarında 
nendisi Kemaldediı. 

orm1 -

HABERLERİ 1 
1 

I"evcut değildir. Fubrika, birıbir- j Eğer daha büyük portakal11 

!erinin ne yapacağını bilerr.ıynr. Yafalardan alınacak olursa, ~ 
~~' yüzden ayni çeşidi yapan fab- kuruş para sarledilıniş olaca 

nkalar arasında lüzumsuz ye"" re Demek oluyor ki sofraları~ 
.:•bet başlıyor. H&lbuki iabr:ka - en pahalı yediğimiz gıda mil\ 
.ar hangi çeşitleri yapaclklRrına meyvadır. Halbuki toptan piy. 
d:ıir, aralarında biı· anloşma yap · da meyva bu !·adar pahalı d( 
t a;ardı bu kanşıklğıa mevdan ve- dir. Her nkşanı radyoda, m 
r'lmiyecekti. Bu nziyet kar~ısın· halinin fiailerini dinlerken, 
h yapılacak ış şudur. masya elmasının 11 kuruşa sa 

Dokum3 fabrikatörleı ini bir tnp dığını öğreniyoruz. Halbuki hi 

,anlıya davet ederek, çe~it !'.usu · bakkal dükkanında Amasya 

s"nda aralarında bir anlaşma te 
min etm~ktir Bu bir ihtı;a~ halı -

ması 30-40 kuruştan aşağı dei 
1ir. Görülüyor ki, meyva halir 
'.i fiat ile manavdaki fiat arası 

!ıe girmiştit. Bu ıhtiyaç "kar~ısın büyük bir fark vardır. Vakıa 
clı. pamuklu dokuma konı.res' l.ı-
/1,ndır. 

Piyasa haberleri 

Fındık ihracatı 
Fındık ihracatımız bu sene çok 

iyi gitmektedir. Öğl'endij\';rnize 
g0re 938 yılı rekoltesinin hemen 
cemen tamamını ihraç etmiş bu
lunuyoruz. 

Pek iyi bilmeliyiz ki, nezle
nin bir insanı sık sık ziyaret 
etmesi (biinyt' :rayıflığınm) 
bir alametti, bir nişanıdır· 
Bu sebeple birçok hastalıkla· 
nn baslangıcı olabilir. 

Bu cihetle üzerimizdeki 
nezleyi gidermek için tedbir 
almalı. Çok rütubetli, nemli, 
sisli, soğuk havalarda dışarı 
çıkmamalı. Sıcacık bir odada 
istirahat etmeli. 

Nezlenin VÜ<ut üzerindeki 
korkunç tesirini takdir eden 
(Londra) nın büyük hastane
lerinde yalnız nczlelilerle a . 
lakadar olmak üzere hususi 
(klinik) Jer, ıııuay~nehanelcr 

açılnu~tır. 

• •• 
Sık sık nezle olanlara (Lok-

man Hekim) in tavsiyeleri 

şunlardır: 
Nezleye tutulmamak için, 

nezle mikroplarına ve sebep
lerine karşı vücudün muka -
vemetini artırmalL 

Hastalığa karşı koyacak 
kuvveti, kudreti çoğaltmalı. 
Böylelikle mikropların içi -
mlzde kuvvetli bir şekilde 
yerleşmelerine mani olabili -
riz. Ne:ıleye karşı vücndü mu· 
kavemetli bulundurmak için 
en önce temiz hava ile kov -
vetli gıda lazım(hr. 

., .. 

937 senesinde yapılan Türkiye · 
İtalya ticaret anla ması, iki mem
leket arasındaki ticaret münase -
betlerinin inkişafına sebebiyet 
''ermiştir. Bu münasebetle, son ay
lar içinde daha ziyade artmıştır. 

Geçen ay içi:nde Cümhnriyet 
Merkez Bankası tarafından ncş -
rcdilen klering hesaplarında, İtal
yadan 3 milyon küsfır lira alaca -
ğımız vardır. Bıı alacak miktan 
kısa bir zaman içinde erimiştir. 

Buna sebep te, pamuklu ithalat ta
cirlerinin, İtalyadan pamuklu do
kuma ithal etmesidir. Hatta kısa 
bir zaman içinde İtalyadan kiilli · 
yelli miktarda pamuklu dokuma 
gelmesi. pamuklu dokuma fahri • 
katörlerinin şikayetini mucip ol
n1uştur. 

tı göndermiştir. Bu kartın arka 1 Sıvas. Erzurum istikrazı V. 19.15 
:ında, M3latya fabrikasıııın nı• ~e- ı------------~ 
~it mal yapacağı yazılmak'.a<ıır. 

llıı kartın arka tarafını okuyan 
fabrikatörler: 

- Biz Malatya fabrikasının bu ış 
le ·i yapacağını bilmiyorduk. "Hal -
:ıuki bu mallan biz de yapıyoı·duk 

Sebza Fiyatları 

Kır domatesi • . • • • 

Çalı !asulJ'e . • • , • 

Ayşekadın fa!Ul-.e .. 
Barbunya kırmıı.ı •• 

Kur uf 

12 
35 
40 
26 

•• 

Stok mikdarı çok azdır. Bu sene 
rı,,dıklarımız müşterileri araS!ı>da 

l . şta Almanya ve Amerika olnıuş 
!ardır. Diğer i:ıazı ıimali n:eı:nıek -
!Pı e de fındık sevkiyatı olmuş-
tur. 

tan fiat ile perakende fiat ara 
da bir fark olmasınJ tabii evler 
karşılamak liizımdır. Çünkü 
malı toptan satın alan adam, bi 
kım zaruri masraflara ihtiyaç v 
dır. Bunu inkar edemeyiz. Fa 
ne de olsa toptan fiat ile perak 
de fiat arasında da, makul hir 
safe olur- Her halde 11 kuruş! 
elmanın 40 kuruşa satılması, t 
bü vakidir. Kısaca §U neticeye 
rıyoruz ki, meyva satışında iht 
kar denilecek derecede bir pah 
lılık vardır 

Meyva, ekmek, süt, yai ıibl z 
ruri bir gıda maddesidir. Birç 
kimseler, meyvayı birinci derec 
de gıda maddesi kabul etmezle 
Halbuki doktorlar her gün mey 
yenilmesini tavsiye etınektedirle 

Bilhassa vitamin meselelerinde 
sonra meyvanın kıymeti bir kı 

daha artmıştır. Bu itibarla meyv 

eski tabirle •havayici zarnriyedcn 
di.r•. 

Kış günlerinde lüsumn ka
dar balıkyağı içmeli veyahut 
balıkyağının yerine kaim o -
lan balık.yağı hüliııaalarından 
ve kuvvet turuplarmctaa is -
tifade etmeli. 

Pamuklu ithalat yüzünden 
italyadaki bloka paramız kalma • 
mıştır. 

İtalyadan p,muklu dokumadan 

Dokuma fabrikatörleri vılbaşı 
!ebrikini yazan bu kartı aldıktan • 
:«'nra kendi Aralarında bir top!an
t ıyapmı~lardır. Bu toplantıda Ye· 
rilen karar şudur: 

İktısat Vekaletine miıracpqt e
dHek, Malat:va fabrikasının bu 
mamulatı yapmamasını temenni 
edeceklerdir. 

Acaba 1ktı;at Vektıleti bu fikri 
.. 2sıl kabul edecek? Burasını tah
m i netmck kolay değildir Fakat 
p•muklµ dokuma fabrilrntörleri. 
oı.. Iikr ı müdafaa ctm~k i~ır su 

Uhna ...... , .•• 

Pırasa ••••••••• 

Ispanak .••••••• 

Kök kereviz • . • • • 
Potates ....... . 
Yeşil salata 100 .•• 

Pancar ••••••••• 
M:ıydanoz. •••••• • 

Kırmızı turp ••••• . 

3 
3 
s 
6 
8 

70 
3 

Amasya elması . • • • 40 
İnebolu elması 

Ayva 

Nar •..••••.•• 

7 
ııı 

9 
Kestane • • • • • • • • 12 

50 
llO 

liO 
75 
75 

Fiatlar eskiye nazaran f'!'n~ de -
/.'ildir. Bu hafta içerisinde yeni 
den bazı ufak tefek partıler ihraç 
t.dleceği umuluyor. 

Ev ekonomisi 

Meyve pahalıdır 

ucuzlandırmalıyız 
Ev ve aile ekonomisinde en pa

halı şeylerden biri de meyvadır. 
Beş kişilik bir aile bir kilo elma 

Hayat pahalılığı ile mücadele e 
dildiği bir sırada meyva fiatların 
ucuzlaştırmalıyız, her hafta Vali 

mizin riyasetinde toplanan iktisa için 25-30 kuruş veTeccktir. Şayet 
yemekten soo.ra elma yerine por~ komisyonu bu mcse]e ile de meş 

Vitaminlerinden fayda ıör
mek için bünyeye, vücude, 
mizaca göre bol bol meyva 
yemek lôzımdır. 

LOKl\IAN HEKİM 

Türk • Yunan ticaret 
anlaşması 

Türkiye • Yunanistan arasında 
yeni yapılan ticaret anlaşm•3ının 

tatbikına başlı.nmı~tır. Yenı anlaş 
. ~nın esaslarına !{Öre hu ıki mem 

lcket arasındaki tiear~t m\ın;ı.~e-
. ki · f ed~cek· 
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Döv"zlerln vasati fıatları 

SAYFA 7 
_ g 

Hürrem Salian 

HIK.AVIE 

BİR YILBAŞI 
HİKAYESİ 

ANKARA Azak * Uçan Donanma, Asri 
12-30 Müzik (bır virtüozün p!B..k Evliler. 

Dünkü lulmaco.mızın halli Orijinal ıatura ve menşe ş~~a -

detnamesinde yazıh ecneh: para - 1 2 a 4 s 6 7 8 9 ın 11 
•arın Türk parasına çevrffm•lt· · 

Göbek taşı üstünde y~nların 
endamlarına hiçbir diyec(j yoktu 

Baş tarafı 4 üncü sayb~a) 
•anki boğuyordu. Ateşi muhokka: 
~ok yükselmişti. Derisının üz>rın 
ct~n buz gibi bir rüzgar esiyor '" 
'çi tutuşuyordu. 

.arı), 13 Saat, Aıans haberleri ve Alkazar * Casus Kadın 
ııeteor Ankara, 13.10 Türk mcizı- Kadıköy HD.le * Şahane çılgın -
:i (- Pi), 1340, 14 Müzik (Uver- lı.klar 

türler - Pi)· Akın Pangaltı * Bufalobil, Linç 

r·nde 1 Şubat 939 dan :11 Şubat •.fıA~_ A V ~-ıRı~-INf ~1 
~J9 a kadaı- ilibare alınmlst lazım ı~·-T A .!!.!< Q+_!:: T. Ş 
•"'len borsadaki dövizlerirı va~ati _;_~· T_l_Jl ~ Nliii F ~ 
ı :atları alakadarlara bildidliıııiş • B _ _;_ • _I. A .!!_ / f:l_I E R 

No. 2 

18.30 Müzik (dans pl5.kları). Kanunu, 
18.55 Konuşma (Zıraat saati). 19.15 
Saat, Ajans haberi 'ri, meteoroloji 
ve Ziraat Borsası (fiat). 19-25 
Türk müziği: İnce saz faslı: Hü -
>eyni, 20 Temsil (bir komedı: Bü
yük söz söylememeli (yazan CF. de 

Suat Park * Aşkın gözyaşlan 
Tan * Zoraki Asker, Endülüs 
Geceleri 

Ferah * Pamuk prenses, yedi cüce 

"r A L E T • K • B A H A 
Gumruk ri.uhafaza teşk:ıatı /T A ~ E l• N ~f KIA P 

Kapı esneyince tas ve su s~sle · 
rine karışık kadın kahkahaları gel
di. Paşa Rüstemin ardından bu 
kapıyı geçince burnuna, sabuna 
bulanmış insan kokusu çarptı. Par 
bir aralıktan bir başka odaya gir -
diler' bir ker~etin üstüne çıkıp 

çenesini okşadL ?tıini ve duvar
ları güzethalılar!a aplı bir odaya 
gırınce Jcendinj l" ayı po.;tu 
iızerine attı, sağ y,ıruğuna b.ışı
nı dayıyaıak Uzan 

Camlara vuran hafif yağtr'u: 

<'•.mlaları, duvardaki gölgele• ' 
f,11pulün etrafında durın:ıdar v• 
.:ı.dıyan s:ska sinek niha;et şişl'· 

.'~r bütün bunları tutuşmuş aı~,. 

r.'ngi bir örtünün arkasındaıı gö • 
rjyordu. Hele ilaç şişeleri ... H .. şi · 
ı-ı !er müthişt<. Ona olduklarındaı. 
~ok fazla çok büyük görüni;~'<'r • 
ı~;d ı.Ki~pikl~rini biraz kısacak 
c•Jsa bütüu oda derhal büttin bu şı-

Croisset) tercüme eden Bedia Ştat- Taksim Sineması * Kadın Hırsızı 
ser. 20.30 Türk müziği: Muhtelif 

Yıldız * Ne şeker şey 

Gümrük muhafaza teşkilatı ı;~- E M E L • P • L E M 1 
··k deniz ve gerekse kara tak•p D E F • M A Ç ... M E Ç 
V%ıtalarını takviy" etme.ıi'e k~"ar _;_ .I. y A -:ş- rı T~- T E 
ıerıniş, l::u hususta bir prc.;e !ı~zır N • M A H A ~ E T B JI! 
b.nıştır. • R E S f M Al L AN;• • TİYATROSU 

. . 

Bu projeye göre; muhafaza teş-
x. •atı İstanbul limanı içir. şinı1ı -
J;k dört büyük ve süratler• 10 mıl
den fazla olm~k üzere m1tör y ıp 
!ıracaktır. Bu motörler Denizb.ınk 

eugünka luf maeamız 
ı 2 a 4 5 11 1 s 9 ı•ı ıı 

duvardaki büyücek birer de!.ğe 

gözlerini uydurdular. 

öte tarafta bir göbek taşı ü~e
rine sekiz on kız uzanmış, dört kO-

Mermer keııar1ı lr ocakta, ıtu
ı u yapra)iarını çıt~atarak yanan 
kütüklere. göllerin dikerek d~rın 
bir düşüd'!Ye dalı 

-o. 

şarkılar: Okuyan Tahsin Karakuş. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. 21 Konuşma. 21-15 Sa
at, Esham, Tahviliit, Kambiyo -

•elerle doluyordu. Nukut Borsası (fiat). 21.30 Türk 
. Yavaşç~ kalktı, doğrul<\u. llaşı müziği: Yeni şarkılardan seçılmiş 
ıçıne taş doldurulmuş bir t~rba parçalar. Okuyanlar: Radife Ney
rııbi aşağ.ya doğru bükıılere!t. •ına dik, Sadi Hoşses. Çalanlar: Cev -

Dran> kısmı 
13/1/939 Cuma gü
nıi akşamı saat 

20-30 da 
ASMODE 

ı•avuzlarında inşa ~dilecektir .Bun "· 1 +'. lf 
~on başka kara takip vasıtahrın~ ı lil 

f-- ..• - -.-'ia mevcutlara ua \·eten ic.ıp et :ığı 

te hır hamamın dört köşesindeitl Çok erW!n başlıy kış çok şld -
5 perde ve ihtiyaç görüldü~ü takd rd~ m~- I_ • -

itaat etmek istemiyordu. Şuııdı det Çağlar, Refik Fersan, Fahire K .i) M E D 1 
gb:leri d< daha çok yaıımıya b~ş- Fersan, Eşref Kadri. 22 Müzik 13/1/939 Cuma günü aJ<;;amı sa. 
•• rnıştı. Gözlerini kırpıştırdı. Fena (Küçük Orkestra), l _ Viyana at 20 - 30 da 

kurna başlarında yıkanan difieı <.'.etle devtm ~dıyJu. Don ve 
k • dalgın dalgın bakıyorlar- Dınyeper nehirler#onmuştu. A -
d ız·:ı:~ ·· ihtiyar !tadın kurnadan . .rnk denlffede k0ckoca ııuzlar 

Ki S M 1 ~~~;~~
0

~
0

:~~;;;~~k~~fihanı -. • • lı--11--ı--1 
Giı.mrük memuru olmak istı.ven E .-.-ı. 1 

uç ·· ·· <ar d f di kurnaya sekerek taş getirerek, sa- ;'Uzuyor, ,. a enıe erınan n 
bun sürmesini öğreterek bunlara lemez bir kasırga ıiyordu. 
yardını ediyorlardı. Kırım _,, !Cefe ıyılarına iki 

J';r tebessümle güldü. cKalksam süiti 1 - Küçük geçit resmi, 2 - MUM SÖNDÜ 
.'.'iyinsem diye düşilndü ve çıksam Operada balet müziği, 3 - Graben
.1 ·aya gitsem .• Tekrar dokt~run de gezinti, 4 - Praterde atlı ka -
>Özlerini hatırladı. •Yataktan kı -

rınca, 2 - Ren kıyılarında ben e
p•rdama yok. Sana ilaçtan z:yade vimdeyim melodi (G. Fri.) Op. 

5 perde 

HALK OPERETi 

.ıse mezunları arasında açı'n"ş ·=r· ,-. -
..~~- +·l=~-· ı __ ı __ _ 

müsabaka imtihanına 48 ><işi i.tı- _ 
r«t etmiştir. İmtihan netice~inde 

Göbektaşı üzerinde yntanlıırın iınftadanııtrl tek t'i uğramamış
n. Bunun için R ndan ve Kefe-t·ndamlarma hiçbir diyecek yrık - • ..,,. 
den denizi_ açuqplan g~'.11i!erin 

tu. Ayakta! duranörtelarıekn çö~ükğii. sla~- ~kibetlerıoden ~ şe edilıyo~du. 
lan omuz arını r go s ~ • • . 

. kl ' Eğer bun!llr sıg;ıak hır yer bu-cıne dağılarak topu arına ınam- sa b t 
yor, dökülen sulardan çıkan bı - fomamış!al' }( TIJtlka a ~!;a
harla hamamın sıcaklığı arttı!<- facaklar ~~:~t. ç'.1'1'8: ma -
ça pembelikleri koyulaşan bu to- lar açık d -, ını pe ya 

1 
n 

·· t · or u ı: •nen gemı er 

•.<>tirahat ıazım. Kafanı boşalt, hıç 275. 3-Lejjiyoner asker -Vals-
oır şey dUşünme... (P F · ) R Rol d t t' 5 

.. .. İ 1 bu rıes . an er ı -
Hiçbir şey duşunme.. . ş c Mavi elbiseli hemşireler operntin-

·~çma idi. Kadın orada, şımd· hır d M A F. 1 6 K 1 b k 
.. en a. r. ına , - e e e a· 'ı•şkasının kolları arasında c!an - b 

1 
t ... ,.,. <K 

1 
B 

1 
) 

23 h . b. d"" .. ek' vı a e muzı15 ı e er e a <ederken ıç ır şey uşunmen·, · M.. .k (Op 
1 

Pi) 
23 d' . . d. uzı era parça arı - . . 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

ÜÇ YILDIZ 

Pek yakında 

senenin en şen ve 
kahkaha!; opereti. 

<Modern Kızlar) 

24 kişi muvaffak olmuştur. 

KÜLTÜR 

Cniversile Rektörünün çayı 
Rektör Cemil Bilsel'ir. ünıver

~ :t: srn rınıf talebelerine verm~k· 
te olduğu çavların ikinci•i dür j 
i•,·n fakültesi son sınıf taıeb~l!!r:
.10 verilmiştir. ııuklardan göz yavaı yavaş dizlere !!OS erıy iJcte · '"<f ğ 

1 doğru yüksel!yor, uzanışlarile 11elemed_ .n u ur anmış o-
.. 1 d 1 il ü 1 .. .. lan gemılerın ~.ıçına devam e -b~'ıe '·ı uruş ar e, gbze yurku - debildiklerine ı" inanılabilir -

yuş erı e, güzel olan u genç ız- ,,. 
!ardan her an bir başka haz alı -
yordu. 

di?. 

"falbuki kaç ~ere ken ısım 5'·.v ı- 20 Müzik (Cazband - Pi). 23.45, 
P,ıni söylemıştı ve bu gece, b?yle 42 S A' h b l . k" 
' 1 ı· on Jans a er erı ve yarın ı b'r gece başucunda bu unm~s• a-

. d •1 . d program. ;;m gelırken o ora a eg enıyor u. 
'h biraz sonra o vişne rengl du -
daklarını .•• • 

Yazan: Mahmut Yesari 
MÜTEFERRiK 

E.Sadl Tek E 
fi.urum k arsi şehrimizd3 

Taksimde E 1 .. " . 
1 

\ 

Maam.aflh Paşa gözünü dayadı
gı delikte çok tutmadı. Gördüğü 
manzaranın bu adam için hl:;bll" 
fevkalade tarafı olmadığı anlasılı
yordu. Elinden çok mücevher ge
ç:rmiş bir kuyumcu IAlı:aydisi ile, 
hatta suratını buruşturarak: 

- Beyhude çalışmışlar Rüstem .. 
dedi, beyhude çalışmışlar. Bunlar 
irin beyhude masraf ettik. 

Sonra birdenbire fikrini değış
tirerek: 

Osmanlı İm.8torluğunun Ke
!e eyaletini iq eden Beylerbeyi 
~asım paşa '1ıa!den çok müte
cssirdL Zira l iki hafta evvel. 
f'mrindeki geı rnlen sağlaıL ve 
Eüratlisi ile ~bula çok kı.vnı~t
li hediyeler ftel'mişti. Eğer ge
minin baş~ kaza gelnı'.şse 

Y. asım paşa ibu büyü<: bir azap 
0lacaktı. Zir,fe BeyıPrbe)" bu 
Jıediyeler Zllt;nda yerlerin~ var, 
mazsa başınayük bir bela ge -
leceğinden luyordu. 

- Pek te beyhude değil ya ... 
diye devam etti. Bunlar nasıl ol- Şu kırtipil tlı, bir hayli yaş
~a. dediğin gibi yapılan m%ralı lı, sünepe V~ü bir matah olan 
karşılarlar. Fakat istediğimi hula-, J{asım paşa fe eBylerbevı. ; •• 
madım! Bul~adım! Bulamadını!. ğine dört ell•ılmıştır. !star.bula 

Adamın gözleri ateş gibi yarunı-
• A başladı. Sık sık soluklar al.yor 
ve titriyordu. Kadın uzakta irli, o
"•da dansediyordu. Gülüyordu ve 
.sıklar sönünce ... Birdenbıre giiz
l~>'i büyüdü, hayır kadın oracla de
ğ ldi. İşte o karşısında !di. !\yak 
ucunda.. Yine o beyaz elbiseyi 

SİNEMALAR 

İpek * Marko Polo 

Saray * Ormanlar perisi 

Melek * Üç Arkadaş 
Sumer * Dalavereciler Kralı 
Milli - Alemdar * Manu ealla Lo-

re! - Hardi İş arıyor. 

Bu gece 

HİSSEİ ŞAYİA 

vodvil 3 perde 

Yazan: Celal Müsahipoğlu 

Yakında: İNSAN MABUT 

14ı ymişti. Om uz !arı nı büs l: i i tün 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 
yuvarlaklaştıracak, tutuşan deri- cJ•ği zaman"başucuııda iki kiş• var, 

sinin eteşini ipek pırıltılarile ak - dı Biri doktordu. Memnun bit ta
'ettiren beyaz ipek elbiseyi. Fs -
mer kollarını kalçalarının ü1erin
~l·n aşağıya doğru sarkıtmıştı 
":şne rengi dudakları loa!lf ara -
Jıktı ve (}zerlerinde yıldız iil:. · bır 
ı<'yler titreşiyordu ve sanki bu du
daklar öpülmek için onun dudak

---0-----

KONFIIBANSLAR 

Kadıköy Halkevinden: 

Halkevi konferansları İkincika
nundan başlıyarak her Cuma ak-

hrını bekliyor !ardı. 

v:da cAtlattın. dedi. Digeri kz. -

l.ndı. Gece karşısında giırdüN ve 

bir hayal zannettiği kadın. K•dır. 
. ,.Jgun bir yilz, büyümuş kederlı 

t~Ozlerle .:>na bakarak: cBeni a"! kal 

·''" öldürecektin. diye, fı<ı'd•dı. 
Adam hafif bir sesle kekeledı: 

- Sen miydin? Gece o karşım
dııki hayal!, 

şamı saat 8,30 da verilecektir. 

İlk konferans 13 İkincikanuıı 
939 Cuma akşamı Bay Mesut Gü · 

rey tarafından (Amatör Tiyatro · 

!arı) mevzuu etrafında verilecek-
tir. 

Altı aylık matbu konferans !is-

Ve isti -

rzurum va ısı .ı aşım )can ~ n· 
:•aradan şehrımize gelmıştir. ''ali 
t0ıkikatta bulunmak üzere b•,gtin 
·ransaya gidecektir. 

ADLiYE 

Cenç bir köylUnün hayatı 
Silivride Küçük Semerli kcyuıı

,ıe 18 yaşını bitirmemiş "laıı Ali 
lsman adınd• bir çoban arkadaşı 
ilüseyini bıçaklamış ve öıc'ürn-ıiş· 
t.~r. 

Ali Osmanın, dün bu suçuıoJan 
<'olayı Ağırcezada muhakeme•:oe 
'Sşlanmıştır. 

Suçlunun anlattığına göre ha
.lise iki çobanın ağılda ge,·e ııvu -
·lnkları esnada çıkmıştır. Hü•eyın 
AI• Osmanı uyandırmış, dışarı çı
kın koyunları beklemesinı sch le• -

- Soldan sağa -

l - Duyduğumuz fena şey. 
2 - Bağlılık. 

3 - İskambilde bir kağıt. içinde 
bulunduğumuz şey, bir hece. 

4 - Kesmekten emir. Apartman
da daireleri biribirinden ayı • 
ran. Kışın yağan şey. 

5 - Komşu hükumetlerden birı. 
Soba levazimatından. 

6 - Tuzak. Ha va vaziyetini ve
ren. 

7 - Hayvanların evi. Baş vuru
lan şey. 

8 - Fransızca göl, ağız, hisse. 

9 - Bir ehli hayvan. Ortak, 
sual. 

10 - Başkası için nefsi arzula -
rını bağışlıyan. 

11 - Siyah eşek. 

- Yukarıdan aşoğıya -

1 - Saatin cüzlcrı. 
2 - Açıklık. 

3 - .Asmaktan emir. Aklı nok -
san. Bir nota. 

4 - Yol, taneli bir meyva, ha -
yır değil. 

5 - Vait, vazgeçmek. 

6- Aslı olmıyan gölge. Gen.şlik. 
7 - Eski Türk kabileler >ıdcn 

Bu <Bulamadım!. !arı sağ di.7.ını günderdiği hleri daima bü -
~ umruklaya yumruklaya si:.iyJ., - yük bir tit~ seçer, işine yar;
n,işti. Yüzünden, gözünü ayırdıgı .Van adamlaıepai onun göndcr
c•elijle tekrar yaklaşmak için c.ın eliği hediyeln memnun olur -
altığı belli olan fenerli adamı 0 _ lardı. Çünkir hediye 'llu!ıaka 

Adam güçlükle çenelerini oy -
nattı. Gözleri biraz daha bü,·üdü 
~onra cKB.bus. dive, mırıldandı 
!ç. bir tuhaf oluyor, midesi hufo -
!"ıyor, dili boğazınJ doğru ~~nki 

kayıyordu. Kadın hep öyle k{rşı -
sında durmaktaydı. Gülümsüyor

rlı.:. Adam hayal m~yal ~nu~ b.r 

Kadın içini çekti: 

- Şişeyi kafamda par~ah'·"r -
dun. Eğer başımı eğmeseydim. 

tesi Halkevinden alınır. 

yenlere gönderilir. 

ı ~tir. Ali Osman ise bunu I-tıis·~
' :ne teklif etmiş ve buruda ho~ -
yan münakaşa büyüyerek kav

·aya ve nihayet bıçağa doyaıırr.ış
"r. Ali Osmr.n, Hüseyinil\ bc.i;J~
Llkları esnada yere düş!iikl .... r:r.i 
·e elindekı bıçağın bu esnad• • ,,_ 
eyine saplanmış .ılduğunu siiyle

. .,iştir. 

biri Filmdeki fare. 

muzundan itti: g1 nderildiğLrnın zevkine uy -
D gun olı.rdu. - üş önüme, yol göster ... 

Kasım Plleş yıl önce Kefe Geniş ve seri adımlarla g~ldik-
leri yoldari geriye döndüler. Kız- eyaletine ta.dilmişti. Adı k~L
farın birer kut tüyü şilte ,ııoi be altında Oı iyi dille ve güler 

) üzle anıiı:ıı.. Sadrazam da, \'eya içlerine vaşak kurk 
1'ütün vezi'le bu paşayı met -konmuş birer bohça gibi, göze yu-
~•tmekten lilerinı alamıyor -n:uşakhk vererek, hareketsiz ıat-

tıkları ocaklı odaya döndükleri 'ardı. Hele ıi yıldanbl'i impa -
ntorluk 1\nanlarının dir. işzaman Paşa adıµnından ayrı!dı. 

Bir kapıdan çıktı, uzun bir d~hlizı !Prini idare şeyhülislam n•e\•
geçti. At kişnemeleri gelen kı.rh ••na Ali ct, pa~anın en bü -
!.'ir avludan bir başka daireye u- yük hamisi görünüyordu. Bu-

nun sebeb1erkes o:li_vnı-uu. !aştı. Dar bir tat merdiveni inliye 

Adam bird~nbire elin' uzattı o
·.u kolundan bir lıarek~tl~ kmdi
ne doğru çekti. Şimdı yüzıin<k ge
·eki o korkunç, vahşi nııina kal -
-ııamıştı ve sarı elmacık kemıkle
.;nin illerinde yaşlar, iri gr'lyaş

.. ı1ı-ı süzülüyor, uzamış sakaJID.rina 
~nğru kayarak bu sakalların ara -
'lnda kaybolu)p>rdu. 

e TAKViM e 
ı;ı57 HiCRİ 1354 RUMf 

Zilkade l incikanun 
22 31 

1 incf AY KASJ\1 47 

SENE . 1939 . 
Vıısati El ani 
Günoş 2 inci Giint·~ 
7 24 2 23 
O~k KANUN Oğlt• 

12 22 7 21 
ikindi ikindi 

14 48 
9 46 

ıımıııııı:ııııııııııımıııııııııı nııııııııııııııuııııu 

8 - Batmaktan emir, müsuba
ka, murat. 

9 - Kasapların sattıı;ı, et satan, 
bir hece. 

10 - Tamamlıyan. 

11 Siyah dikiş. 

nlllllllllllllillllllU nııııııı ıııııııııııım ıııırımııı 

Y"tmişlik liri fani olan şey -uufluya basamaklıyarak ılık bir 
hanaya vardı. Sedef kakmalı ce - hülislıl.m e: hazretleri onıı hı-
vll kapının önünde kumral bir kız 

Plpençe divan duruyordu. Onun 
lr'aye etm'li de niderlerdi'., 

[Arkası var] 

a•alık konuşmak i~in dudaklır:nı 
b• le oynattığını göı dü. Bu onu büs 

bi:tün dehşete düş:.irdü . .l:lüvük bır 

gayret serfederek bir Jı ... mıe l'•P · 

tı, yanındaki şişelerden bırini ~a-

1'-aladı. Bütün şidddi ile kadına 

d .ğru fırlattı. Balkon k.lpısınır. 

,·.1mları büyük bir şangırtı ile par

~~Iandı. Odada k~skin b:r bdın 
!ı·ryadı duyuldu. Adam her tara
f,n karardığını gördü ve vatağ"a 

d.işüp kendinden geçti 

Kadın devam edemedi. Sustu 
f dloız hafifçe gülümsedi ve eğil
,:; vJşne rengı büyuk etlı :iuda1<1a
rı ile bu göz yaşlarının ıslattığı 
:·erden, sarı elmacık kemik:lC'rinın 
üterinden onu öptii 

Doktor arkasını dönmüş giilüm
siyerek camlı balkon kapısından 
d.sarıya bakıyordu. 

Aı...am 
17 02 

):. atsı 
IS 38 

12 Ak;onı 
12 00 
\. lltflı 

1 37 
Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 

* imsak 

1939 sabahı adam ker.dine ı.-el - s 38 

-·--

Sır Kra.,..,,,_ 
Cuma lm•ak 

12 38 
Nevralji, 

lllff llllillRIR!ttllO 
Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. mııııııııııııııım11 

= 

1 ercüme eden : M. Ra•İm ôz,en No : 2 

Diksemer polis amirlıği vazi r~- , Kara avcılar. dan olmadıkların - oir camlı kapı üstüne gözleri kay- ı ~ nerede? Evvelce, masrafı kP.n
"'ni yapadursun, bil, l:!oyuııkıra- dan eminim; onların hepsini tanı- iı d•sine ait olarak yapılan seyr.hat

na katılalım. Boyunkıra·ı, paketi r:m. Bu camlı kapı, hususi oıı od1nın !erde, bu, on sekiz bine de vata -
ı-c,ıtuğunun altında, Foli Rtnyc.lt - Çok iyi.. Yerfoe dön• Pclisleı· ;capısı idi. İçeride iki cemılmen ye- "liyordu. Şimdi o seya:1atler ne-

' sokağının karanlıklaına ddldı. ~elirse şaşırma ... Onları görür gnr ın~k yiyoı-du. İlk bakı~ta, bur. 1arın 'ede? Bir kere düşününüz, ıı:ak -
Yirmi adım kadar yürümüştü. ki mez ıslık çal. Bu kadar, mnsı• : üksek s1>ydan olmadıkları beli; o- tuan altı bin ... Hükumet çok r•k -
karşı kaldırımdan biı golgen'ı be- Gölge yerine dondü, Boyı;nkı - 1cyorsa da, cSigara içen ta\şan. s.zlık ediyor, Mösyö Denıs; tav-

'\şağısına karışma .. Bu ustanıı• ·şı
dır Zaten onun bütün ışı, aılonu 
·•llandırmak .. Sanki mühım h•r ış 
mi§. Doğrusu, bütün yük b z,m 

c ınuzlarımızda .. Öyle iken lr'Gka
•otını da göremiyoruz. Üste bir 
le herkcsın gözüne batıyoruz. Er-
1<.~kler bir şey söylemiyor, arı ma 

Dünkü tefrikanıızın hülıisası: 
[Paris halkı Desjardı i.•rrın

ıle bir memıı run idam edilereği· 
"' haber alıyor ve heyetanlmtı· 
ııor. Zabıta, idam meyoan:.,Ja 
Lir luldıse çıkmanndan enıliş< 
etmekte, idam meydaııınr!a ve 
iıapislıııııe etrafında askeri ted
bırler 'Jlıyor. Gecenin geç 1111~·. 
tinde, hapis!raneye yak.ıı~ bt" 
verde bulunan lıa.-ap bir bi11nya, 
kim oldukları belli ohmyan altı 
;,ışı ıle bır büyük memur airi
LOrlar. Zabıta dmiri n'ıyiik me
m•ırlarla beraber ginııek hti
yorsa r!a, o rıza gfüterm;yor. 
Yal~ız. Bumdan bir ~aate k.ı

dar çıkmaz.•am bu harabeyi ba
•arsın, riiyor.] 

• - Sen mi>ın Boyunkıran? 

- Evetıner .. 
- İsmityleme, iş!er nnede 

ı:örülecef~' 

- •Sig~n tavşan. da. 
- Her llzır mı? 

- Haıı, bu paket içınde. 
- İşle~ idare e:!iyor• 
- Akrıendisi .. 

- Çok kbabaya Vaken ci-
!ıetinden ete geçil,neğc 1iı. -
rnm görü her şeyin /ıazır 
oulunduıi'öyle. Oradaki ke -

reste imaıesinde ! üz cKara 
tepem vaıada ir.tizamı temin 
eden benli bir ddam, hr.r şe
yin sesizcoıtmasını, pek hak
lı olarakoleğe medıuraur; o 
da bunu 1 eder!. 

- Akbıunu çok iyi 131<".lir 
eder. 

• Allaarladııtl. 

lırdiğıni gördü. B:ribirlerini <;ore- "an da yoluna devam ettt \:;.rm~ da süpe üst başlarına, tuvaletlerı- ;;andan biraz daha alır mısınız, 
~~k kadar yakını, geldikleri zar.:aı• ı·tş adım kadar yiirüyünce, önüne ı.e hasrettikleri dıkkat, şık komp- J'Aösyö Denis?. 

ı::ölge seslendi: ·Sigara içen tavşan• kabaresinin le redingotları, kusursuz giyınış - - Mersi, Mösyö Prosper, taı•şan 
_ G. K.! r~mlı, aydınlık kapısı çıktı. Kapı- !eri, bunların, orta tabakanın üs - ,;ok nefis ... 
Boyunkıran ce\·ap vPrdi. •·:n üstündeki çinko levhada arkR .i•ndeki kibar sınıfına mensup ol- - Burası iyi bir lokantadıl'. Ma-
- Panteon!. , vaklarına yaslanmış, ağzındr.k; u- cluklarına delAlet ediyordu. k·nemizi kurduğumuz zaman, giın 
Gölge ile Boyunkıran şô)· kce zun pipodan) duman savuran kır- Birisi, uzun ve zayıf ıdı. Dığeı·ı ;-ğ'armasını beklemek için zavallı 

i<cnuştular: ır.ızı bir ada tavşanı resmi vaı-dı. U;e, biçimsiz kısa şişmanlandı. 1\1arki ib daima burada yemek ye-
- Onların geçtiğini gördün nıii? Bu Kanunuevvel gecesinin ha - Uzun boylusu intizamdan hoşlanan meğe gelirdim, 
- Evet ... Şimdi, zannederim, ôi- ·:ası, kar yağacağına benıiyordu. ve lekeyi sevmiyen bir adam oldu, - Bu zavallı Marki neden ül • 

raz dolaşmıya mecbur kaldılar. Buz gibi bir ayaz ortalığı dondu- ~u için, beyaz yemek peçetesini, cı.ü? 
Küçük Rokelin arkasından gerisin ·~yordu. Kabarenın kapısındaki s·~·ah redingotunun üstiı.M llı~tir- - Göğüsten gitti. Son zam,nlar 
,!~riye geldil~r. •Sigara içen tav - ramlar o kadar buğulu frlı, k !çe- •'li~ti. Başında silindir şapkas· var da öksürüyor, öksürüyordu. Hatı
,,3n, a arka kapısından girdiler. ~·sini görıneğe irnkıin vecmiyor - dı Lokmasını yemeğin salçasında cıma gelmitken söyliyeyim: Sız 
· _Akbabayı? du. İki pencerenin tahta kapakları ı<Jatırken kısa ~işmana cevap \•er- .1ıcsleği daha iyi bilirsinız; mah -

_ Onu da gördüm. Kazyal'ı ile bldırılmamıştı. Boyuokıran dort "'" )tQmun tellşından hlç ıaşırmayı -
l•eraberdi; ön kapıdan girdi. l·&samağı çıktı ve kapıyı açarak i- - Beni mazur görünüz, Mösyö ı ız! Size: Hop dediğim zaman O· 

_Başka kim girdi? ~ori girdi. Ağzında sigarası, 1Jzun Prosper; söylediğinizden fazla tah ııu biraz kaldırınız ve birderbire, 
_ <Bidikten• olduğunu t&hmin bacaklarının gen~ aclımlarila, hıç min ediyorum: En azdan on iki ı·enimle beraber, boynunu ipe ıı:e

tı tiğim bir düzüne adam; fakat i- nır şeye dikkat etmiyormuş gibı nin ... 

vıce seçemedim. Belki cTitiler• ı' ııikayd bir hal .ile çinko tezgaha - Şüphesiz, bereketli seneler 
den idiler; yahut cAslan. !ardan .. ı ürüdü ve orada, önündeki diğer dP. öyle ... Fakat artık bereketli se-

~iriniz, Ben, onu, saçlarından ya -

J<~lıyırak çekerim. Çünkıi eheri
ya, onlar, başlarını. geri çekerler 

~ 

:ıne fena biljniyoruz. Bazan ka • 
cı•nlar ..• 

- Vay, kadınlar ·ha! .. 
- Evet, seyahatte. 
- Dana bunu anlatınız, Mosyö 

Prosper. 

- Bu çok basit şey, Mösyiı De -
nıs, onlar, mütecessis mahlük~ar ~ 
ı~:r. Bakınız; Janian için Marsil -
•• ı.ya gitliğimi.z zaman, o kaaar iz
ni ve ikram gördük ki.. Fakat 
Marki öksürüyordu. 

- Bunlar kibar kadınlar mı? 
- Hayır canım, kibarlar bııe ı;o 

.<ulmıya cesaret edemezler, .lhzan 
l zi tanıyanlar olur. Kadınlar. ko
tJ!laı .. Fakat ok şık .. Marsilvsd~ 
lki tane vard~ ki Marki ile bqııım 

•emek paramızı vermek ıstcdiler . 
- E. siz ne yaptınız, Mi'syö 

frosper?. (Arkası var] 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanan mes'ut güzeller 
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Bayram Yaklaşıyor 
Elbiseye dair ihtiyacınızı şimdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise mağazasında her yerden 

şık ve teminatlı alabilirsiniz. 
KADINLARA MAHSUS: 

ucuz, 

En son moda ve lüks ipekli muşambalar, yünlü, 
mantolar, gabardin pardesüler, her cinste mu· 
şambalar. 
ERKEKLERE MAHSUS: 
Her cins lngiliz muşambaları, gabardin pardesüler, 
her cins trançkotlar, ucuz. şık ve dayanıklı her 
nevi hazır ve ısmarlama kostüm ve pardesüler. 
ÇOCUKLARA MAHSUS: 
Her nevi kostüm, palto ve muşambalar. 

Rekabetsiz Fiyatlarla GALATADA 

13 • 2 lnclkAnua • 193~ 

EKSELSYOR IE: Büyiık Elbise Mağazasında Bulacaksınız. 

Kullanıiıklannı söyledikten ıonra, Radyolinle hrçafanan dişler 
ditlerin aiçin bu kadar beyu ve 
filul oldufuna şaşmak hakikate• ebedi bir hayata, sıhhate ve 

oqılacak şeydir. cazibeye malik olur. 

DAiMA RADYOLİN 

L lstanbul Vakıflar DirektörlUQünden J 
Kıymeti 

Lira Kr. 

170 00 

Pey parası 
Lira Kr. 

12 75 
Çakmakçılarda Dayahatun mahallesi Valde han birinci katta 61 

No. lı odanın tamamı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlııuştır. 
İhalesi 30/1/939 Pazartesi saat 14 te icra edileceğinden taliplerin 

Qemberlitaşta Vakıflar B~müdürlüğü MahlulAt kalemine gelmeleri. 
(266) 

Meşhur 

Markalı en aari, en ıağlam 
aandalya, koltuk, portmanto, 

portatif masalar, sinema 
koltukları 

Rekabetsiz garantili arı afat 
olardk satılmaktadır 

Resmi daireler, mektep, ıinema, tiyatro, gaıino, lokanta ve kıra· 
ntbaneler tercihan OINOS markayı aramaktadırlar AVRUPA 
b "aren sandılya 175 ve koltutu 275 kuruştan itibaren müessese· 
mizde satılmaktadır. 

ADRESE D 1 K KAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni 

Han No. 13 Telefon: 23377 

Tediyatta Teshilit 
TELEFON : 43~03 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

• DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50.00D Lira~ır. 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000 ve ıo,ooo 
Llrahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz de piyanionun mes'ut ve bahtirarları 

arasına yirmiş olursunuz. 

Meıhur ıinema arti•ti 

lmperio Argentina'nın 
(Andaluz 

Geceleri) 
Filminde okudutu şarkılan aynen 

Pliklanna okudutundan aayın müşterilerimize tavsiye ederiz 

Loı Piconcroı , 2 
8 5 9 

Triana • Triana 

25858 Antonio Vargao 1 5 Lamuerte de . 
Heredia Vargas Heredıa 

İkinci İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı 938/3694 nu
maralı dosya ile hapsedilip paraya 
çevrilmesine karar verilen kasa 

j koltuk, yazıhane, mangal, muşam'. 

1 

ba gibi yazıhane eşyası 17/1/939 
Salı günü saat 12/13/,5 kadar E· 
minönünde Arpacılar han birinci 
katta satılacaktır. O gün muham

men kıymet % 75 ni bulmazsa ikin
ci artırması 21/1/939 Cumartesi 
günü ayni mahal ve saatte icra o
l Iunarak en çok artırarul ihale edi
lecektir. Taliplerin % '1.5 pek ak
çesi.le satış gün ve saatinde mahal
linde bulunacak memurlarına mü
racaat etmeleri ilAn olunur. (13878) 

ZENITH 
En eski ve halıhazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 

radyodur. Yalnız Beyoklun· 
da BAKER Makazalarında 

satılmaktadır . 

İstanbul İcra Hakimliğinden: 

Evvelce Sirkecide Orhaniye cad
desinde 30 No. da mukim iken el
yevm ikametgahı meçhul kalan 
Dursun Yolagelmez'e: 

Satı• yeri: 

HANGİ RENK 
Sili MESU'T EDER 1 

İstanbul İcra dairesinin 38/5545 
sayılı dosyanın G. ve A. Baker Ltd. 
şirketine olan borcundan dolayı 

vaki itirazın reffine dair mukad
dema gönderilen davetiyeye ademi 
icabetini2den dolayı hakkınızda ---------------------J \.ı--------------------r.r6 15 gün müddetle ilanen tebligat 

10 KADINDA 9 U 

FENA RENKTE BiR 

..... PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı · 
========'·'======== 

32,000 LiRA ·MÜKAFAT 
----==========,·==========:::--..:~ 

KURALAR : J 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağu. tos, 1 Eylül, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

'

• 1 K R A M 1 Y E L E R nıııııııııııııııııııııınıınııııııııııııııııuıııııınıııımııınııuuıııııııııııııııııııınnıııııııııııııııııııııınıııııııınııııııınııııııııullllllıııuuımıııı" 
1 Adet 2000 liralık 2.000 lira ;§ 

E3 5 " 1000 " 5.000 " ~ 1 8 " 500 " - 4.000 ,, ~ 
9 16 ,, 250 ,, 4.000 ,, 1 
§1 60 ,, 100 " - 6.000 " ~ 
§ 95 " 50 " = 4.750 " ~ 1 250 ,, 25 " = 6.250 ,, ! 
El 435 . 32.ooo e 

~~nnıınnıııınıınıııııınıııınıınnııııııımuııuuııuuııııııııuoınınnıııınııoıııııııııınnıııımıunııııııııonııııııııııııııııııııuıııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımuuıııııııııınıııııııııııınıııııııınıııınıınn# 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

icrasına karar verilmiştir. Ve yine 
mürafaa günü olarak tayin olunan PUDRA KULLANIR 
6/2/939 tarihine müsadif Pazartesi tecrübe edilebilir. 

•Pudra renkleri• 

günü saat 14 te İstanbul İcra Hiı- Fena renkte bir pudra, yüzünü-
kimliğinde bizzat veya bilvekale ze kork~nç bir makiyaj manzara- ınıştır. Bu sayede pudranın saat • 
hazır bulunmanız lazım geleceği sını verır ve sizi olduğunuzdan !erce sabit kalmasını tentin ettiği 
aksi takdirde ademi huzurunuzla daha fazla yaşlı gösterir. Teninize gibi pudranın cildin yağlı tabii if. 
nıürafaa icra ve tetkik kılınacağı uygun. renkt~ bir pudra intihap razatını massetmesine ve bu suret
tebliğ makamına kaim olmak üze- etmenın yegane çaresi, yüzünüzün le cildin kurumasına ve sertleş • 
re ilanen tebliğ olunur. (13873) bir tarafında bir renk ve diğer ta- mesine ve binnetice buruşukluk • 

rafında başka renk pudra tecrübe !arın zuhuruna da ml\ni olur. pmmmm;;mm;;mm;;. etmektir. Bu tecrübeyi hemen bu- Her vakit krema köpüğile karış • 

BÜYÜK EDİP 

FALiH RIFKI ATAY'IN 

DENiZ AŞIRI 
isminde kıymetli eseri bu 

defa REMZi Kütüphanesi 

tarafından ikinci ve kat'i 

ıekilde tabedilmiıtir. 

gün, size parasız olarak verilecek tırılmış meşhur Tokalon pudrasını 
yeni ve cazip renklerdeki Toka - kullanınız ve birkaç gün zarfında 
!on pudrasile yapınız. Bu yeni teninizde yapacağı cazip tekem • 
•Cild renkleri> (Kromoskop) ta· mülü görünüz, daima kutuların ü· 
bir edilen en son ve modern bir zerindeki Tokalon ismine dikkat 
makine vasıtasile karıştırılmıştır. ediniz. Teninize ı.iygun renk inti • 
Sihramiz bir göz, tam ve kusunruz babında tereddüt ettiğinizde liıt • 
bir incelikle renkleri intihap eder. fen İstanbulda 622 No. posta kutu· 

Tene gayet uygun bu yeni pud- su adresine (Tokalon pudrası 7) 
ra sayesinde artık makiyajlı bir rumuzile vaki olacak talebte size 
yüz görünmiyecektir. Tokalon pud- memnuniyetle, muhtelif renkler • 
rası, imtiyazlı bir usul dairesinde de nümunelik altı ufak paket pud· 
•Krema köpüğü• ile kanştırıl - ra göndereceğiz. 

Havalar soğudu dikkat ediniz: Dr. Hafız Cemal 
Hafif bir nezle veya kırgınlık hissedince hemen 

Alınız. Bu suretle has
talığı önlemiş olursunuz, 
NEOKÜRIN sizi baş, d'f ve 
romatizma ağrılarından, Gi\.. 
nezle ve gripten en çabuk IJ!li 
kurtaran emsalsiz yeni · 
bir devadır. 
Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 kuruıtur. Her eczanede bukınur. 

(LOKMAN HEKİM) 
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