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İSPA~YA HARBi· SONA YAKLAŞIYOR 
Milli Şef ve Matbuat Roma görüşmesine bağlı 

• 
Yazan : lbrahim Alô.eddin 

<İkdam) m Perşembe ıtınü çı-ı ruz. Venediktc (Gazete) küçiil 
kan ilk nüsbasmm başında Reisi- madeni bir paranın adı idi. On al
climburumuzun gazetecilik hak - tıncı asırda haftada bir iki defa 
landaki derin manalı vecizesini o- neşredilen bir haber vasıtası bu pa
lruyucularımız hiç şüphe yok ki bü- ra mukabilinde satılırdL Bu yüz· 
yük bir haz ve istifade ile telfikki den paranın adı kağıda geçti, ve 
ettiler. El yazısından üslubuna ve bütün,Avrupaya o suretle yayıldı. 
ihtiva eltili yüksek görüşe kadar Venedikten sonra Almanya, Ho -
her noktası güzel ve mükemmel o

lan o cümleleri tekrar edelim: 
•Bence iyi bir gazetenin hasletleri 
§UDlardır: İyi ve açık görmr1<, bir 
hakim gibi hükümlerinde adil ol
mağa çalışmak, memleketi ke.,di 
idare ediyormu~ gibi mesuliyet 
hissi taşımaktadır.• 

Bu sözün altında hiçbir imza btı
lunmadığını farzediniz. Zekası ve 
seviyesi müsait olan herkes onun 
müstesna çapta bir şahsiyete ait 
olduğunu mutlaka tahmin edecek
tir. Mütefekkir ve tam manasile 
halkçı olan büyük devlet adamı, 
asri ve demokrat bir memlek~tte 
gazetmin ehemmiyetini, gazeteci -
liltin haklarını ve vazifelerini üç 
cümle içinde hakikaten ne müs -
tesna bir kavrayışla icaz ediyor. 
Kaleme de kılıç gibi kudretle sa -
bip lduğn yalnız yaZ>Ştaki 

mümtaziyetten değil, kalem için 
tanıdığı salibiyetten de belli değil 
midir? 

Vecizenin iyi bir gazete için tes
bit ettiği Uç esaslı vasfı tahlile 
çalışalım: 

landa ve Fransada ı:örülen ve mat
baacılığın inkişafile intişar saha -
!arı artan gazeteler iki asır kadar 
ancak birer haber ve ilan varaka
ları hükmünde kaldılar. Onun bir 
fikir unsuru mahiyetine yükseliş' 

ve gazeteciliğin edebi bir çığır ha
line gelişi on dokuzuncu asırdadır. 

Bizde gazeteciliğin ilk üstadı o -
lan Şinasi 72 sene evvel 28 Hazi · 
ran 1867 de çıkan (Tas,·iri Efkar)ın 
birinci nüshasındaki mtıkaddime· 
sinde şu satırlan yazmıştı: 

•Bir hali medeniyette bulunan 
halk kendi menafiinin husuli hak
kına ne suretle sar[ı zihin eyledi 
ği tercümanı efkarı olan gazek
leri lisanından malüm olıtr.• 

Milli Şefin gazete hakkındaki 

vecizesi, vecizelcrile meşhur olan 
ruhunu şadetmiş olacaktır. Ve o 
mecelleler &azeteciler için hakika
ten bir devise bir me•lek formülü 
olarak daima hatırlanmaya ve 
tekrar edilmeğe layıktır. 

1. AIAeddin GÖVSA 

'ngilterenin tavassu
tundan ümidi kesen 
İtalya Fransa ile 
doğrudan doğruya 
konuşmak istiyor 

Mussoliniye göre 
Frankonun zaferi 
hafta meselesidir 
Lord H alif aks Roma 
görüşmeleri hak
kında Boneye iza
hat vermek Üzere 
Cenevreye gitti 

Roma, 14 (A.A.) - Çemberlayn, 
saat 12,05 te trenle hareket etmiş 
ve istasyonda Mussolini ile Kont 
Ciano tarafından teşyi edilmiştir. 

Kalabalık bir halk kütlesi, İngiliz 
Başvekilini alkışlamıştır. Askeri 
bando, İngiliz milli marşını çalnuş 
ve İngiliz kolonisi, marşı bir ağız
dan söylemiştir. 

Çemberlayn, sureti hususiyetle 

(1) İyi ve açık görmek, öyle bir 
kabiliyettir ki mutlaka iy,i yetiş -
miş, muayyen bir tahsil ve terbiye 
devresi geçirmiş olmayı emreder. 
Gazetenin mükemmeliyeti ilk önce 
onu meydana getirenlerin kültür
lerine, asrm ve memleketin ihti -
yaçlarını tanımaktaki seviyelerine 
bağlıdır. Şu halde birinci cümle 
gazetenin zekô ve bilgi olgunlu -
ğuna ait şartı ihtiva ediyor. 

Fransız emniyeti 
Ekrem Köniğin 
bulunanı adı ğı 

cevabını vardi 

, Mussolini ile bir müddet görüş -
müş, sonra iki devlet adamı sami
miyetle biribirlerinin ellerini sık
mışlardır. 

(2) Bir hakim gibi hükümlerinde 
adil olmağa çalışmak gazeteciliğin 
ahlôki vasfıdır. Heın öyle bir ab· 
lak ki yalnız itiyadı değil, ayni za
manda daima şuurlu ve uyanık bu
lunmak ihtiyacındadır. Çünkü ga
zeteci nekadar bitaraf ve temiz bir 
insan olursa olsun memleketin u
mumi hayatına ait işlerde ve gün
lük meselelerde hüküm verirken 
aldanabilir. Gazeteci yalnız iyi ni
yetlerle hareket etmekten mut -
main olmıyacak, bütün hata ihti
mallerini düşünttek, daima bita
raf ve idil olmaya uğraşacaktır. 

(3) Memleketi kendi idare edi -
yormuş gibi mesuliyet hissi taşı -
mak cilmlesi hem halkçı bir mem
lekette gazetenin nü[uz ve kudre
tini anlatıyor, hem de bu hak kar
şısında ne büyük bir mesuliyet al

tında bulunduğıınu icmal ediyor 
Kendini, memleketi idare ediyor -
n1u~ vaziyetinde tasavvur eden bir 
gazete, yapılması miimkün işleri, 

hnkfansız tcınennilerdcn nyırth..:ak 

hakikat kar~ısında lıiilyaya revaç 
vrrnıiyc<:<"k, avnm ınantığına kapıl
n11Yucak, drınagoji ·ve !jant:ıja 

benziyen bos hcy<'canlı ve gü.rül -
tii!ii "" riyuttan ('<'kinme:.·i bir 
n1C'~•Jek borcu sayacaktır. 

şte ın<'mlckette tlördiincii kuYvct 
dentncyc Hi\: ık gaırtc-n!n esaslı vn-

sıfla-rı. 

Gazete, bu } üksC'k ıuahiyrt \:e e

hcnııniyeti ancak ~ inninci asırda 

ve billıas•a halkçılıkla yaşıyan 

mcmlekctkrde kazandı. 
Avrupada ilk çıkan gazetelerin 

yalnız bir haber ve ilan vasıtası 
hükmünde bulunduklarını biliyo -

Faris, 14 (A.A.) - Havas bildi
riyor 

Fransada tevkif edildiği bildi
rilen ve biliıhare tekzip edilen tay
yare kaçakçılıgı ile alfıkadar Türk 
vatandaşı Ekrem König hakkında 
Fransız milli emniyea aşağıdaki 
tavzihi neşretmektedir: 

Türk hükumetinin talebi üzeri
ne milli emniyet cinai polis ser -
vislerinin Ekrem Kön ig'i aradık -
ları doğrudur. Fakat bu kaçakçı 
ha.la bulunamamıştır. Çarşamba 
König'in hakikatta ayni adam ol
duğu üzere, adli polisin meçhulü 
bulunan Ekrem Hamdi isminde 
bir adama ait bulunuyordu. Fakat 
bilfilıare Ekrem Hamdi ile Ekrem 
König hakikatta ayni adam oldu
duğu anlnşılmıştır. 

Et fiatleri 
yükseldi 
Celepler, toptancı kasaplar ve 

devlet ziraat işletmeleri kurumu
nun belediyeye müracaat ederek 
şimdiki narhla et satmağa imkan 
bulunmadığını iddia cttıkleri ya -
zılmıştı. Belediyenin, hayvan bor
s~~ından yapmış oldugu tahkikat 
bu iddianın doğruluğunu ortaya 
koymuş ve et fiatlarına maalesef 
daha yüksek narh koymak mecbu
riyeti hasıl olmuştur. 

(Arkası 2 inci sayfada) 

Bone - Lord Halifaks 
mülakatı 

Londra, 14 (A.A.) - Çember -
!ayn, Pazar günü akşama doğru 

Londraya avdet etmiş bulunacak
tır. Mumaileyh, bugün saat 12.05 
de Roma dan ayrılmıştır. Lord Ha
lifaks, Romadan doğrudan doğru-
ya Cenevreye giderek Milletler 
Cemiyetinin içtimaında İngiliz 
murahhas heyetine riyaset edecek 
tir. Lord Halifaks, Cenevrede Bon 
net ile görüşerek İngiliz - İtalyan 
müzakerelerinin neticesi hakkın -
da mumaileyhe malumat verecek
tir. 

Fransa sefiri François - P'lnset 
ile Amerika sefiri Phillips, daha 
şimdiden keyfiyetten haberdar ~

dilmişlerdir. 
İngiltere Hariciye Nazırı, Salı 

akşamı Londraya avdet edecek ve 
Çarşamba günkü kabıne içtimaın
da hazır bulunacaktır. 

Lord Halifaks Cenevreye 
hareket etti 

Roma, 14 (A.A.) - Lord Hali -
faks, İngiltere sefarethanesinde 
verilen akşam yemeğinden biraz 
sonra trenle Cenevreye hareket 
etmiştir. 

lngiliz gazetelerinin Roma 
mülakatı hakkında 

verd kleri malümat 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz ga

zeteleri, Roma görüşmelerinin 

menfi neticelerle sona erdiği hak
kında dün verdiği fikirleri bugün 

( Arka.ı 3 üncü saııfo1 ı) 

Mösyö Çemberlayn son seyabatlııde Fransada iken, 1&imda Fran'1z 
Başvekili, solunda Fransız Hariciye Nazırı 

Barselon boşalıyor l 
F ranko kıtal arı Katalongada 

mütemadiyen ilerliyorlar 
Perpignan, 14 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinin pek emin bir 
Katalonya membaından öğrendiğ-ı 
ne göre, Cümhuriyet kıt'aları Tar
ragone - Tortosa hattında tam bir 
rical halinde bulunmaktadırlar. 

Hükumet, Barselon'u terkederek 
Valans'da yerleşmeğe hazırlan -
maütadır. Yalnız Başvekil Negrin 
ile Hariciye nazırı Delvayo Bar -
selon'da kalarak müdafaa işleri -
nin tanzimi ile meşgul olacaklar -
dır. 

Ricat eden kıt'alar Tarragone 
şehrini setretmekte olan Reus ve 
Valls civarındaki sırtlara doğru 

gitmektedirler. Sivil ahali kıt'a

ları takip etmekte ve hayvan sü -
rülerini de beraber götürmekte -
diı". 

- Frankistler Katalonyada 
ilerliyorlar 

Saragos, 14 (A.A.) - Frankist
ler Katalonya cephesinde ilerle
meğe devam etmektedirler. Fran

( Arka.<ı 3 üncii snı;fac'.o) 

CMus•oılninin Çemberlayne birkaç 
haftaya kadar muzaffer olacaiını 
aöylcdiği General Franko, İtalyan 

kıtaatından bir askere nişan 
takıyor! 

ZARURf HAVAYIÇ UCUZLUYOR! 

Dünkü nüshamızda açtığımız 

heykel anketinin okuyucularımız 

arasında büyük bir alaka uyandır
Jığını anlıyoruz ve bundan duy -
duğumuz memnuniyetle, bugün 
de, okuyucularımıza anketimizin 
mevzuunu hatırlatıyoruz 

Binlerce senelik tarih, beşerin 

büyüklüğe ve büyüklere karşı 

Türklere, sevgi ve kadirşinaslık 

lıislerini tespite, heykeltraşlarda 

(Ark.ası 3 üncü aa11fada) 

minnetle mütehassis olduğunu, .-----··" 
bu minnet ve bağlılığını birer su
retle tespit ettiğini gösteriyor. Bu 
'nüspet hatıraların içinde en can
lısı ve devamlısı abideler, heykel
lerdir. Dünyanın neresine bakıl -
,a, medeniyetlerin bakayasını sak
layan toprakların neresi kazılsa 

bu canlı hatıralar göz ve gönül av
lıyor. 

Bizde, yakın zamana kadar bir 
heykel taassubu vardı. Bu kör ta· 
assubu, Atatürk'le ideal ve inkı -
lap arkadaşı İsmet İnönü yıktı ve 

Hatırımıza gelenlerden: 

Namık Kemal ve Barbaros 

Fransız Büyük Elçisi Ata türkün 
tabutuna bronz bir çelenk vazetti 

Fransız Büyük elçisi ltimatnamesi ni verirken ıY azısı ıı üncü de) 
. . . 

GENÇLİK ... 
Güneş kadar parlak istikbalimi

zin en büyük delili her gün mane
vi evsafının büyüklüğüne yeni mi
sallerle şahit olduğumuz Jl!Üm -
taz Türk gençliğidir. Yarattığı sa
yısız nimetler içinde hür ve mes
ut yaşadığımız büyük Ata'nın han
gi eseri diğerinden daha büyük
tür, diye, senelerdenberi devam e
den bütün münakaşalara, O'nun 
vatanı kurtarmak için Samsuna 
ayak bastığı tarihte henüz doğ -
muş olan ve bugün hayatın en gü
zel çağı içinde yaşıyan her genç, 
canlı bir cevaptır: Atatürk'uıı eıı 

güzel eseri Türk gençliğidir. 
Onun içindir ki Atatürk en bü

yük eseri saydığı Cümhuriyeti 
istipdat ve meşrutiyet devirleri -
nin havasını teneffüs etmemiş o -
lan yüzde yüz Cümhuriyetci ço -

cuklara, bugünkü Türk gençliğine 
emanet etmiştir. 

Atatürk'ten sonra bizim en çok 
a!Aka ve dikkatimizi üzerinde tek
sif edeceğimiz kaynak, yarın mem
leketin bütün hizmetlerini ele a -
lacak olan bu gençlik kütle>idir. 
Onun içindir k1 bu Kemalist genç
liğe Kemalizme yabancı ve nyk,rı 
ideolojilerden çalı~mış ve havat 
ile hiçbir aliıka \"C münasebeti ol
mıyan harn ve mücerret !"kirler 
aşılamağu kalkmak en hafif ta -
birile m2mlcketı \"e Q gonçl ;, sev
memckt r 

Bütün ne,ıiyatım,zda en bı.iyük 
muhatabın o gençlik olduğunu 

düşünerek dikkatli olalım ve o -
nunla oynamıyal'"'· 

KEMALiST 



Musanın Hayatı 
Mezarlık içinde yapılan binanın 
içi, hükümdar sarayını kıskandı
racak bir ihtişamla süslenmişti 
EVVELI{i TEFRiKALARIN 

HÜLASASI 

[Vellt ve Haman.. İki ar! >daş, 
yalmayak ve baldırı ,çıplak, uyuz 
bir eşekle l\lısır'a kavun satmağa 
ta Horruınndan kalkıp geliyorlar. 
Kavunlarının l\lısır kapısında ve 
haraç istiyen muhafızlar tarafın • 
dan yağmalanması üzerine baş 

vurdukları Mısır lıüki.hndan Ka • 
bus ellerine istediklerini yapabile
ceklerine dair bir ferman veriyor. 
Velit, bu fermanı elinde, M15ır sur• 
lar1 haricindeki m~zarlığın etrafı
na duvar eeviriyor ve gömi!lmek 
üzere getirilen ölülerden haraç al
mağa başlıyor. Beni İsrnilin taz· 
ylk gilrdllğti Mı•ırda Velit, öllllcr· 
den aldığı para ile mr-;:arhkta kur· 
duğu sarayda şahane bir ~ayat ıü
rüyor.I 

[JlomRD devam edlyod 

Velit artık gittikçe zengin olu • 
yordu. 

Mısırda bir hastalık salgını baş 
gösterdi. Bu salgın ölüleri artırdı
ğı için V elidin de servetini artırı
yordu. 

Mezarlığın blr kapısı ölüleri al
mağa kafi gelmedi. Altı kapı daha 
açtılar. 

Dolgun maaşlarla kendilerine 
sadık, güçlü kuvvetli adamlar 
tuttular. 

Bu adamların ekserisi Beni İs
rail tairesindendi. Çünkü Velit 
Mısırda m37.lum mevkide olan bu 
Yakup ve Yusuf evlatlarının Mı -
şırlılara karşı açtığı mtikam mü -
cadelesinıde en büyük yardımcı o
lacak'larına emindi. Kurnaz Vellt, 
kendisine bir kuvv·et temin etmek 
için insanları zayıf taraflarından 

yakalamağı biliyordu. 
Hizmetine aldığı adamlara te -

peden tırnağa siyah elbiseler giy -
dirdl. Başlarına kıymetli kü!Ahlar 
geçirtti. Bellerine altın kemerler 
tak-tırdı. Ellerine, cehennem zeba
nileri gibi şişler, topuzlar, kılıçlar 
verdi. ·ve bu korkunç maiyeti ile 
kendlnf ~eta mezarlığın hüküm
darı Uan etti. Haman da veziri ol-

·kuşlar ötemez, kargalar ötmez ol
du. Bunun yerine sabaha kadar 
çılgın bır orji ve cümbüş kahkaha
ları kaim oldu. 

Sabah şafak söker sökmez çal • 
gı, şarkı ve kahkaha sesleri su -
sardı. 

Vellt altından yaptırdığı tahtı -
na, henüz sarhoşluktan ayılmamış 
halile geçer kurulurdu. 

Veziri Haman da onun tahtından 
biraz ötede ve daha küçük bir 
tahtta yer alırdı. 

Karalar giymiş kullar, köleler 
elpençe iki taraflı saf tutarlardı. 

Topuzlu, mızraklı ve korkunç 
küla.tı.lı muhafızlar mezarlığın her 
yeri bir kale kapısını andıran ka
pılarını tutarlar ve .. ölü bekleme
ğe koyulurlardı. 

Cenaze geldi mi, tabut ve halk 
kapıda bekletilir, cenaze sahibi 
mezarlık hükümdarı Velidin hu
zuruna götürülürdü. Fakir cena -
zelerin pazarlığını Haman yapar
dı. Cenaze eğer zengin bir aileye 
mensupsa pa!lıasını bizzat Velit 
takdir ederdi. 

Takdir edilPn bu •paha• !ar, söy
lediğim.iz gibi asla itirazsız kabul 
edilirdi. Çünkü en ufak bir itiraz 
bu •paha• yı derhal bir misline çı
kartırdı. 

• •• 
Velidin mezarlık ortasında kur

duğu bu saltanat, büyük bir dedi
kodu halinde bütün Mısıra yayıl -
dı. 

Birçok Mısırlı genç kızların or -
tadan kaybolınası da bu dedi kodu
ların genişlemesine yer verdi. 

Filhakika Mısırdan sık sık ve en 
güzel kızlar ortadan sır olmağa 

l:ıaşlamı~tı. Buna mukabil Beni İs
railden hiç kaybolan yoktu. 

Mısırlı genç kızlar ne oluyor -
!ardı? 

Velidin Beni L:railden olan kara 
kaftanlı maiyeti tarafından me -
zarlık sarayına kaçırılıyordu. 

Velidin sarayında tek bir Beni 
İsrail kızı yoktu. Buna mukabil 
bütün erkekler Beni İsraildendi. 

muştu. Yakup evlatları, Mısırlıların şe

ı Gerek kendisi, gerek Haman ve hir içinde kendilerine reva gör -
dükleri ezanın, esaret ve tazyik 

gerek maiyeti halkı asla Mısıra 
politikasının acısını onların en gü

glrmez oldular. Mezarlık içinde bü-
ze! kızlarını kaçırmak, onlarla ta

yük bir bina yaptırdılar. Burada 
besabah eğlenmek suretile çıkarı

yaşıyorlardı0 
yorlardı. 

Bu binaya şehirden aşçılar, ca-
riyeler getirmişlerdi. Binanın içi- Mezarlığa ancak ölünün içinde 
ni hükümdarın sarayını kıskan _ bulunduğu tabutu taşıyan dört ki
dı~acak bir ihtişamla süslemişlerdi. şi ile ölü_ ~ahibinin girmesine mü-

Her ak§am Velit maiyet halkı ne· saade edilıyordu. Başka gıreeek -
cariyelerini toplar, mezarlığın bü- !erden de a!.r'.ca .:h~r.~ç· alınırdı 
tün kapılarını kaparlar ve içeride, ve .bunlar, olll gomulup te kendı
ölüm havasile sarılı bu korkunç lerı çıkıncıya kadar sıkı. ~ezaret al
muhltte yine ölülerden aldıkları tında tutulurlardı. Bu ıtıbarla Ve
baç.lar sayesinde elde ettikleri bü- !idin sarayı esrarengizliğini mu -
yük serveti çalgıya, şaraba, cüm- hafaza ediyor, kimse orada neler 
büşe harearlıtrdı. olduğunu biliyordu. 
Mezarlık selvilerinde artık boy- [Arkası var] 

iKDAM 

Devlet Şurasına Sa 11tekar Alman 
m}racaat usulü tevkif edildi 
Davaların nasıl ikame Türkiyedekalmak için 
edileceğine dair tamim bu sahtekarlığı yapmış 

Şı1rayı Devlete müracaat ederek 
idari dava ikam~ eden birçok va· 
tandaşların yanlış müracaatleri 
vüzünden istidaları gerıye gönde -
riliyor. Bu yanlışlarnı son günler
je arttığını gören Dahiliye Veka
leti vatandaşların müracaat yolla
rını öğrenmeleri için bir tamim 
yapmıştır. Buna göre bundan 15 
gün evvel mer'iyet mevkiinc gir
miş olan Şurayı Devlet kanununun 
30 uncu maddesi mucibince mü -
racaatleri şöyle yapılmalıdır: 

- idari dava, Şı'.ırayi Devlet Re
isliğine hitaben yazılan arzuhal ile 
açılır. Arzuhald-e: Tarafların adı 

sanı, rertlerden olan tarafların i
kanıelgahı, davanın esası ile da -
yandığı delillerin hülasası, davaya 
mevzu olan karar veya muamele -
nin tefhim, tebliğ veya ıttıla ta -
rihleri yazılı olmak ve miispit ev
rakın asılları veya tasdikli suret • 
!eri ilişik bulunmak lazımdır. 

Arzuhaller davaya müteallik 
her türlü evrakın mukabil taraf 
sayısınca birer sureti birtlkte ve • 
rilmek şarttır. 

BELEDiYE 

Sinemalar hakkında 
bir tamim 

Dün tayyare cemiyetinde mey
dana ç karılan bir sahtekarlık ad
liyPye intikal etmiş ve tayyare 
mühendisi olan bir Alman tevkii 
olunmuştur. 

Hors Franke adındaki Alman 
tayyare mühendisi İstanbula gel
mış bir mütehassıs olarak istih - , 
dam edilmek için tayyare cemiye
tine müracaat etmiştir. Horst 
Franke mühendisliğine ait vesika
ları da cemiyete göstermiştir. ~·a
kal kendisinin bunlardan başka, 

mütehassıs olduğunu ve bu sıfat -
la nerelerde çalıştıl!ını, ehliyetini 
ispat eden bazı vesikalar daha gös 
termesi icap ettiği söylenmiştir. 

Alman mühendisi bunun üzerine 
İsviçrede Aero klüpt.! çalıştığına 
dair bir vesika göstermiştir. Fa -
kat bu vesikadan şüphe edilmiş 

ve kepfiyet İsviçredeki klüp mer
kezinden sorulmuştur. Gelen ce • 
vap Horst Franke'in orada çalış

madığını, istinat ettiği vesikanın 

klüp namına sahte olarak tanzim 
edilmiş bulunduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Bunun üzerine Alman mühen -
dis sahtekarlık suçile ve karısı 
İsviçreli Holda da cürüm ortağı 
olarak adliyeye verilınişlerdir. 

Horst Franke müddeiumumi 
likte suçunu itiraf etmiş, bu sah -

Gerek gazetelerin ve gerekse • 
tekiırlığa çok sevdi.ği Türkiyede 

halkın sinemalar hakkında beledi-
kalabilınek için baş vurduğunu 

yey yaptıkları şikayetler üzerine söylemiştir. 
Vali ve Belediye Reisi dün bütün Alman mühendis Sultanahmet 
kaymakamlıklara, şube müdürle -

birinci sulh ceza hakimi Reşit ta
rine şu tamimi göndermiştir: 

rafından gizli olarak isticvap e -
1 - Beyoğlunun birinci sınıf dilmiş ve netcede kendisinin tev

sinemaları hariç olmak üzere İs- kifine karar verilmiştir. 
tanbulun hemen bütün sinemala -

Karısı Holda, cürüm ortağı ol -
rında sigara içilmesinin ve neti - · duğu anlaşılamadığından serbest 
cede salonun dumanla dold,urul • bırakılmıştır. 
masının önüne geçilememektedir. 

2 - Pazar ve diğer tatil günle
rinde sinemaların istiap haddin -
den fazla müşteri aldıkları ve 
memnu olan seyyar iskemlelerle 
yolları kapadıkları görüldül!ü hal
de menolunmamaktadır. 

KÜLTÜR 

Yapılacak ve yıkılacak 
mektepler 

Birkaç gündenbcri Ankarada 
bulunmakta olan İstanbul Maarif 
Müdürü Tevfik Kut dün şehrimi
ze dönmüştür. 

HER GÜN 
Nıçin ? 

Bu sual çengelini hi~k 
ı~o~,.1,.1erin ho,..,,una tekabi

Urlz: O ktıdar hlrikmlş •ni • 
çın!·' ter var kl". 

Fakat hea, yeni bir •niçin?• 
arı•ıacak değilim. Önümde 
kookca bugüniin •niçin• i du
ruyor. 

Tayyare kaçakçılı~dan, 

yahut, matbua11arın müşte • 
rek bir bııluşla damgaladık • 
ları ·Elıt•m König rezaletin· 
den bahsedeceğim. 

Ekrem König rezaleti ... Bu 
işe dair malumatım, okuyu -
cuların bildiklerini geçmez. 
İmzayı nasıl taklit etınişf .. 

Hariciye ıncmurunu nasıl kan
dırmış? .. pasaportu nasıl al • 
mış? .. 

Iliitün bu karanlık sualleri 
Türk zabıtası. Türk adliyesi, 
znkAsmın projektörile aydın • 
!atadursun .. 

Ancak. ortada sOTUlması ge
rek bir başka •niçin?• duru
yor ki hunu kimsenin aklına 
getirdiği yok: Gazetelerde, 
günün vak'ası olarak patlak 
veren bu rezaletin tam yedi 
aylık bir mazisi olll§u! .• 

Yedi ay ... 

Vaşington sefirinılz, mese
leyi yedi ay evvel haber veri
yor._ HaTiciye memuru yedi 
ay evvel tevkif edlllylr.. Ek
rem König, yedi ay evvel ka
çıyor .• 

Ve Türk milleti, bu rezalet
ten, yedi aylık bir fiskostan 
sonra haberdar oluyor .. 

Niçin? 
Yusuf Ziya ORTAÇ 

Limanımızda 
bir korsan 
yakalandı 

Sabıkalı korsanlardan Hüse -
yin Kara, Galatada Şarap iskele· 
sinde •bağlı bulunan Süleymanın 
motörüne girmiş ve kamara kapı
sını kırarken içeride yatmakta o -
lan Süleym

0
anla karşılaşmıştır. 

Korsanla Süleyman arasında a -
mansız bir boğuşma olmuş ve bu 
sırada motörün tayfaları da yeti
şerek Hüseyin Karayı yakalamış
lardır. 

' 
19 • 2 inci klnun • ·1939 

Et fiatleri yükseldi 
Fiatler ucuzlarken 80 bin 
hayvan fazla kesilmişti 

CBoş tardı 1 incide) vermiş ve filatleri düşürmüştü. 130 
Eskiden 36 kuruşa satılan kara- nun mes'ut r.etıceleri derhal ken • 

mana 4n kııruş, 36 kuruşluk dağ _ dini gösterdi. 937 yılında İstanbul· 
rta (279) bin baş Karanıan kesitdı· 
ği halde fıatların ucuzlanı~sı üzeri· 
ne bu .ak~m (324) bine yüksel • 
miştlr. Yani halk (45) bin baş faı• 
la karam~n istihlak etmiştir. Kcı• 
937 yılında (69) bin baş dağlıç ke
silmişken ~:!3 de (86) bin ciağlıç is· 
tih!Ak t-dilm:ştir. Jl;:yvan Borsa • 
sının re.>mi istatiı.,iklerir.den alı • 
nan bu malumata gere bu ucuz • 

lıca 43 kuruş ve 
30 kuruşluk sı

ğıra da 35 ku -
rıış narh kon • 
muştur. Bu su
relle karaman e 
ti 4 kuruş. sığır 
ve dağlıç fiat -
.eri (5) şer ku-

ruş artmıştır. luktan istifade eden İstanbul hal· 
İşte Belediye-

, d" b' kı (17) bin baş fazla dağlıç istih · 
nın un ıze A - • 

93 8 
.. d d'I!' ·ıa J lak etmuıtır. 937 de kesılen hayvan• 

gon er ı~ı 1 n: farın yeklınLt takriben (700) bİll 
L J3elediyesi1lden: 938 de (780) bindir. 

15 İkincikiınun 1939 tarihine mü- YAPILAN ŞİKAYETLER: 
sadif Pazar gününden muteber ol
mak üzere Karaman eti mezbaha 
toptan 35, perakende 40, Dağlıç eti 
için paha toptan 36, perakende 43 
kuruş, sığır eti için mezbalıa top
tanı 30, perakende 35 kuruş azami 
fiat tayin olunmuştur. 

Al8kadarlarca bilinmek 
ilan olunur. 

• •• 
ET NİÇL'll' YÜKSELDİ? 

.. \ 
uzere / 

Fakat geçen yıldanberi peraken• 
deci kasaplar durmadan şikayet 
ettiler. 

Çünkü zaman 
geldi ki toptan• 
cı kasaplar pe ' 
ra kendeci ka • 
'aplara mevcul 
narhın üstünde 
fiatlarla et sal• 
tılar. Peraken • 
deci kasaplat 
mesela 40 ku • 

Mezbahada, Hayvan Borsasında, 
Belediyede, kasaplar nezdinde ve 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru _ :uşa aldıkları eti 35 kuruşa satma· 

mund t - . 
1 1 

ga mecbur oldular. Bu kabahat 
a yap ıgımız ınce eme er so- • . 

nund ı .. · d'k ! hayvan getıren tüccarlarda mı, ce-a şun arı ogren ı : 
.. • leplerde mi, toptancı kasaplarda 

Hukumet geçen sene halka be - mı? 
hemehal ucuz et _yedirmeğe karar 

!KÜÇÜK HABERl..ERl 

* Odacılık, hademelik, kapı -
cılık, gece bekçiliği ve tahsildarlık 
müstesna olmak üzere belediyeye 
1 Haziran 1939 tarihine kadar ye
ni hiçbir memur alınmaması için 

ala.Iı:adarlara emir verilm~tir. 

* Belediyece hazırlanan ve 7,5 

kuruşa halka satılacak olan yeni 

ikinci nevi ekmek nümunesi ya -

rın kimyaheneden belediy~ye gön 

derilecktir. Bu ekme:ıo isteğe uy -

Çünkü zaman geldi ki toptancı 
kasaplar perakendeci kasaplara 
mevcut narhın üstünde fiyatlarla 
et sattılar. Perakendeci kasapla! 
mesela 40 kuruşa aldıkları eti 35 
ktırll§a satmağa mecbur oldular· 
Bu kabahat hayvan getiren tüc • 
carla•da mı, celeplerde mi, toptan• 
cı kasaplarda mı? 

İşte bunu anlamak ve piyasa'!' 
nazımlık yapmak vazifesile dev • 
let ziraat işletmeleri korumu or ' 
taya atndı ve dışarıdan hayvan 
getirterek kesti, hem celep, heı11 

toptancı kasap rolünü oynamağa 

girişti. Yaptığı tecrübe şu suretle 
neticelendi: 

3 - Yine böyle kalabalık gün -
lerde medhallerde bü,vük izdiham
ların husule geldiği, ağır ve umu
mi terbiyeyi rencide edecek mü -
nakaşaların vukuuna meydan ve -
rildiği ve bütün bu işlerin mün -
hasıran takipsizlik ve mürakabe
sizlik yüzünden çıktığı anlaşılmış
tır. Milletin sıhhatini, emniyetini, 
zevkiselmn ve nezahatir.i alaka -
dar eden bu meselelerin teftiş edi
lerek kat'iyyen müsamaha göste
rilmemesi lazımdır. 

Şehir planının tamamlanmamış 

kısımlarile uğraşmakta olan Prost 
Maariften hangi semtlere yeni 
mektep yapılacağını sormuştur. 

Maarif Müdürü Ankarada Veka -
!etle bilhassa bu mesele etrafında 
konuşmuş ve talimat almıştır. Şe
hir plfınının tanzim edilmiş olan 
kısımlarına göre şimdi Sultanah
mette bulunan Yüksek Ticaret ve 
tktısat mektebile San'atler mekte
bi binaları yıkılacaktır. 

Korsan dün asliye dördüncü ce- gun çıkarsa derhal fırınlara bu Evvelki gün ·belediyeye müracaat 
etti.Mevcut narhın az olduğunu be' 
yan ederek yükseltilmesini istedL 
Ve işte bu suretle bugün etler te~ 
rar pahalı satılmağa başlanacak· 

DENiZ 

Galata ve kaplan vapurları 
Ereğli limanında fırtına esna -

sında karaya oturmuş olan vapur
ların kurtarma ameliyesine ehem
miyetle devam olunmaktadır. Bu 
vapurlarda'tı Galata ve Kaplan ve
purlarının yaraları çok a_ğır oldu
ğundan kurtarma ameliyesinin 4 
gün daha devam edeceği anlaşıl -
maktadır. Çünkü her iki vapurun 
evvela zarara uğramadan hamule
sinin tahliyesi lazım gelmektedir. 

za mahkemesinde muhakeme edil- ekmeği yapmaları için emir veri-
miş, inkarına rağmen suçu sabit 
olmuş ve 4 ay hapse mahkfun edi
lerek derhal tevkif olunmuştur. 

Üniversitelilerin seyahati 
tstanbul üniversitesi ve yüksek 

mektepler dün sömestr tatiline baş 
. amışlardır. Bu tatil 6 Şubat sa -
bahına kadar 21 gün sürecektir. 

lecek ve şimdi 9 kuruşa satılan ek

mek nevi ortadan hldırılacaktır. 

* Üniversite Rektörü Cemil 

Bilsel'in son sınıf talebelerine ver 

mekte olduğu çayların sonuncusu 

dün Tıp fakültesi son sınıfına ve

rilmiştir. Bu toplantıda 300 küsur 

talebe bulunmuştur. 

Bugün bütün fakültelerden en 
Maarif Vekftleti yeni mektep -

!erin yerlerini Vali ile Maarifin 
birlikte tespit etmelerini muvafık 
bulmuş ve tasvip hakkını da ken
dine alıkoymuştur. 

Sömestr tatili münasebetile ü - iyi derece ile geçenlere bir çay ve
niversite talebelerinin mühim bir rilecektir. 
kısmı seyahate çıkmak üzeredir -

Ankarada mevzuubahs olan i - !er. 

kinci mesele de Y"ni beden terbi- Yüksek ticaret ve iktısat mek -
yesi kanununa göre nerelerde ta- tebinden ilk kafile dün Balkan 
)ebe spor sahaları açılmasının mu memleketlerıne gitmiştir. Bugün 
vafık olacağı meselesıdir. Bunu de biri Berline, biri Hataya, öbü
da vilayet tespit ederek Ankara -. rü de Uludağa olınak üzere jiç ka-
ya gönderecektir. file yola çıkacaktır. 

o-----

Bir kömür ocağı çöktü 
Tekirdağ, 14 (A.A.) - Dün sa -

hildeki ocaklardan birisi çökmüş 

ve bir amele toprak altında kala

rak ölmüştür. 

HASTALIK ve TEDAVİSİ 

Bize göre bu derdi halledecek ve 
halka ucuz et yed.ire<:ek yine zi ' 
raat kurumudur. O, işe zayıf bal' 
ladı. Hayvan piyasasında anca~ 
yüzde 20 bir rol alabıldi. Hayva!l' 
!arı İstanbula zamanında ve meb' 

zul getirir ve asıl menşeinden u ' 

cuza maleder, devlet nakil vasıta· 

larile anlaşarak ucuza'. naklederse 

sayıları (30) u bile bulmıyan bit 

kaç toptancı yüzünden halkın pa· 
halı et yemesine mani olabilir ve 
et derdi de tarihe karışmış olur. 

Aslan TUFAH 

~~~~~~~~~~~~~~~==.~:==:==~====~======~~~~~~~~~===========~=============~ 
sik saçları, göze batıyordu. şaşırtmıştı. İçimden: va alalım, dedik. Bir iki bardak Elile Ferdaneyi gösterdi: dırgatmazdı. 

Hesabı veremedikleri için, gar
sonla, alçak perdeden konuşan, 

ihtimal yalvaran bu kadınlar, red
dedilmiş olmayı hazmedemezler 
de taarruza kalkarlar:1a? .. 

Bu korku, öbür korkuları silip 
süpürüp götürmüştü. Garsona: 

- Peki, dedlm. 

Kaçmak, gerilemek lmk~nsız ı
dı; bülün yollar kesilmişti. 

Gösterdiğim enerjiye şaşıyor • 
duırı. Dakikalardanberi el sürme
diğim ka,dehi aldım, bir dikişte 
içtim. Mendilimle dudaklarımı ku
ruladım, ağır ağır kalktım. Dön -
düğüm zaman, kadınların hafifçe 
giılümseyerek bana baktıklarını 

göı·düm. Ağır adımlarla masaları

na yaklaşırken, onlar da ayağa 

kalkmışlardı. 

Açık saçık, çiğ tuvaletli yaşlı 

kadın, başını hürmetle eğerek be
ni selamlamıştı: 

' -

- Buyurunuz, Beyefendi. 
Üç kadını ayrı ayrı selamla -

dıktan sonra, genç kadının verdiği 
iskemleye oturdum. 

Çiğ tuvaletli yaşlı kadın, iki ar-
kadaşını tanıttı: 

- Saiinaz hanım ...... Ferdane ... 
- Teşerrüf ettim, efendim. 

- Kendimi de tanıtayım. Behi-
ce ... Eski valilerden Hurşit Paşa
nın kızıyım. Ailemiz, çok tanın -
mış, eski, asil bir ailedir. Bugün, 
şurada göstermiş olduğunuz insa
niyet ve nezakete, nasıl teşekkür 

edeceğimi bilemiyorum. 
Sesi, az pürüzlü idi. İçki ve uy

kusuzluktan eski inceliğini, ahen
gini kaybetmişe benziyordu. Ki -
bar konuşuyordu; halinde yapma
cık yoktu. Soluk mavi gözleri ya
şından canlıydı. Dekoltesi, omuz
lara kadar açık fes rengi kadife 
tuvaleti; boyalı açık kumral ke -

Öbür yaşlı kadın. Safinazın yü- - İnsan, görünüşe aldanmama- soğuk hıra da içilmez mi?. - Ferdaneyi eve gönderecek, Onu dinlerken, göz ucuyle ya' 
zünde boya yoktu. Fakat ona ba- lı ... Kıyafeti, insanı şüphelendiri- O. söylerken Safinaz la Ferdane para getirtecektim. kın masalara bakmıştım. Beniınl6• 
karken, garip bir vehme kapılıyor, yor, yoksa, sözü sohbeti yerinde, seslerini çıkarmadan başlarını sal- Yüzünü istikrahla buruşturdu: daha doğrusu bizimle, pek sancil' 
gözlerinde kuyruklu sürmeler, ya- ağır başlı bir kadın' . lıyarak tasdik ediyorlardı. - Bu garson milleti de, çok ak- ğım kadar meşgul olmıyorlardı. 
naklarında allık, dudaklarında Diyor; hatta, onun ıçin mi, yok- Behice, arada bir, sağ avucuna si insanlar ... Evimiz uzak ... Fer- Oturduğum yerde, yavaş yavaı 
ruj görüyordum. NAden? Acaba sa kendim için mi, pek tahlil ede- sıkıştırdıgı kücük mendilile du - danenin gidip gelınesi, uzun süre- ferahladım. Bu ferahlayış, gevşe" 
benim vehmim, hiç silinmiyen ma- mediğim anlaşılmaz bir sevinç du- daklarının uçlarını kuruluyor; cek. O zamana kadar, bir şey al • yiş irademi yeniden kuvvetlendir' 
zi izleri miydi? yuyordum: boynunda, çenesinde toplanan ter- madan beklemek te tuhaf olacak. meğe başlıyordu. Onlardan, kolaf 

Safinaz, dudaklarının ucuna i • - İnscnlık hali, Hanımefendi. leri siliyordu. Garsona, münasip bir şekilde söy- !ıkla kurtulabileceğimi umuyor' 
!iştirdiği incecik sigarasını gözle • Dünya bu. İnsanın her şey başına Konuştukça sesi canlanmağa !emek istedim. dum. 
rini süzerek çekiyordu: gelir. başlamıştı: Onun söyledikleri ne dereceye Garson, dudaklarında sinsi bil 

- A! Büyük insaniyet, doğrusu, Behice, soluk mavi gözlerini bir - Ahbabımız kalktı, gitti. Ben, kadar doğru idi? Bunu, düşünmü- gülüşle yaklaştı, kadınlara baktı~· 
bu zamanda, baba evladına, evlat an kapadı, içini çekti: sigara aldırmak için çantamı aç • yordum, sadece, onu dinliyordum. tan sonra, bana döndü, kandırııl' 
babasına yardım etmiyor. - Sizin insaniyetiniz Beyefen - tığım zaman, yanıma para alına - Yalan da olsa, doğru da olsa, o- kana giren bir sokuluşla, bir ılı1'' 

Behice, kaşlarını hafifçe çata • di. ' mış olduğumu anladım. Felaket; na karşı hiçbir teessür duymıyor· !ıkla sordu: 
rak, ona sus! der gibi baktı; sonra, Tasdik etmelerini istiyormuş gi- Fakat ne yaparsınız? Vaktile bil - dum. İçimden, acımak gelmiyor • - Masanızı birleştireyim mi al' 
bana dönerek gülümsedi: bi Safinazb Ferdaneye baktı: miş olsaydım, ahbabımızdan alır- du. yefendi? 
- Bir ihtiyatsızlık Beyefendi. Ta- - İşte, buradalar... Söylesin • dım. Aramızda teklif yoktur. Yalan da olsa, doğru da olsa, u- Garson, masalarımızı birleştir' 
mamile ihtiyatsızlık ... Ben, dün- !er ... Yanıma para almağı unut _ Başka manaya çekilmesini iste- murumda değildi, aralarında otur- mekle, ne demek istiyordu? B•0; 

yada ihtiyatsız sokağa çıkmam muşum. Kabahat te bende değil. miyormuş gibi hemen ilave etti: duğum bu üç kadınla, benim hiç kendi masama dönınek zartı• , 
amma ... İşte, bir gafletime geldi. Tam sokağa çıkacağımız zaman, - Eski aile dostu! bir alakam yoktu. Biraz sonra, on· geldiğini mi, yoksa, hesap pus!• , 

Benim ismimi, kim olduğumu bir misafir geldi. Lakırdıya dal • Ben de, başımı sallıyarak tas - !ardan ayrılacak ve belki bir da- sını masamda unuttuğumu mu b•, 
sormuyorlardı. Onların halinden, dık. Gelene, git olmaz. Fakat biz, dik ediyordum. ha da karşılaşmıyacaktım. tırlatıyordu? Masamda daha ıç,.. 
kendilerini bana karşı .tezkiye. gideceğimiz yere geç kalmıştık. - Elbette, efendim, tabii!. Eğor doğru söylüyorlarsa, ken- kim vardı, yeni getirttiğim meı, 
etmek istediklerini anlıyordum. Bu celilşla, yanıma para almağı u- Behice, benim inanışıma çok e- dilerine göre zengin insanlar ola- ler de olduğu gibi duruyordu. rA•, 
!'vlasalarına giderken, bir yılışkan· nutmuşum. Eve döneceğimiz sıra, hemmiyet veriyor gibi davranı - bilirlerdi. Eğer yalan söylüyorlar- salar birleşince, ben, tek baŞıJll, 
!ık göreceğimi ummuştum. Fakat bir ahbaba rastladık. Hava da gü- yordu: sa, buna alışmışlar demekti. alış - içemezdi!» kadınlara da ısınarlı 
bu, utanır gibi aşağıdan alış, beni zel. Şu bahçede oturalım, biraz ha· - Teşekkür ederim, Beyefendi. kanlıkları onlara bu vaziyeti ya- yacaktun. <Arkası var> 

•. nr.uı •.;.ı ı "-~ ~-~~ ~ -- . .. .,. •• 



Neticesiz görüşme 
İngiliz - Fransız matbuatına göre 
meydana çıkan vaziyetler 
Londra, 14 (A.A.) - Roma gö -

rüşmeleri hakkında tefsirlerde bu
lunan Daily Telegraf diyor ki: 

Roma görüşmelerine bağlanan 

llmitler auya düşmüş ise de, di -
ler taraftan bazı korkular orta -
dan kalkmıştır. Birçok mahfeller, 
bir anlaşmaya varma arzusu ile 
İngiltere menfaatlerine mugayir 
fedakarlıklar yapılabileceğinden 

korkmakta idL Görüşmelerin men
fi neticelerinin de gösterdiği veç
hile, bu korkular bugün ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. Çember
layn, Londraya dönüşünde, Roma
da gösterdiği sarsılmaz hattı ha -
reketln efkarı urr.umiyede ne iyi 
intibalar bıraktığını görecektir. 

Liberal Newr Chrvnile diyor 
ki: 

buatı dünyayı bunun hilafına i -
nandırmağa temayül ediyor. 

Cenevre mülAkatı 
Paris, 14 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Bonnet, saat 23.30 da Cenev
reye hareket etmiştir. 

* Mllano, 14 (A.A.) - Cenevreye 
gitmekte olan Lord Halifaks Mi
lanoda bir müddet tevakkuf etmiş 
ve şehri gezmiştir. Akşam trenle
Cenevreye hareket etmiştir 

Fransızlarla doğ 
rodan doğruyaı 

müzakere 
Roma, 14 (A.A.) - Cianonun 

Eğer Roma seyahatı Çember - gazetesi olan Telegrafonun yazdığı 
layn'in gözünü açtı ve hakiki sülh bir makaleden çıkan miına şudur: 
temini için iyi niyetle Avrupada İtalya, Fransaya karşı olan ta • 
yapılan bir seri seyahatlerden baş lepleri hakkında İngiliz _ İtalyan 
ka şeylerin de lüzumu bulundu - görüşmelerinden hatta bir tavas
Aunu kendisine gösterdi ise, bu se- sut vaziyetinde dahi istediğini al-
hayat faidesiz olmamıştır. madığından, Paris ile doğrudan 

Daily Heralda diyor ki: doğruya müzakerelere girişmek 

Vaziyet eskisi gibi kalıyor. Fa - niyetini beslemeye başlamış gibi
kat, Mussolinin in sulh teminatına dir. 
rağmen, İngUi!zler, herhalde i& - Gazete yazısına şöyle devam e-
tlkbaldeki tehlikeleri çok daha iyi diyor: 
anlaşmışlardırl talyanlar da Fran- 1935 Kıinunusanisinde, Habeş 1-
aız - İngiliz tesanüdünün boş bir şine başlamak için, İtalya 1919 

kelime olmadığını görmüşlerdir. danberi Fr•nsa ile arasında mu -
Maamafih şurasını kaydedelim allakta bulunan meseleler için ya

ki, Fransaya karşı İtalyan gazete- pılan anlaşmaları kabul etmiştir. 
terinin neşriyatı katiyen azalma- Fakat, sureti umumiyede Fransa, 
mıştır. Bu keyfiyet, İngiliz heyeti taahhütlerine riayet etmemiş ve 
llzerinde çok fena tesir bırakmak- zecri tedbircilerle bir olmuştur., 
tan hali kalmamıştır. Zira bu hal, Bundan dolayıdır ki, tasdik edil -
Mussollninln sulh teminatının kıy- miyen 1935 anlaşmaları bugün 
metini azaltmaktadır. mer'i sayılamaz, müzakerelere 

1 ·ı· f b" ·-· 11935 anlaşmaları esası ile yeniden 
ngı iZ • ranSIZ ırlıgı başlanması hakkında Parisin be -

Parls, 14 (A.A.) - FranS1z mat. yanalı İtalyayı tatmın edemez. 
buatı, başlıca Roma müzakerele- İtalyanın ıarkl Afrikada elinin ser 
rı neticesin ile meşgul olmaktadır. best bırakılmamasına mukabil, bir 
Gazetelerin bir kısmı da İtalyan şeyler almak lazımdır. 
.Tevere. gazetesinin tehditkar 
makalesini tenkit eylemektedir. 
Bu gazete, İtalyanın Jcabında lruv· 
vete dayanarak isteklerini kabul 
ettireceğinl, yamııştır. 

Pelit Parislen diyor ki: 
Çemberlayn ve Halifaks'ın Ro

ma müzakerelerinden sonra Papa
yı ziyaretler!, üç bakımdan çok 
rniıhimdir. Bir kere İtalyan fa~ist
leri ile katoliklerin arasında mut -
lak bir ihtilaf vardır. Sonra Lord 
Halifaks, İngiliz kilisesi ile kato -
ilkliğin birleşmesi için çalışan meş 
bur bir adamın oğludur. Nihayet 
.Papa Anglosakson demokrasileri 
için hürriyetin faşizm ve Nasyo -
nal sosyalizm istibdadına karşı 

lruvvetli bir müdafiidir. 

J ournal gazetesi yazıyor: 

Roma hadiselerinden ele alaca
ğunız başlıca şey, Fransız - İngi
liz münasebetlerinin ~ağlamlığı ve 
daha ziyade büyük üç garp demok 
rasisinin tesanüdüdür. Görüş bir
liği tamdır. Bunu tekrar etmek 
faydasızdır. Çünkü İtalyan mat -

Barselon 

Boşalıyor 
(BOf tarafı 1 inci sayfada) 

kist kıtaları Tortsanın işgalini ta
mamlamışlar ve civarında bulu -
nan bazı kasabaları uıptetmişler
dir. Bu kıt'alar şimdi bütün Eb
re'ye hal<im bulunmaktadırlar. 

General Yague kumandasındaki 

kuvvetler iki gün içinde nehrin sol 
sahilinde 1200 kilometre murab -
ba genişliğinde bir araziyi işgal 
etmişler ve 25 kilometre kadar i
lerlemişlerdir. 

Tortosa'nın zaptı Frankistlere 
sahilde 200 kilometre uzunluğıın
da Valans - Barselon yolunu aç -
maktadır. 

Valens şehri de duştu 
Burgos, 14 (A.A.) - General 

Fran.konun kıt'aları Tarragona' -
nın 20 kilometre şimalinde kain 
Valls Şehrini işgal etmişlerdir. 

No. 3 -

Genç kız onu görünce başını ö-ı Bazan arkadaşlarını da getirir, hat 
nune eğmiştir. til bır kaç hanımla da geldiği ol -

Reis şahidin ismıni, nereli oldu- muştur. 

ğunu. mesleğini Iilan tespit ettik- Hüseyin ağa biraz daha sakin -
ten sonra yemin ettirdi ve ilk su- leşert'k anlatmaya devam etti: 
ali sordu: 1 - Akif Cemal bey kahve için 

- Hüseyin ağa, sen bu vak'anın değil de en çok koru için gelirdi. 
tek şahidi sayılırsın. Baştan baş - Ben koru bekçisiyim. Amma eski
lıyarak bize her şeyi olduğu gibi den kahveci idim. Huy canın al -
anlat.. tındadır derler. Bir gün sahibin -

Korucu dudaklarını ısırarak su- den müsaade aldım. Korunun ke-
suyordu. Reis: narında o kahveyi açıverdim. O -

- Evvela. dedı, vak"ayı anlat -
madan önce ressam Akif Cemal 
beyin ne zamandaPberi senin kah
vene devam ctmı k•e olduğunu 

EÖyle! 

Hüseyın ağa agır agır başını 

kaldırdı. Heyecanlı bir sesle: 
- İki üç, yıldanberi Akif Cemal 

lıey benim kahveye gelir, dedi. 

rası tenha yer, ancak Pazardan 
Pazara biraz gidip gelen olur. 
Amma ressam bir kere geldi, ko -
ruyu gördü, çok beğenmiş olacak 
•Bu yeş ilik arasında başımı din
liyorum. diye, sık sık uğrayordu. 

Yine bundan üç dört ay evveldi. 
Bir gün geldi: •Hafta bir iki gün 
burada bir ııenç kızla resim yapa-

İtalyanlar Somalide 
tahsidat yapıyorlar 

Londra, H (AA.) - Reu
ter ajansının Cibuti muhabi
ri Somaliland'da Fransız - İ
talyan hududu civarında Mor 
dale, Yablo ve Sardo'da İtal
yan kıt'alan tahşid edilmek
te olduğunu bildirmektedir. 
Cibutldeki Fransız makamla
rı buna karşı icap eden ted
birleri almaktadırlar. 
Diğer cihetten ayni muha

bir Harrar'da bir çok yerli
lerin İtalyan .Askaris• müf
rezelerine kaydolunduklarını 
bildirmektedir. 

Fransızlara göre 
Paris, 14 (A.A.) - Harici

ye Nezareti mahfellerile as
keri makamlar, Somaliland 
hududunda İtalyan kıt'aları
nın tahşid edildiğine dair ma 
li.matları olmadığını bildir -
mektedirler. 

Fransız büyük 
elçisi 

Ankara, 14 (A.A.) - Fransa bü
yük elçisi B. Massigl~ yanında 
müsteşar B. de Monicault, ataşe
militer General Voirin ve büyük 

elçilik katibi. B. Hroger Boppe ol
duğu halde, bu sabah Etnografya 

müzesine giderek Atatürk'ün ta -

butu önünde hürmetle eğilmiş ve 
bronz bir çelenk vazetmiştir. 

ıKDAM 

~ARET':_!'! 

Mehmet Akife dair 
İnsanlığının en kuvvetli tarafı dü

rüstlük, şairliğinin en cazip ciheti 
samimiyet olan l\lelımet Akif, ölü
münden sonra kendisinden çok 
bahsedilen nadir kalom sahiplerin
den biri oldu. Onu hayatında &'ali
ba daha fazla yaşWar beğenirdi. 

Öldükten sonra gençlerin de bu 
sevgij· iştirak ettikleri görüldü. 
Cenazesimleki tezahürler, kabri • 
nin yapılması uğrundaki teşeb -
büsler ve ölümünün yıldönümün -
deki konferanslar ve ziyaretler 
münevver memleket ıençliğinin e
seridir. Belki yaşlılar onda bulduk
ları mulıafazakilrlığa mecluptular. 
Fakat gençler Akilin selis naz -
romda çarpan kalbi, bilhassa Ça • 
nakkale ve İstiklôl mücadelelerin
de duyduğu ve duyurduğu heye -
canı sevmiş olacaklardır. Eserleri 
memleket ve millet için dalına bir 
coşkunluk darebanını taşır. Du • 
yup düşündüklerini bütün tabiili
ğile muhitinin renkleri ve hususi
yetlerile pürüzsüz mısralarına koy

du. Akifi bize sevdiren temiz ru -

hunun yazılarına akseden şeCfafi. 

yetidir. Onun medeniyeti bir kül 

halinde görmiyerck ayrı bir Şark 
ve Müslüman medeniyeti knnaa -

tinde bafrlanması gibi bazı ina -
nışlarına .\tiruk etmemek müm -
kündür. •Safohah ın yedi kitabın
da biraz medrese küfü taşıyan, 

mümtaziyetten uzaklaşan, hatta 
amiyaneliğe yaklaşan sözlere de 

tesadüf edilebilir. Fakat bu türlü 

SAYPA 3 

Kimlerin heykelini 
dikmeliyiz? 

wmwım 
Et ve Kemik 

Bundan birkaç ay evvd, hü~.Ü· 
met, belediyeye, et fiatlerınin 

ucuzlatılmasını emretti. Belıxl ;ye 
emri alır almaz, hemen, aliikBd?r 
esnafı çağırdı. cEti ucuzla~ın!• de
di. Celep esnafı taplandı, düşündü, 
taşındı ve belediyeye geie1·ek: 

(Birinci sayfadan mabat) 

da heykeltraşcık san'atinin inkişa-ı larımızın merakına. tercüman ola-
fına imkiın verdi. rak, hararetle beklıyoruz. 

Biz, bu bıkiını i'.cri götürmeyi Okuyuculerımızden 
düşünerek bu anketi açtık ve gelen cevaplar 
Türk tarihinde namlarına heykel 
dikilecek siya•ilerini, alimlerini, e
diplerini seçıniye okuyucularımı· 

ıı davet ettik. 

•Hesap ettik, kitap ettik, ga;ıb:ı 

Şimdi, okuyucularımızdan böy
le bir mazhariyete layık görülen 
on beş zatın ismini bildirmelerin! 
rica ediyoruz. 

Bunlar yalnız bir veya daha faz. 
la mesleğe ,mensup olabilir, fakat 
on beşi geçmemelidir. İkinclkanu. 

nun yi~misine kadar cevaplarınızı 
lkdam'ın .Anket Memurluğuna. 
gönderiniz. Rey kazanan isimlerin 

hepsini dercedeceğiz. Birinci de

recede rey kazanan on beş İsim· 

den en çoğunu ihtiva eden liste sa· 

hibine, İkdam'ın bir hatırası ola· 

rak Atatürk'ün güzel bir heykeli· 

ni hediye edeceğiz; ondan sonra 

gelen liste sahibine İsmet İnönü· 
nün güzel bir heykelini hediye e· 

deceğiz; üçüncüden elinciye kadar 

da gazetemizin bir senelik, altı ay

lık aboneler~ kitap ve daha başka 

zarif sürpriz eşyası hediye edece

ğiz. İmza yerine harf te konabilir, 

Anketimize okuyucu-Iarırnızdan 
aldığımız cevaplardan bazılarını 

sekiz kurıış kadar ucuzlatacağız!• 

cevabını verdi. Belediye se'Vlndi, 
bugün dercediyoruz : gazetecileri çağırdı ve ellerini çır-

Barbaros, Mimar Sinan, Namık parak: •Müjde! Eti uc117.latıyoruz!• 
Kemal, Mehmet Akif, İbrahim 

dedi. Gazeteciler sevindi. Halka 
Müteferrika, Ömer Seyfettin, Fa- . 
tih Mehmet, Sokullu, Kanuni Sü- etın ucuzladığı büyük lıaşlık
leyman, Gazi Osman Paşa, Ziya !arla tebliğ edildi. Bu iyi haberden 
Gökalp, Katip Çelebi, Abdülhak herkes memnun oldu. 
Hamit, Atatürk'ün annesi ve Ba
bası, Feyzi Çakmak. 

Boğaziçi lisesinde 671 

Tahir Bürhanoğlu 

* Mimar Sinan. Barbaros Hayret
tin, Fatih, İbni Sina, Abdülhak 
Hamit, Gazi Osman Paşa, İbrahim 
Müteferrika, Mehmet Akif, Yavuz 
Sultan Selim, $okullu Mehmet 
Paşa, Namık Kemal, Kanuni Sü
leyman, Tevfik Fikret, Mithat Pa
şa, Mahmut Şevket Paşa. 

İsi: Topanc Boğazkesen caddesi 
Bostaniçi Canıii sokak No. 12 

Hayati Pınar 

* 

* Etin ucuzladığııu duyanlar, ka

sap dükkanlarına koştular. Kasap 

filvaki eti ucuza vereceğini teyit 
etti ve bıçağını eline alarak fazla 

ucuzlıyan zavallı karamanın cılız 

koluna sapladı, bir parça5ını kesti, 
müşteriye verdi. Müşterı şaşırdı, 

Bu kemik ve sinir dolu kolu iste • 
medi ve kasap karamanın budunu 
göstererek •Oradan değil, buradan 
bir parça kes!• dedL Eğinli kasap 
güldü, müşteriye baktı, cagzım sa
rı mı hemşerı? Orası ucuzlamadı!> 

dedi. 

Müşteri anladı Ucuzlıyan ke • 
mikti. 

yazılarında dahi öyle süriikleyici fakat hiçbirini neşretmiyeceğimiz 

Yavuz, Mehmet Akif, Ziya Gök
alp, Fatih, Mimar Sinan, Kanuni 
Süleyman, Barbaros Hayrettin. 

bir kudret, bir •verve• vardır ki 
söylediklerine bitaraf kalabilirı;e • 
niz söyleyişlerini mutlaka beğe -
nirsiniz. 

Bana şimdi bu satırları yazdı -
ran, Mehmet Akif'e dair meydana 

adreslerin sarih olması lazımdır. 

Cevaplarınızı, bütün okuyucu -

Yeni tayinler 

Şişli: l\lansır sokak, 59 

Kemal Keyer 

Bas vekil Fransız elçisini 
' getirilmiş büyük ve mühim bir 

tetkik eserini gözden geçirmek ol· 
Ankara, 14 (A.A.) - Başvekil du. Henüz bir iki hafta evvel inti

kabul etti 

Celal Bayar, Başvekalet dairesin

Ankara, 14 <Husu~i) - Birinci 

Umumi Müfettişlik Emniyet Mü

şavirliğine yarbaylıktan müstafi 

Yakup Karagül tayin, Yozgat, Es-

Roma mülakatına 
bağlı bütün ümit

ler suya düştü 

Şimdi haber alıyoruz ki, kemik 

dahi ucuz kalıp kalmamakta te -

reddüt ederken, biraderi et, yeni

den fırlamak n;yetindedir. Eti u

cuzluk emrinden evvelki fiatın da
hi üstüne çıkarmak için, şimdiden, 
her sene birkaç defa dinlediğimiz 

o hazin, melul •yollan kar bastı, 
davar gelmiyor!• şarkm yeniden 
okunmağa başladı. 

Sanki başka memleketlerin da
varları caddelerde biliyorlarmış 

gibi ... de bugün yeni Fransız büyük elçi
si B. Massigli'nin ziyaretini kabul 
etmiştir. 

Ciyano'nun 
söyledikleri 
Londra, 14 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesinin diplomatik 
muhabiri, gazetesine Roma -
dan şu telgrafı çekmiştir: 

cKont Ciano ile yaptığım 

mülakat esnasında mumaileyh 
bana şunları sötyledi: 

cMüzakerelerden pek mem
nunum. Pek samimi bir hava 
içinde görüşüldüğünü size te
min ederim .. 

Çemberlayn ile Halifaks ta
rafından yapılan z_iyareti ia
de maksadile yakında Lon -
draya geleceğine dair verilen 
haberlerin doğru olup olma -
dığını sordum. Kont Ciano, 
bana şu cevabı verdi: 

.şimdiki halde size fazla 
malw,ıat vcremiyeceğim. Fa
kat yakında Londrayı ziyaret 
edeceğimi ümit ediyorum. 
İngiliz - İtalyan itil:iflarını 
metin ve ruhlarına uygun bir 
şekilde tatbik etmek niyetin -
de bulunduğuma size namu -
sum üzerine söz veririm.• 

cağız Hüseyin ağa sen artık hem 
korunun, hem de bizim resimleri, 
boyaları muhafaza edersin. dedi. 
Ben de .Peki beyim• dedim. Kah
venin arkasında geniş bir mey -
danlık vardı. Sonra ağaçlıklar baş 
Jar. Ressam burasını ilk gördüğü 
zaman çok sevmişti. İşte oranın 
resmini yapacaklarmış .. 

İhtiyar adam geniş bir nefes al
dı: 

- O günden sonra Akif Cemal 
bey Ferda hanımla haftada bir iki 
gün gelmiye başladılar. Resim 
sehpalarını kurar, çalışırlardı. Son 
ra hazan dışarıda, hazan kahvede 
biraz dinlenip gıqerlerdi! ... 

Reis, korucunun sözünü keserek 
sordu: 

- Sen daima yanlarında mı bu
lunurdun? 

İhtiyar adam başını sallıyarak 
kısaca Evet. dedL 

hayretle 
bakmıştı. 

şar eden bu kitap, şairin en yakın 

dostlarından muharrir Eşref Edi-

bindw. Akifin hayatı ve eserleri 

hakkında ilk defa merhum Süley
man Nazif 109 sahifelik küçük bir 
kitap yazmış ve 1924 te neşretıniş-

kişehir, Kırklareli, Aydın, Kırşe

hir, Denizli, Bursa, Sinop, merkez 

belediye reisliklerine seçilenlerın 

seçimi tasvip edilmiştir. Nafia Hu

susi Kalem Müdürü Übeyd Cer
cel Nafia müfettişliğin~. Bursa na-tL Şairin ölümünden sonra da şah

sından ve şiirlerinden bahseden fıs müdürü Cevdet Onaran Koca

küçük blrkııt risale basıldı. Eşref eli müdürlüğüne naklen tayin, Ur

Edibin kitabını üstadı merhum hak' fa Tapu müdürlüğüne Siirt mü -
kında meydana getirilen ilk ciddl dürü Fethi Atmaca terfian, Tokat 
ve esaslı bir tetkik eseri olarak Tapu müdürü Sezai Sezer Erzin • 

* 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yeniden teyit eylemektedir. Mus -

solini sulh için çalışmak hakkın
Et, emirle ucuzlamaz. Et te, bi.ı

daki teminatına rağmen, iki rnem-
tün maddeler gibi, yetiştiği yerin 

leket devlet adamları ancak nok - umumi şartlarına ve ikti<adi ka _ 

tai nazarlarının biribirine muhalif· nunlarına göre ucuzlayıp pahalıla· 

bir vaziyette olduğunu müşahede şan bir nesnedir. Eti ucuzlatmak 

etmişlerdir. Görüşmelerin bir tek için •Ucuzla!• demek kafi değil -

müsbet tarafı varsa, o da bunların dir. Eti ucuzlatmanın şartlarını te

çok açık ve samimi bir surette ya- min etmek gerektir Bu şartların 

pıldığıdır ve bugün biribirlerine başında ucuz nakliye, arkasından 
karşılıyabiliriz. 712 sahifelik bü - "d" !" ğ" E · " 

can mu ur u une, rzıncan mu - vedalaşan devlet adamlarının, ucuz mezbaha. daha arkasından 
yük, ihtimamlı ve nefis baskılı bir 
cilt ki biyografiye dair olan ki _ dürü Behram Uğur Tokat müdür- karşılıklı fikirlerini çok daha iyi ucuz resim, daha arkasından ser -

taplarımız arasında benzeri pek lüğüne naklen tayin edilmişlerdir. bilmekte olduğundan Times gaze- best rekabet, onun da arkasından 
nadirdir. Yalnız tarih encümeninin !esinin Roma muhabirinin bildir- belediyenin sımsıkı ve bilgili kon-
·İbnı' Sı'na• .-a dair meydana ge- . . F k 1 trolu gelir. Yoksa liıfla et ucuz • , hatta aleyhtar fikirleri dahi eserı- d.iğine gore, ransaya arşı o an 

lamaz. • Ucuzluyorum!• der ama, 
tirdiği eserle Osman Nuri Erginin ne dercetmekten çekinmemiştir. İtalyan taleplerinin haklılığında 
muallim 1\1. Cevdet için yazdıgı· siz kulak asmayın, ucuzlayan 

Kitapta memleket muharrirlerin- israr eden Mussoliniye cevaben kenıiktir. 
kitap, cesamet bakımından onu ha- den yetmiş kadar zatın mütalea ve 
tırlatabilirler. Eşref Edibin üstadı kanaatleri onu tahlil eden sahife • 
anlatan üslubu Mehmet Akifin 
nesri derecesinde açık, temiz ve ta
bii olduğu için, kitap ilk satırların 
dan itibaren okuyanın itimadını 

kazanıyor. Hayatı, hususiyetleri 
pek güzel yazılmış, mizaç ve meş
rebini göstererek fıkraları pek tabii 
şekilde anlatılmıştır. Şairin san'ati 
bilhassa bazı kanaatleri hakkında 
muharririn pek bitaraf kalama -

yışını otuz senelik •dostluğa ba -

ğışlamak icabeder. Bununla bera

ber Eşref Edip insaflı bir müellif 

sıfatile üstat hakkında bitaraf, 

!ere muhtelif münasebetlerle der-
cedilmiştir. Birkaç muharririn A
kife dair yazdıkları tetkikler esere 
ayrı bahisler halinde konmuştur 

ki bunlar başlı başına birer risale 
teşkil edebilirdi. Kitapta şairin re
sinıleri, el yazılannın örnekleri, 
bestelenmiş şiirlerinin notaları da 
münderiçtir. Bu kitabı büyük şai
rin yüksek nhlil.kını hatırfatan ne
cip bir feragat ve temiz bir vefa -
kôrlık nişanesi olmak dolayısile de 
tebrike şayan görüyorum. 

lbrehlm Allettln OÖVSA 

- Sus! seni kurtarmak için söy-ı nız yoktur. Bu suallerle ressamla 
Iüyor, anlamıyor musun? diye fı- aramızda kavga edecek, biribiri -
sıldadı. Çok iyi bir adam bu, yanı- mize kızıp darılacak kadar hususi 
nızda bulunduğunu soylemekle si- rabıtalar olup olmadığını anlama
zin aranızda gizli bir şeyler olma- ya çalışıyorsunuz. Fakat bu bana 
dığını anlatmak istiyor. Zeki ihti- hakaret demektir. Hiç bir zaman 
yar! hususi hayatıma karışamazsınız. 

Genç Joz dudaklarını ısırarak Suallerinizi sorarken ortada bir 
sustu. O sırada reis korucuya baş- genç kızın haysi:yeti olduğunu, te
ka bir sual sordu: miz bir aileyi bu suretle lekeleye

- Daima yanlarında bulundu - bileceğinizi düşünmelisiniz. 

ğuna bakılırsa, ne konuştuklarını Avukat hemen genç kızın kolun 
da bilmem lazım değil mi? ddn tuttu; endişeli bir sesle: 

Hüseyin ağa başını salladı: - Sinirlenme beyhude yere! de-
- Evet, biliyorum. Hep resim - di, reis vazifesini yapıyor, karışa -

den konuşurlardı. Sonra bir mü - mazsın. 

sabaka mı, ne imiş? Ferda hanım Reis kaşlarını çatmıştı. Azalar
girecekmiş. Ressam onu teşvik e - dan biri onun kulağına eğilerek 

derdi. Kazanırsa yabancı bir diya- bir şeyler fısıldadı. Fakat o başı 
ra gidecekmiş. Ferda hanım gali- ile redd~tti ve yine şahide döne • 
ba, hatta bana: .seni de götürü - rek sualini tekrar etti: 
rüm Hüseyin ağa• diye, takılırdı. - Onların bir şeye sinirlenip 

- Hiç bir şeye sızlanıp biribir - biribirlerile kavga ettiklerini gör
lerine kızdıklarını, darıldıklarını dün mü? 
gördün mü? 

Çemberlayn, ancak bu meseleler
de !ngilterenin tavassutunun dahı A. N.KARACAN 

mevzuubahs olamıyacağını söyle- ============== 
!emiş ve bilahare çok açık bir su

rette Fransız menfaatleri ile İngi
liz menfaatlerinin sıkı bağlılığın

dan bahseylemiştir. İngiltere, de
miştir, Fransaya karşı bir tehdit 
takdirinde, hareketsiz kalamıya -
caktır. Zira iki memleket müna -
sebetleri muahedelerle tespit o -
!unmuş hududu aşmaktadır. Söy -
lendiğine göre, Mussolini, İngillz 
Başvekilinin seyahatindeki bu sa

rahatten memnuniyetini bildir -
miştir. 

bey de onu sever, korurdu. 
Korucu sustu. Reis önündeki ev-

rakı karıştırmaya başlamıştı. Suç
lu asabi gözlerle etraiına bakına
rak ayakta dimdik duruyordu. 
Halk büyük bir sabırsızlık içinde 
idi. Sinemada perdenin çabuk a • 
çılması için yapılan ayak patırdı
ları gibi sesler oldu, gürültüler 
başladı. Fakat reis korucuya dik -
katle bakarak: 

İspanya işinde, Mussolini, harp 

nihayet bulmasının artık bir haf

ta meselesi olduğunu ikri sürmüş 

ve borazanlar, •ateş );eı;, borusu

nu çalar çalmaz. ltalyan kıt'aları

nın geri a.ınlacağını katıyetle söy

lemiştir. İngiliz nazırlarının 1span 

yanın tamamiyeti mülkiyesi hak
kında İtalyan nazırlarının bu mü 
temmim teminatına büyük ehem
miyet atfettiklerini kaydeylemiş -
!erdir. 

Cemal bey geldi. Pek ~ş'eli ıdi. 

Resimleri meydana taşıdı. Bir ara
lık ·Hüseyin ağa, burada son ça -
lışmamız bu! Artık resimler bitti. 
bizi göremiyeceksin• dedi. ·Sade 
resim için mi bey? Bizım hatırımız 
yok mu?- dedim. Güldü .• tl'zül -
me şaka söylüyorum. Yine geliriz. 
Ferda hanımla..• dedi. Her zaman 
o geldikten yarım saat sonra Fer
da Hanım da gelirdi. Ressam kah-

- Şimdi cinayetin işlendiği gii- ve istemişti. Pişirdim. Bira:ı. da be
ne ait bildiklerini anlat bize! di- nimle havadan sudan konuştu Ya

yince bütün sesler kesildi. Herkes 
büyük bir merakla dinlemiye ha -

zırlandı. Şahidin pek sıkıntılı bir 
hali vardı. Cebinden mendilini çı -

rım saat geçti. Ferda Hanım gel • 
memişti. Ben •Neden gelmedı 3ca
ba Ferda Hanım'- dC'dim. Çıkarıp 

saatine baktı. Kaşları çatıldı. Ama 

karıp alnında biriken terler! sile- bir şe demedi. Aradan bir yarım 
rek: saat daha geçti. Baktım ressc·mı te-

- Ben fazla bir şey bilmiyorum, !aş aldı. Resimlerin basına gıdip 
diye mırıldandı. Reis sert bir ba _ geliyor, uzaktan yakından bakı -
kışla onu süzdü: yor, meydanda asağı yukarı dola

- Biz de fazla bir şey istemiyo- şıyordu. Kaygılı bir hali vardL 
ruz, bildiklerini anlat yeter Benim koruyu dolaşma vaktim de 

Bunu duyan genç kız 
gözlerini açıp korucuya 
Yava ·ça avukatına: 

- Yalan söylüvor, c1eJi, 
yanımızda bulunmazdı. 

Avukat: 

Korucu cevap vermeğe hazırla
daima nıyordu. Fakat birdenbire suçlu 

gözleri şimşekler çakarak bağırdı: 
- Böyle şeyler sormaya hakkı-

Korucu başını geriye doğru eğe
rek cevap verdi· 

- Hayır biribirlerile hepsi pek 
iyi idiler. Ferda hanım ressama 
çok hürmet ederdL Akif Cemal 

Korucu yavaşça içini çekti ve 
ellerini önündeki parmaklığa da -
yıyarak anlatmıya başladı: 

- O gün saat on iki vardı. Akif 

gelmişti. Kendi kendime artık Fer
da Hanım gelmez, dedim. Ressama 
bır şey söylemedim. .,. 

(Arkası varı 
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PO~ N~<?..T.~A.~f\:EY~J(ADINJ~ En yüksekler 
Şehır Tıyatros11 ve grıp • • • 

Bugün yapılacak lik o:ı:~t ~"E B.ır akşam ve bır gece tuvaletı k k k 
1 1 1 k? partımanıar var ~ ~VP"• , tti;~ Ç) m a re 0 r 

maç arı nası o a c a . ; (!fl(.11, :ğun~=t~ - .... .. ' -

Günün en mühim futbol karşılaşması ~~~ :-:; Fransızlar31,465metreye çıkara 
Vefa ile Besiktas takınılan arasında r~m~~~:l:~ ~~ re k O r k 1rd1k1ar1n1 söylüyorla 

Beşiktaşm son kadrosu 

Bugün oynanacak lik maçları -
nın en mühimmi Vefa - Beşiktaş 

karşıla~masıdır. Yeni kar ardan 
sonra kuvvetlerini büsbütün kay -
beden ·~ lcımlar; mektPplilerin ek
seriyet teşki ettikleri klüplerdir. 

Lik maçlarının puan cetvelinde 
en başı muhafaza eden Siyah - Be
yazlıların, bugün Vefa karşısında 
alacağı neticeyi iki kuvvetli ve 
l -ıincillk namzedJ takım bekle -
mektedlr. Bunlardan biri 
Fenerbahçe, diğeri de Ga -
latasaraydır. Eğer Beşiktaş bu -
günkü maçını kaybederse Fener 
ve Galatasaray vaziyetlerini daha 
fazla kuvvetlPndirmis olacaklar -
dır. Bilhassa Fenerbahçe böyle 
bir neticeden sonra birincilik yo
lunda sağlam bir netice elde etmiş 
olacaktır. 

Siyah - Beyazlılan yeni karar -

dan sonra yalnız Süleymaniye kar 

şısında sevrettik. Hakkı, Faruk, 

Rifat, Osman, Basri gibi en mü -
him beş oyuncudan mahrum Be -

şiktaş takımı bize kalırsa bu maçı 

kazanmak için çok çalışmak mec -

buriyetindedir 

Bugünkü maçların en ehemmi -

yetlisi nlan bu maçın her iki taraf 

için de zor kazanılır bir çarpışma 
olacağı muhakko.ktır. Ancak Sa -

yah - Beyazlıların vaziyetin ehem

miyetini ııözönünde tutup bu ma

çı kazanmak için bütün gayretle
rini sarfedeceklerini zannediyo -
ruz. 

F ener~ahçe. !stant ulspor 

Bugünkü 
Maçlar 

Taksim stadında 
Galatasaray - Hiliil A ta • 

kımları saat 11.30 hakem Şazi 
Tezcan. 

Yan hakemleri Halit Uzer 
ve Osman. 

Şeref stadında 
Boğaziçispor • Ortaköy A 

takımları saat 9.30 hakem Fe-
ridun Kılıç. 
Davutpaşa - Feneryılmaz 

A takımları saat 11.15 hakem 
Refik Osman Top. 

Eyüp - Galata Gençler A 
takımlan saat 13 hakem Şe -
hap Şişmanoğhı. 

Beşiktaş - Vefa A takımla· 
n saat 14.45 hakem Tarık Ö-
zerengin. 

Yan hakemleri: Fahrettin 
Somer ve Ziya Kuyumlu. 

Fener st~dında 

Beykoz • Topkapı A takım
ları saat 13 hakem Adnan 

Akın· 
Yan hakemleri Neşet ve Sa

Hihattin Özbaykal. 
Fenerbahçe . İstanbulspor 

A takımlatı •aat 1445 hakem 
Ahmet Adeın Göğdiin. 

Yan hakemleri Ekrem Er
soy ve Neşet. 

Yine bugün Fenerb~hçe stadın- tasarayla Hilal arasındadır. Mek
da oynanacak olan Istanbulspor tepliler hakkındaki karardan son
Fenerbahçe maçı vardır. Fener - ı ra Hilal takımı da diğer klüpler 

gibi oyuncularından bir kısmını 
kaybetmiştir. 

Vefalılar Galatasarayla yaptıkları 
bir maçta 

bahçelilerin zayıf rakiplerini ko -
!ayca yenecekleri muhakkaktır. 

Bu maçın bir sürprizle neticelen -

mesi bugünkü vaziyette kabil de
ğildir. 

Yine ayni stadda karşılaşacak o

lan Topkapı ile Beykoz herhalde 

hayli biribirlerile çeki~eceklerdir. 

~'akat bu kayıp Hilali çok kuv
vetsiz düşürmüştür. Bugünkü ma
çı G. Saray kazanacaktır. 

'k nci küme m:ı çları 
Şeref stadında üç ikinci küme 

maçı yapılacaktır. Bunlardan ilk 
oyun Boğaziçispor - Ortaköy ara -

sındadır. Ötedenberi bıribirine ra

kip olan bu iki takım arasındaki 

maçın neticesi evvelden kestirile -
mez. 

Diğer maçlar Davutpaşa ile Fe
neryılmaz, Eyüple Galatagençler 
arasındadır. 

IJıkarada Galatas , 1 

klühilıün kongresi 
Ankara, (Hususi) - Ankara 

Galalasaray klübü yıllık kongre -
sini Sadi Batu'nun reisliğinde yap
tı. Bir yıllık faaliyet ve hesap ra
poru okunduktan sonra takip e
dilecek çalışma esasları müzake
ler neticesinde eski idare heyetine 
müsbet faaliyetinden dolayı ha -
raretle teşekkür edildi. 

Klüp reisi Etem Menemencioğ
lu, fahri reisliğe alkışlarla seçil -
dikten sonra yeni idare heyeti 
şöyle teşkil edildi. 

Erzurum mebusu Aziz Akyürek. 
Fakat Beykozlular rakiplerine fa
iktirler, tahminimize göre maçı Vecdi Sayman, Savavber Tanyeri. 
kazanacaklardır. Raif Kulbastı, Ercüment Ahme' 

Taksim stadında 
Taksim stadında yalnız bir lik 

maçı yapılacaktır. Bu oyun Gala -

Karaosman, Hicab i Fıratlı, Fethi 
büyüklerimize şükran, bağlılı' 

telgrafları çekilmesine karardaı 

sonra toplantıya son verildi. 

nin, hiç bir mü
esesenin kapı

larını kapamı -
ya mecbur olduğunu iş itti -
niz mı? işte Şeh ir Tiyatrosu ... 
Artistlerin in üçü gribe tutulduk
l a rı için günlerce kapelı ka ldı. 

Bizim bild iğimiz Şehir Tiyatro
su yeni tesessüs etmiyor ve yeni 
artistler yet iştirm lye çoktan çalışı 

yor. Şi mdiye kadar boşa gittiği 

anlaşılan bu gayret beş on sene 
daha fayda vermezse, kadro harici 
edilecek artistler yüzünden bu bi
ricik sahneyi kayıp mı edeceğiz? 

Opert ve operamız ıç:n 
faydalı bir keşif 

Fladelfiyada, Franklen enstitü -
sünde, ilk defa olarak, insan sesi 
çıkaran bir alet teşhir edilmiştir. 

Telefon kumpanyaları mühen
dislerinin yaptığı bu makine, org
la olduğu gibi klavye ve pedaller
le mücehhezdir ve cSadai kordon
lar. üzerinde, elektrık cereyanile 
ses çıkarmaktadır. 

Klavyenin üzerine konulmuş a
nahtarlar, ihtizazlı elektrik mec
ralarını işletiyor, bu suretle ma -
deni tüblerde insan sesine müşa -
bih sesler çıkıyormuş. 

Bu alet tekemmül ederse biz çok 
istifade edeceğiz. Ssi çıkmıyan o
peret artistlerinin seslerini bunun
la teliıfi edebilcğimiz gibi bir tür
lü teşekkül edemeyen milli opera
mız için de hazır tenor, bariton 
soprano bulmuş olacağız. 

Ya[mur ve şemsiye 
Canım İstanbul... Yağmuru da, 

~,murıı •1 1·--1 da gelip geçirdi. 
Evvelki gece sa 
ba'ılara kadar / 
yağmur yağdı- /ı / / / /, I 1 

/;, 

ğından haber · / 1 1:/. 
dar mısınız ? 
Halbuki dünki ~ 
hava bir İlkba-
har hav.,... ,.,.:_ 

biydi. Eğer o 
yağmur u vam 
etseydi, halimiz 
haraptı. İki nok 
tadan haraptı : 
B.rı !:ıı...1 • ..J. • • ~..1.runızın hali, öteki 
de şemsiye ile lilstik gibi insanla
rı yağmurdan çaburdan vikaye
ye yarıyan iki faydalı hizmetka -
rın ortadan kalkması. 

Hele şemsiye, o kadar demode -
dir ki kimse taşımai< istemiyor. 
l f\O sene evvel Asyanın şarkından 
İngiltereye ve oradan Avrupaya 
yayılan şemsiyenin hasır şapka 

gibi kullananları Şarloya benzete
ceği zaman uzak değildir. Bu biz 
İstanbullular için o kadar büyük 
bir dert değil, fakat Londralılar 

ne yapacak acaba?. 

''Kloepatranın burnu,, 
Pariste, bir tiyatroda cKleopat

ranın burnu• isminde bir piyes 
temsil edilmiş. Bu piyeste, Fran -
sız siyasilerinden büyük bıırunlu 

olan bazı kimselere tarizler var -
mış. 

Piyes temsil edilirken siyasi 
partilerden birinin ismi geçince, 
partiye mensup olanlar tarafın -
dan gürültü çıkarılmış. Buna di -
;"{er partilerin taraftarları muka -
bele etmişler. Nihayet, iki taraf 
biribirinin üzerine atılmış. 

Bu umumi kavganın önüne ge -
çilmiş ise de, parti şefinin ismini 
zikreden sanatkar, tiyatrodan çık
tığı r.ırada hücuma uğramış ve e -
peyce dayak yemiştir. 

Acaba bu dayak, sahne artisle
rinin burunlarını, san'at haricinde
ki meselelere sokmalarından mı 

. !eri geldi? 

Bir mo:ör bir mavnayı 
parçaladı 

Dün Fındıklı önlerınde bir de -
niz kazası daha olmuştur. 

Teceddüd adını taşıyan bir mo -
ör Fındıklıya yanaşırken suların 
• reyanına kapılmış, bu esnada 

çmek te olan Mehm~t kaptana a
bir mavnaya şiddetle bindirmiş 

.r. Mavna parçalanmıştır. 

Danyel Daryonun yepyeni iki modeli 
.. ,., . "' 

Her sabah 
friksiyon yapınız 

Fal al bunun da bir 
usulü olduğunu biliniz 
Sıhhatinizin iyi, renginizin ye -

rinue'. vucudunüzün zinde olma -
sını istiyorsanız, kendinizde biraz 
da gevşek bir hal hissediyorsanız 
muhakkak her sabah vücudünüze 
friksiyon yapınız. bu yapacağınız 
tedavilerin hem en hayırlısı hem 
de en kolayı olacaktır. 

Bütün kadınlar güzel ve taze 
kalmak isterler ve istedikleri şeye 
malik olmak için yapmaları lazım
gelen ihtimam ve itinadan daima 
kaçınırlar. 

Yemekler ----
Etli kereviz 

Doktorumuz Lokman He -
kimin sıhhi olduğunu isbat 
ettiği kerevizi şöyle pişiriniz: 
Kerevizin köklerini iyice a -
yıklayıp temizleyiniz ve kay
natınız. Sonra eziniz ve bir 
tencerede hafif ateş üe-ı:erin -
de biraz et suyu ilave ederek 
pişiriniz. Sonra ateşin üzerin
de içine biraz bulgur unu ile 
yağ biraz da sirke ilave edi -
niz ve ateşin üzerinde karış
tırarak biraz koyulaşmaya 

bırakınız. 

Bu sebze yalnız da yenile -
bilir. Fakat etin yanına gar
ni halinde koyarsanız daha 
lezzetli olur. 

JAMBONLU BÖREK 
Yufkayı masanın üzerine 

yayınız ve içine küçük küçük 
jambonlar doğrayıp koyunuz 
ve mustatil bir şekilde kesip 
kızgın yaitda kızartınız. Kıv -
malı ve peynirli börekten bı· 
kanlar için iyi bir değişiklik 

1 
olur. 

Ergenlik sivilceleri 
1 - Evvela ciddi bir perhiz yap

malısınız. Ne fazla yağ, ne çok sal
çalı, baharlı, biberli yemekler ye

. memeniz lazımdır. Bol meyva, seb
ze yiyiniz. Çay, kahve içmeyiniz. 
Bol su içiniz. Yüzünüzde ergenlik 
olan yerleri bir kahve fincanına 

Sabahtan akşama kadar kendis. iyice kaynamış su koyup, bu suyu 
ile uğraşan kadını ne kadar gülünç bir kahve kaşığı Bicarbonate de 
bir tip olarak telakki ediyorsak Soude, bir kahve kaşığı gliserin, 
kendisini büsbütün bırakan ihmal]' bir kaşık kafuru ruhu ilave ede -
eden kadını da o kadar şiddetle rek bunu yü?ünüze sürünüz. 
tenkit ederiz. Marifet ikisinin or- Sonra yüzünüze her nevi kremi 
tasını bulabilmektedir. ·ürmemeniz lazımdır. Doktorunu-. 

Vücudün zindeliği için friksi • <un tavsiye edeceği bir kremi sü
yon kadar faydalı bir şey yoktur ;·ünüz ve daima ayni kremi kul -
Yalnız nasıl ve ne zamanlar yapa- tanınız. 

cağınızı iyi bilmeniz lazımdır. ~============ 
Friksiyon yemekten sonra za -

rarlıdır. Uyumadan evvel yapılır
sa derhal yatıp vücudünüzü yine 
hareketsiz bırakacağınız için fay -
dasızclır. Friksiyon için en iyi za
man sabahlarıdır. 

Bir tasın içine koyduğunuz ko -
lonya karıştırılmış suya tüylü yu
muşak bir kese batırır ve friksiyo-

na karından başlarsınız. Sonra kal 
çalara ayaklara inersiniz. Nihayet 
sırt ve kollar gelir. 

Friksiyonu daima aşağıdan yu -
karı doğru yapmalısınız. Suyun 
içine koyduğunuz kolonya iyi, fa
kat çok kuvvetli olmamalıdır. 

Friksiyonu çok çabuk yapmalı -
sınız. 

.. '"' ... 
Şapkalarınızı kendiniz yapınız 

, 

: :· .. · .. . . . . 
Profesör Pikard, havada 30 kilo

metreye yükseleceğini, denizlerin 
en derin yerlerine ineceğini söyle
diği halde henüz bir teşebbüse gi
rişmediği bu zamanda, Fransızlar, 
her gün, bu hususta rekor kırdık
larını ve birkaç hafta evvel, hava
da 31.465 metreye yükseldiklerini 

iddia ediyorlar. 

Fransanın radyosondaj mucidi 

binbaşı Büro, fransızca gazeteler

den birine şöyle beyanatta bulun-

m~tur: 

•Biz, rekor kırmak niyetıle ha-

reket etmiyoruz. Biz, 1938 senesi 

İkincikanununun birinci günün -
denberl, Trap yakınlarında rad -

yosondaj tecrübeleri yapıyoruz. 

Geçen 12 Nisanda 29.000 metreye 
yükselmiştik. Şimdi ise 31-000 met· 
reyi geçtik. İlerde, beliti de daha 
yükseklere çıkacağız. 

•Yükselme esnasında, hava taz

yiki a~aldıkça balonun hacmi artı-

yor. 15.000 metrede iki misli olu -

yor. 30.000 metrede, yerdeki hac • 

minden 64 defa büyümüş oluyor. 

Bununla beraber balonlarımız, u' 
mumiyet itibarile, 15 bin metred1 

patlıyorlar. &enede kullandığunı' 
400 balondan ancak kırkı zayi o ' 
luyor. Dığerlerini halle, düştü!cleıi 
yerlerde bulup getiriyorlar. 31,()0I 

metreden fazla yükselen balonu# 

sepetini ve paraşütünü bulup btı' 

gönderen vatandaşımız, pa:tlıY-' 

balonu bulamayınca •inekler kau· 
çuğu yemişlıen diye bize yazıyot' 

dU.• 

Binbaşı Büro Ue gazeteat na,ıııl' 

na müllk.at yapan muharrir eli • 
yor ki: 

Ecnebi Alimler, boşu boşuna bl' 
!onumuzun hafifliğini ve doğtll 
kayıtlarını taklide uğraşıyorlaf· 
Amerika radyosondaj cihazı be' 
saniyede bir işaret verdiği hald1 

Fransız cihazı her saniyenin el • 
linci kısmına işaret veriyor. Şölı' 
retli fen adamı, önüme bir yığıl! 
grafik koydu. Bunlar muhtelif ıl' 
manlann radyosondajlannı, so ' 
ğuk ve sıcak havaların tesırıııl 
gösteriyor. 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracaklan suallere ve 
bizim vereceğimiz cevaplara, ründelik hadiseler arasında okuyucu• 
larınıızm merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmit" 
tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İk<laın, sualler ve cevaplar mu• 
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de rünlük ha
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çall§llcafız.. 

Kaç üniversitemiz var ve İs- tedirler. Halbuki bu tahkimatı, Y" 
tanbuldaki üniversitemizde kaç di sene evvel ölen Majino yaptır • 
fakülte var? mamıştır. 

Tam teşekküllü İstanbulda bit Bugünlerde Fransanın Revinf 
üniversitemiz var. Ankarada ayrı kasabasında, Fransızlarca bu k• • 
olarak müstakil bir Hukuk mekte· dar meşhur olan bu eski HarbiY1 

b!, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Nazırının 7 inci yıl ölilm dönüıııO 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve inşa merasimi yapılmış, merasimde .,,,. 
edilmek üzere bir Tıp Fakültesi 

1 

li ile iki mebustan ve nazırın bit 
vardır. Bir de Yanda üniversite kaç eski silah arkadaşından baŞJc' 
kurulmak üzere bir proje hazır · kimse bulunmamıştır. 
lanmıştır. İstanbul Üniversitesin· Franııız gazete~rl, bu ihmal 'il 
de Edebiyat, F'en, Hukuk, Tıp unutkanlıktan acı acı bahsetmif • 
ve İktısat Fakülteleri vardır. Yal· !erdir. 
nız İktısat Fakültesinin henüz son 
sınıfı yoktur. 

• •• • 
Benber ve kilnter ipeği ne de-

mektir? 
Kadın çoraplarının ü:ı:erinde gör 

düğünüz bu kelimeler sun'i ipek 
isimleridir. Benber birinci, künter 
ikinci derece ipek demektir. Bir de 
viskoy diye üçiincü derecede bir 
ipek vardır. Bunlar ipek nevileri 
~lduğu için çorapların üzerindeki 

••• 
Memleketimizin bir noktasıo• 

dan diğerine gitmek, memlek•1 

dahilinde seyahat etmek için bif 
kayıt var mıdır? 

1 
1 

• markalara bakarak fiatleri husu · 
sunda aldanmamak mümkündür. 

Memnu, askeri mıntakalar harl• 
cinde memleketin her noktasın• 
gitmek serbesttir. Hiçbir kayda tıl• 
bi değildir. Yalnız ikamet etme~ 
için gidilen yerin polisine müraca• 
at etmeklazımdır. Memleket bari' 
cine gitmek için ise pasaport al • 
mak lilzımdır. 

- Kadife kumaşı yuvarlak şe-1 kat siz bu deliğin üzerine yine ka
kilde_ biçini~, etrafına ince .. tel ~e- dife kordelli ile büyük bir düğüm 
çırınız ve uçe kıvırınız, uç koşe yapacaksınız. Ve geniş kadife bir 
bir şekil veriniz. Bu köşelere de kordela ile de ensenizden bağlıya
kordela geçiriniz. Bu suretle telin caksınız . 

görünmesine de mani olursunuz. 3 - Biribirinden !arklı genişlik-
2 - Fötri yuvarlak bir şekilde !erde kadifeden üç bant alınız ve 

kesiniz. Yine kenarlarını gergın en tepedeki küçük, ondan sonra
durması için içine tel geçiriniz ve kini büyük, üçüncü olanı da daha 
bunu da kap:nnak için etrafına ka- büyük bir şekilde olmak üzere bu 
dife kordelıi çeviriniz. Bu şapka- volanları büzünüz. Bu küçük zari! 
nm ortası büyük bir delik şeklin- şapkayı ayni renkte kadifeden bir 
dedir ve saclar mevdandadır. Fa- bandla saçlarınıza tutturmalısınız. 

• • 
l\.lajino hallı ne demektir ve 

l\.fajino isminde bir adam yaşa
n11ş nııdır? 

Majino Fransızların eski bir ge
nerali ve Harbiye Nazırıdır. Cihan 
havbinde büyük yararlıkları görü
len bu adam, Fransanın şark hu " 
dutlarını Almanyaya karşı müda· 
faa edebilmek üzere betonsuz müt
"1iş tahkimat vücude getirmiş, mil· 
varlara malolan bu tahkimata Ma
jino hatları denmişti. 

Bugün Fransızlar, mesela Tu -
nusta, Cibutide yaptıkları tah
,cimata da Majino ismini vermek-

Yeni barem ve muallim~er 
Yeni barem kanunu karşısınd8 

muallimlerin vaziyeti şöyle tespil 
edilmiştir: Lise ve orta mekteple' 
re tayin edilecek muallimler buıı· 
dan evvel 25 lira ile tayin olunur· 
ken şimdi 30 lira as!! maaşla ta ; 
yin edileceklerdir. Bunlar azar1l 
maaş olarak 100 liraya kadar yü1'• 
selebileceklerdir. Bu had eskiden 
90 lira idi. 

İlk okul muallimleri de şimdi• 
ye kadar 16 lira asli maaşla tayill 

edilirken şimdi 20 lira asli maaş• 
la tayin edileceklerdir. 



Gönlümüzün emirleri 
Yazan: Mahmut YESARi 

- Niye ıçmiyorsunaz? 
Çekik kaşlı, kara gözlü, fildişi 

gerdanlı, balmumu parmaklı, in
ce belli sülün boylu kadının a • 
yıplıyan bir eda ile sorduğu bu su
al ,yanındaki geniş alınlı, geniş gi\
i!ii, lii delikanlıyı, daldığı içki mah
murluğundan uyandırmıştı: 

- içiyorum!. 

Sesi, uyku kokuyordu. Kadın, 

çekik kaşlarını oynattı: 
- İçmiyorsun!. 

Omuzunu erkeğin omuzuna da
yadı, kara gözlerini süzdü: 

- Neye somurtuyl)rsun? Ben -
den hoşlanmadın, değil mi? 

F.rkek, silkinir gibi olmuştu: 

- Rica ederim; o ne demek e
fendim?. 

Kadın, ağlıyan, şikayet eden bir 
tavırla içini çekti: 

- Hayır! Hiç inkar etme ... Er
kekleri, siz, bana mı öğreteceksi
niz? Hoşianmadıkları kadınlara 
karşı, gayet ciddi, resmt bulunur
lar!. 

Erkeğin gözleri ya:ı açılmıştı: 

- İftira ediyorsun, yavrum!. 
- Hayır... Hayır ... İftira de • 

ğil... Bunu söylerken için uyuyor. 
Benden hoşlanma, beis yok... Eh, 

zorla güzellik olmaz ya... Fakat, 

bir kadının 1anında uyumak, pek 

nazikane bir hareket midir, sora
rım!. 

- Ntler söylüyorsun, yavrum, 
neler söylüyorsun? 

Kadın delikanlıya daha sokul • 
muştu: 

- Ben çirkin bir kadın mıyım? 
Sohbetim, çekilmiyecek kadar fe
na mı?. 

- Sus! Gücenirim sonra ... 

- Peki ,neden içmiyorsun?. 
- Kadehim boş!. 

- Garson! Şampanya getir!. 
Delikanlı tamaıı:ıile uyanmıştı: 

- Şişe }>itti mi? 

- Uyuyorsun! dedığime niye 
kızdın? Demin elim kaydı, şışe 

BUtUn lat•nbul h•lkı 

J 
f<aplan kız) 

DOROTHY LAMOUR u 
•Tradn Horn• ve (Tarzan) dan 
ıon vraücuda getirilen en büyük 

ve en güzel aşlı: ve macera 
fılmi olan 

Ormanlar Perisi 
(Tura) 

Tamamen renkli ve Fran· 
sızca sözlü filminde görmek 

üzere 

. SARAY 
Slnem••ın• kofuyor 

Bugün saat 11 ve 1 de tenıilitlı 
matineler 

devrildi. Sen farkında değilsini. 
- Hiç farkında olmadım. 

- Garson!. Bir paket te çiko!a -
ta getir. 

- Biraz evvel gelen paketi ye -
din mi?. 

- Erkekler sevmedikleri kadın
lara karşı hasis dururlar. 

- Onun için söyle~iyorum. 
- Ne diye merak ediyorsun? Bir 

arkadaşım şaka etti, aldı, ondan 
da biri kaptı. Artık bu da mesele 
olur mu?. 

- Llf olsun diye söyledim. De
vam etme!. 

Kadın, kadehlere şampanya ko
yarken elleri titriyor, yarısını ma
sanın örtüsüne döküyordu: 

- Sana kabahat bulurken, ga • 
liba, ben olmuşum. 

- Neden? 

- Sarhoş muyum, nedlrT Elle -
rim titriyor. 

- Fazla içme, dokunmasın? 
- Ben mi? Daba bunun ild, üç 

mislini içerimi. 

- Hasta olursun, güzelim!. 

- Adam sen de!. Sen bakarsın! 
Bu samimiyet, delikanlıyı gaş 

yetmişti. 

- Cicim ... Canım! 

- Bir şişe daha !çelım!. 
- Sen bilirsin!. 

- Bu çikolatayı beğenmedim, 
ben kaymaksız severim!. 

- Nasıl istersen!. 

Saat geceyarısını hayli geçmiş
tL Bütün gayretine rağmen, deli
kanlının gözleri kapanıyordu: 

- Kalkalım artık! 

Kadın elini alnından geçirdi: 
- Kalkalım .. Geç oldu. Beni, o

tomobille evime bırakırsın!. 

- Nasıl, benimle beraber gel -
miyecek misin? 

- Ah, şekerim, bu gece affet.. 
Başım öyle ağrıyor, vücudüm öyle 
kırık, öyle hastayım ki ... 

- Ben sana bakarım! 

- Hayır ... Hayır ... Evime gi • 
deyim ... Başka bir gece ... 

- Ne zaman? 

- Hafta içinde konuşuruz!. 

* Çekik başlı, ·kara gözlü, fildişi 
gerdanlı, balmumu parmaklı, ince 
belli, sülün boylu !:adın, yanında 
oturan, gaga burunlu, dar alınlı, 
dar omuzlu erkeğe, hayı·an hay • 
ran bakıyordu: 

- Sonra, canım? 

- Sonrası bu ... 

İspanyada harp, bir kere daha alevleııdi. Fran
kocular son bir gayretle atıldılar ve birkaç ınu

vaffakiyet kazandılar. Maamafih taarruz şimdiye 
kadar millicilerin yaptıkları taarruztnn hepsin· 
den daha mühim neticeler vermiştir. Franko, hü
klbnetçilerln can alacak yerlerine taarruz ediyor 
ve bu taarruzun hedefi Barselon olduğu anla· 
şılıyor. Gelen haberlere göre Barselon tahliye 
edilmektedir. Frankonun bu taarruzu İtalyaya 
vadetti!i ve kat'i neticeyi alacağından emin oldu
pnu ilive ettiil de anlaşılmaktadır. 

iki senedir Avruparun bu köşesini kana bulı-

\ 
• ' 

• 
yan kardeş harbi bu defa hakikaten bitecek nıl? 
Bu yine pek şüphelidir. Çünkü Frankonun 500 ·ıe

ya 600 bini bulan ordusuna karşı hükfımctçilerin 
zayıf oldukları muhakkak olmakla beraber Kata
lonyaya sığınan hükfımetçiler bu memleketin sarp 
ve son derece kolay müdafaa edilen arazisinden is
tifade ediyorlar ve zaten şimdiye kadar mukave
metlerin sırrı da budur. Binaenaleyh biz bu taar
ruzun da mutlaka kat'i neticeyi vereceğinden şüp
heliyiz. Bizce yukarıda resmini gördüiilnüz ribi 
her İspanyol şehrinin sokaklarını her elin kardeş 
kanına bulıyan facia daha cok sürecektir. 

• 

Burada gördüğünüz iki kadından 
sağdaki Japon casusu prenses Yoş
kimo'dur ki Çinde reçende kurşu
na dizilmiştL 

Zencileri biz zayıf olarak rörür ve buıılarclan ılfınan etli canıı 
kimse yetişeceğini tasavvur bile edcmeyis. Hakikatte lkllm ve ba
yat şartları zencileri hakikaten zayıf ve cılız yetiştiriyor. Ancak bu

nun da istisna., yok değil İşte yukarıda Teslmlerinl rördüğilnUz üç 
renç kız ... Bu üç zenci kızının biri 18, diğeri 20 ve en büyüğü de 21 

yaşındadır. Bu üç zenci kızı şimdi Pariste barlarda numara yap

maktadırlar. Hem de Jozefin Baker'e taş çıkaracak dana ve f&l'kı 

numaralan ... Burada hayrete şayan olan ıudur: Üç kızın ağırlıkları 

yekunu 450 kiloyu buluyor. Yani her biri yUz ellişer kilo sikletln

de ... Öyle olduğu halde son derece çevik ve kıvrak imişler ... 

Erkek garsona elile işaret etmek ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. 
istemişti, kadın hemen mani oldu: 

- Ne yapıyorsun? Daha mı i
çeceksin? 

- Bir kadeh viski ... 
- İki tane içtin. Sabahleyin, ağ-

rıdan, başını kaldıramıyorsun. 
- Şampanya içelim! 

- Şampanya mı? Demek para 
yiyorsun? Demek zenginsin 

- Bu gece bir kaç liram var ... 

- Param var! diye, hödük gibi, 
avuç avuç sokağa mı atacaksın? 

Vallahi olmaz. 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle 

İPE Kte 
Devam Ediyor 

Bu.8ün saat 11 ve 1 de çok ucuı fi:ıtlarla HALK ve TALEBE MATiNELERi 

Bu film pek yakında IZMİR'de ELHAMRA sinemasında 
- Öyleyse bira içelim!. 
Kadın, topuklarını hiddetle ye - yı aldı; yere attı: - Yok, öyle, elbette! ile yakanı 1 Bir katil ve ortag~ı 

re vurdu: - Otomobille doğru bize gide- kıırtaramazsın. Bu gece bir ran-
riz. sa·na bir sade kahve pişiririm? devun var mı, yok mu? Söyle!. Fatihte Haydarda İhsan adında 

- Olma!.. .. Vakit geç .. Kalka - bir genci öldüren ko.til Rifat ve 
lım!. Bir saat kadar oturursun ... Bu ge- - Yok! . 

İ kendisini saklamaktan suçlu şoför 
Saat d h 'k' im d' ce seni ,işim var, dediğin için, bı- - nanmam. Seni elimle, evinin - a a on ı ıye ge e ı! Süleyman ve ağızlıkçı Haydar i • 
Yarın erke d · · 'd rakıyorum. Amma, bir şartla ... kapısına bırakacağım. Ne günü - • n en ışıne gı e - ·inci sorgu hakimliğine verilmiş • 

ceksin. 'lafta içinde mutlaka buluşaca - buluşacağımızı da kat'i olarak söy- !erdir. Sorgu hilkimliği maznun • 
- Bari sigaramı bitireyim. ~ız. lıyeceksın!.. !arın mevkufiyetlerinin devamına 

_________________ K_a_dı_n_._e_r_k_e.!!_in_a..;ğ;.z_ın_d_an __ si.;;g_:ı.r_a_. ___ E_ı_b_e_tt_e_ı. ___________ _..M..,a..,h~m=u~t'-'!Y'.'E._.S..._..A'!R._,l,___..!k~a:!.r:::aı:_· .!.ve::::ı:.:.·m!!!iştir. -------

SAYFl\ S 

lft!iıu:MAl 
Eskiyen ve modası 
geçenlerle moda olanlar 

Uğursuz kadın tipleri~ sex-appealler 
sönüyor: yerine yenileri oeciyor 

' 

Y ukarıcla: Peu.y Slnrtetoa, et nette Lederi. Afıılıbı VIYlaııe 
Romance, Hedd7 Lamour 

Vamp nedir? Bir kadın mı? Ha- rollerinde çok muvaffu oWı l'tlll 
yır. Bu hayalimizde yaşattılıınız sız artisti Glnettıe Lecleri. 
bir whiındir. Eskiden sinema yıl- Hollvutta cinsi cazibeli Ue ilik· 
dızları arasında daima Femme Fa- kati çekmeye bqlıyan yeni bir lf.. 
taller yani uğursuz, durgun ve ına: Penny Slııgleton ft nlhaJ .. 
cazip kadın rolüne çıkan yıldızlv Hi!ddy Lamur, bu güzel kadın da 
var~ı. V~ bu ~ibilerin daha çok cinsi cazibesi ile Amerikada töhnt 
cinsı cazıbelerı olduğuna inanılı • 
yordu. Halbuki artık bunun mo • bulan yeni yıldızlardan biridir. 

dası geçmiştir. Şimdiki Vamplar KOçOk sı ....... Hab•~ı ... ı 
yani kadın olarak beğenilen ar • 
tistler bembeyaz dişli, güler yüzlü 
canlı ve ateşli kadınlardır. 

Evvelce de Juan Crawford dai· 

Jean Esme Fransa hesmbma ça.• 
Jışan yabancı Lejionerlerln hayat
larını gösteren yeni bir filim ha • 
zırlamaktadır. Bu filmin bazı aah

ma femrne fa tal rollerini yapardı .. neleri Maroede çevrliecektir. Fil· 
Fuat bu genç kadın akıllı hareket min ismi §U olacaktır: •Zafer için• 
etti. Kendini çabuk topladı. Şimdi 
o tamamile değişmiştir. Mükem
mel bir komediyen olmuştur. A • 
merikan sinemacılığında beşeri 

rolleri en iyi canlandırmasını bl -
len bilyük bir san'atkar hal!ne 
gelmişt\r. Eğer eski halinde kal • 
saydı, unutulup gideceği muhak • 
kaktL 

Mesela Norma T•lmaç bir za • 
manlar herkesin mabudu idi. Pola 
Negr! daha eski filınlerlnde sana'· 
tından ziyade bir bakışı ile birçok 
kalbleri alt üst edebiliyordu. Eve
lyn Brent dalma kaplan. derileri ü
zerine uzanarak acaip bir kıyafet 
ve derin esrarengiz bakışı ile faci· 
alarda Vamp rolüne çıkardı. Gre
ta Garbo ise zamanımızda femrne 
fatal tipini muhafaza eden son ar
tistlerden biridir ve onun için de 
inhiıtat devri başlamıştır denilebi
lir. 

Marlene gelince bu artist •Ya • 
nık Kalblere ve •Mavi Melek• 
filmlerinde hi!r zamankinden çok 
daha ziyade Vamp rolünde idi 
Şimdi ona da pek aldıran yok. 

Sex appealleri ile yeni parlama· 
ya başlıyan yıldızlar eskilerine na· 
zaran çok daha başka bir güzellik 
taşıyorlar ve yine eskiye nazaran 
çok daha tabii ve kadındırlar. 

İşte bunlardan bazıları; Fransa
nın yeni keşfettiği artist Vlvian 
Romanice. Yine Fransız filmlerin
de, aldatan oynak ve at-eşli kadın 

* Edwige Feuilleri ve George Rl· 
gaud'un birlikte rol aldkları •Sabi 
Lendeınain• ismindeki yeni film 
Palhı! stüdyosunda çevrilmeye 
başlanmıştır. 

Artİ•t lıarilııatiirlerl 

Duglas Fair banks J. 

AŞKTAN DAHA KUVVETLi 

TAKSİM Sinemasında 
Her kadın için bir ikaz mahiyetinde olan 

KADIN HIRSIZI 
ihtiraslı ve Büyük F ransıı Filmini Mutlaka gidip görünüz 

ANNIE DUCAUX; 
Fllmln kahramanı ol•n 
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Hergilrı 

biraz 
mizah 

-Şu kadını görüyor musun? 

Dadı olmadan evvel sokaklarda 

ltne. iplik satardı.. 
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Ktlçfllı: Balina - Anne, babamı 

uzaklarda da göremiyorum .• 

- Kasnları soyarken parmak izi 

Jprakmamak için bu usulü ben 

icat ettim. 

- Hani •enin bu otomobilin sa· 
atte 80 kllometro gidiyordu .•• 

- Evet ama, bir saatte deme . ---
ılim Y•··· 

İzmirde kabul 
edilmiyet kantar 

ve teraziler 
--o--

İzmirde terazi, kantar ve ölçü 

Aletleri tiearetile meşgul bazı kim, 

~elerin şehrimizde bulunan Mar 

ınara mıntakası Ölçüler ve Ayar· 

lar baş müfettişliğile temas etmel! 

W.zere buraya geldikleri haber a . 

lınllll§tır. 

Bunlar burada imal edilip Mar

mara mmtakası baş müfettişliğin· 

ce damgalanan terazilerin İzmir

deki ayarlar müfettişliğince kabul 

edilmesinden ve son zamand:ı 

damgalı terazilerin toplattırıl 

mış olmasından şikayetçidirler. 

Umumiyetle ölçü iıletlerinin i 
mal merkezi olan şehrimizde ya

pılıp usulünce damgalanan tera . 
zilerin İzmir ayarlar müfettişli -
ğince damgasız g:bi muamele gör
mesi yüzünden müşkül bir mevki 
de kaldıklarını iddia eden t"razi . 

ciler buradaki temaslarmdan son· 
ra Ankaraya bir heyet göndere . 
rek İktısat Vekiıletine müracaat 
edeceklerdir. 
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Baro umumi heyeti 
dün toplantı yaptı 1~G~C~aa~~~E:~IL~IF~O~o~T~O~G~~~R~A~rF~ 

Sağlık 

öğiltlert 

Kereviz hem gıda 
hem de şifadır 

Duhuliye çokluğu münakaşa 
ve hakimlerden şikayet edildi 
İstanbul barosu umumi heyeti 

dün öğleden sonra Ağırceza mah -
kemesi salonunda ikinci Reis Mek
ki Hikmetin riyasetinde toplan -
mıştır. 

Bu toplantı baronun yeni sene 
bütçesinin müzakeresi ve aza a -
idatı mikdarının tespiti için ya -
pılınakta idi. 

Celsenin açılmasını müteakip 
yeni bütçe etrafında müzakerelere 
başlandı. 

Azadan Suat, bütçenin duhuli
ye kısmına itiraz ederek şunları 

söyledi: 
- Baroya kaydolunacaklardan 

alınan 25 lira dühuliye çoktur. A
vukatlığa girenlerin büyük bir ek
seriyetini hakimler teşkil etmek
tedir. Bu arkadaşlar ise bir kenar
larına para arttıramamış olan iş

leri çok, maaşları az insanlardır. 

25 lirayı bulup defaten verebilme
leri güçtür. Bunun indirilmesini 
istiyorum. 

Suat ayni zamanda bu teklifi 
muhtevi bir de takrir verdi. 

Azadan diğer biri senelik 24 li
ra aidatın fazlalığından bahsede
rek bunun 12 liraya indirilmesi 
muvafık olacağını söyledi. 
Diğer bir aza, duhuliyenin in -

dirilmesi teklifine itiraz etti ve 25 
lira duhuliye veremiyecek kadar 
ihtiyaç içinde bulunan bir arkada
şın avukat olmasını bile doğru 

bulmadığını, çünkü bu zatın bin -
lerce liralık bir davayı, ihtiyacın
dan dolayı, takip edilemiyecek 
kadar az bir para mukabilinde 
deruhte edeceğini ve bunun da 
mahzurlu olduğunu söyledi. 

Bundan sonra reis Mekki Hik
met baro aidatının evvelce 12 li
raya indirilmiş oldl.\ğunu, fakat 
varidatın masrafı korumadığı gö
rülünce 24 lira yapılmak zarureti 
hasıl olduğunu ve esasen bunun 
yeni avukatlık kanunu icapların -
dan bulunduğunu söyledi. 

Bütçe etrafında müzakereler ce
reyan ederken 4 imzalı bir tak -
rirle müzakerenin kati görülme
si istendi. Reis heyeti umumiyeye 
böyle bir takrir verilmiş olduğunu 

fakat daha evvel üç arkadaşının 

söz alınış bulunduklarını bildire -
rek münasip görtilürse bu üç aza
nın da fikrini söylemelerini tek
lif etti. 

Azadan bir kısmı bunu muva -
fık buldu, diğer bir kısmı itiraz 
etti ve gürültüler işitildi Bu arada 
azadan Tahsin: 

- Reisin teklili usule uygun de
ğildir. Evvela verilen kifayet mü
zakere takriri reye konulur; ka • 
bul edilirse artık söz söy lenrnez, 
reddedilirse müzakereye devanı o 
lunur. 

Bunun üzerine reis takriri reye 
koydu ve ekseriyetle kabul edil -
dlğini bildirdi. / 

Takririn verilmesinden evvel 
söz alınış olan üç azadan biri aya
ğa kalkarak şunları söyledi: 

- Takrir kabul edildikten sonra 
söz söylemem usule uygun değil -
dir. Fakat gayrı resmi söyliyece · 
ğim. Hakimlerin çok defa sözle -
rimizi yarıda bıraktırıp kiıfi gör
melerinden şikayet ederiz. Fakat 
şimdi kendilerini çok haklı bulu
yorum. Bir avukata ölürken sor -
muşlar: cHayatında kaybettiğin 

davalar hangileridir?> Şu cevabı 
vermiş: cHakimlerin sözümü ya
rıda kesip söyletmedikleri dava -

!ar.> Çok doğru ... Biz aramızdaki 
bir toplantıda bile biribirimize 
söz söyletmiyoruz. 

Bundan sonra bütçe teklif edil
diği şekilde kabul edilmiş ve ida -
re meclisi ibra olunarak toplantı
ya nihayet verilmiştir. 

Baronun yeni yıl bütçesi vari -

dat ve masraf yekıinu 18982 lira o
larak tanzim edilmiştir. 

----<>--

Edirne şehir planı 
Edrine, (İkdam) - Edirne şehir 

planını yapmakta olan Profesör 
Eğli planın birinci kısmını bitire
rek belediyeye vermiştir. 

Bu planın ön safında Londra -
İstanbul asfalt yolu ile diğer mü -
him yollar bulunmaktadır. 

. ' 
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İ•tenbulun ve memleketin r;ilzel noktalarına, köşelerine, manzaralarına ait fotoğralçılenmızın 
çektikleri resimleri dercediyoruz. Yukarıya dercettlğimiz fotoğraf gibi, bu resimler bize hem fotoğraf 
san'atından brrer nümune olacak, hem de memleketin güzel manzaralarını hatırlatacaktır ... 

BORSA VE PİYASA HABERLER İ 
GÜNLÜK PiYASA - ~~ ,............,__ ~ ....... 

Ticaret anlaşmaları ve 
piyasa 

Piyasanın en ziyade alakadar ol
duğu meselelerden biri de, Türki· 
ye - Amerika ticaret anlaşmasıdır. 
Yeni anlaşma Şubatın onundan i
tibaren tatbik edilecektir. Fakat 
anlaşma metni henüz Türkofis ve 
Ticaret Odası gibi alakadar mües
seselere gelmemiştir. 

Yeni anlaşma , ihracat tacirlerin

den ziyade ithalat tacirlerini de 

alôkadar etmektedir. Çünkü Anıe· 

rikadan ithalat yapacak eşya çok· 

tur. 

Bunlann arasında ithalat tacir

lerinden başka sanayi erbabı da 

vardır. Fabrikalanmızda kullanı-

lan birçok ham maddeler de Amc· 

rikadan getirtilmektedir. l\lcsela: 

Sanayi Hareke tleri 

Pamuklu dokuma tarifesi 
Pamuklu dokuma fabrikaları -

nın aldığı bir habere göre, hükıi.
met pamuklu dokumanın gürnrük
tarifesinde . tenziliit :ı'.apacaktır. 

Maamafih bu haberi teyit eden 
resmi bir malılmat olmamakla be
raber, pamuklu dokuma fabrika -
törleri yine endişe içindedirler. 

Bir iddiaya göre, pamuklu do -
kuma sanayii kafi derecede hima
ye görmemektedir. Hatta fazla bir 
ye görmemektedir. Hatta fazla 
bir himayeye tabidir. Bu itibarla 
pamuklu dokuma fabrikaları lü
zumu olmıyan bu himaye tedbirle
rinden vazgeçmek, gümrük tari -
felerini indirmek lazımdır. 

Buna karşı ikinci bir iddia da
ha vardır. Pamuklu dokuma de -
nilcliği zaman, neyi kasdediyoruz? 
Meseleyi ortaya toplu ve umumi 
olarak koymak hatalıdır. İkinci id 
dia sahipleri, pamuk! u dokuma ne 
vileri arasında bir tasnif yaparak, 
pamuklu dokumalardan hangisi -
nin himayeye muhtaç olacağını 

tetkik etmeliyız diyorlar. Bu iddi
a daha mantıki görülmektedir. 

Hasılı ortada iki iddia vardır . . 
Bu iki iddiadan hangisi doğrusu -
du? 

Kontrplilk sanayiinde kullanılan 

keresteler, kurşun kalemi inıalin

de işe yarıyan ağaç çubuklar, deri, 
bakır, pamuk ipliği, kadın çorap
tan için lazım olan ince ipek 
iplikler, tahta düğme yapmak 
için bir nevi kereste vesa -
ire. .. Demek oluyor ki Tiirkiye -
Amerikan anlaşması ayni zaman· 
da sanayiimizin de ham maddesini 
temin etmektedir. Fakat biitün İki taraftan birini intihap etmek 
bunları alabilmek için Amerikaya mecburiyetinde değiliz. Daha doğ
ihracatımızı artırmak lfızımdır. rusu, her iki iddiadan birini seç -
Piyasanın meşgul olduğu diğer mek ve ona taraftar olmak için 

bir mesele de Türkiye-Almanya a- kendimizde bir salahiyet görmiyo
rasındn yapılacak kredi anlaşma . ruz. 
sıdır. Bu anlaşma etrafında Ber - Bu mesele, İktısat Vekaletinde, 
linde müzakereler devam etmek- sanayii tetkik heyeti tarafından 

tedir. Henüz anlaşma müzakere - tetkike muhtaç bir meseledir. Bu 
)erinin hangi safhalarda olduğuna itibarla pamuklu dokumaların 

dair resmi bir malilmat yoktur. gümrük tarifelerini indirmek icap 

Son günlerde Ankarada Tiirki- eder mi? 
Buna salahiyettar mütehassıs ye • İsveç arasında bir ticaret an

laşması müzakereleri bnslamıstır. !arın hüküm vermesi !iızımdır. 

PARA BORSASI 
ANKARA 

14-1 • 1139 

Kapanış 

1 Sterlin l.i.91 
100 Dolar 126.5275 
100 Frank S.335 
100 Liret 6.66 
100 İsviçre 2R.605 
100 Floı·in f8 83 
100 Rayişmark 50 7721 
100 Belga 21.385 
100 Drahmi 1.0775 
100 Leva t .55!10 
100 Çekoslovak 4.3375 
100 Pezeta 5 91 
ıoo zıotı 23.9475 
ıoo Pengo 5.02 
100 Ley 0.9025 
100 Dinar 2.8275 
100 Yen Bi.502:> 
100 İsveç 30.4275 
100 Ruble 23.87 

Sıvas · Erzurum istikrazı V. l 9.15 

S e bza Fiyatları 

Kuruş S. 

Kır domatesi ••. 

Çalı fasulye . . . • . 37 
Ayşekadın fasulve • . 45 
Barbunya kırmızı . . 2ö 
Lfilına . • • • . . 

Pırasa ..••.•••• 
Ispanak .••••••• 

Kök kereviz • . • • • 

Patates ...••••• 

2 
3 
3 
7 

Yeşil salata 100 • • . 70 
Pancar . , .•• , ••• 
Maydanoz .•••••• 

Kırmızı turp • • • • • 

3 

Amasya elması • • • • 35 
İnebolu elması ••• 

Ayva ...••..•• 

Nar •••••••••• 
Kestane •••••.•• 

9 
lfi 
9 

11 
Muz .. .• .••... 120 

-

l50 
50 

75 
71) 

Piyasa Habe rleri EV EKONOMiSi 

Amerika ile iş yapan Aile bütcesi 
tüccarlar Bir İngiliz mecmuası aile bütçe· 

Am 
.k .

1 
d b' .. d sinden bahsederken, şu sualleri 50_ 

erı a ı e aramız a ır mu - ruyor· 
det evvel imzalanmış olan tica -ı · 
ret ve klering anlaşmasının metni -k . ~eçen sene ~y~cek ve yiye-

h 
.. • . . . . ce ıçın ne sarfettınız? 

enuz alakadarlara bıldırılınemış- 1 
t
. - Sinema, tiyatro, seyahat için 
ır. 

Bu yüzd Am ik .1 . nekadar para ayırdınız? 
en er a ı e ış yapan H ılı b kild . . 

tüccarlarımız ne şekilde muamele as u şe e yırmıye yakın 
yapacaklarını tayin edememekte- stıa~l~r var.dır: En nihayetinde de 

d
. 

1 
demliyor kı, bır sene zarfında yap-

ır er. ... 
tıgınız hesapları gözönüne getiri-

Bu itibarla bazı tüccarlar, ara • 
larında birleşerek, Vekalete evvel 
ce yapılmış olan müracaata ilave -
ten ikinci defa olarak bir istida 
göndererek vaziyeti bildirmeğe 

karar vermişlerdir. 

Pamuk ihracatı 

niz. Sonra diişiinünüz. Acaba, bu 
hesaplar arasında füıuli olan mas
raf hangisiydi? Bunu tesbit ettik
ten sonra yeni girdiğimiz sene için
de tekrar bıı filzuli masrafı yap • 
maktan çekinirsiniz. En basit ihti
yaçlara surfettiğiniz paralardan 

İzmirden şehrimizdeki alaka _ sonra, bizim de soracağımız sual 
darlara gelen malfımata göre; pa- şudıır: 
muk ihracatı ehemmiyetle devam - Acaba, biitün bu masraflar a
etmektedir. rasında eksik ve boş kalan ihtiyaç 
Pamukların en iyi alıcıları şim- hangisidir? 

diki halde İtalya ile Almanyadır. Maamafib ihtiyaçlarımızın bir 
İstanbula gelen partilerin kilosu kısmını temin etmemekle beraber 
41 - 42 kuruş arasında satılmakta -ı inceden inceye hesap edersek bh 
dır. çoklarımwn lüzumsuz yere para 

Bu hafta 2049 ton 1 sarfettiğine şüphe yoktur. Fakat 
her günkü hayat içinde bunu his-

mahSUI geldi scdemiyoruz. Eğer aile bütçesi ya-

Bu hafta içerisinde Anadolunun parak, her ay nerelere ne miktar 
muhtelif yerlerinden İstanbul pi
yasasına 1556 ton buğday, 270 ton 
arpa, 170 ton mısır, 60 ton çavdar, 
19 ton tiftik, ve 24 ton yapağı ol
mak üzere 2049 ton mahsul gel -
miştir. 

Yabancı memleketlere Toprak 
Mahsulleriofisi tarafından sert 
cinsten ehemmiyetli bir parti buğ 
day ihraç edilmiştir. 

Kuş yemi piyasası 
Yurdumuzda ehemmiyetli mik

darda istihsal edilen kuşyemine 

son zamanlarda Avrupadan talep· 

para sarfettiğimizi bir araya geti

rerek hesap edecek olursak neka
dar füzuli para sarfettiğimiz anla
şılır. 

VEKİLHARÇ 

ll11.r artmıştır. 
Hatta bu hususta birkaç mühimce 
parti sipariş alınmıştır. Piyasa is
tekli olduğundan kuşyemi fiatları 
15 para kadar yükselme temayülü 
göstermiştir. Devamlı satışlar ol· 
duğu takdirde fiatların biraz daha 

yükseleceği umuluyor. 

2 
Kerevizin terkibinde, yapı· 

Iışında bulunan cevherlttden 
dolayıdır ki kanserlere (len • 
favi) olanlara, hasta mizaç • 
Wara, <Nikris) denilen (zen· 
ginlik hastalığına) çok fayda 
verir. Şüphe yok ki (idrar 
söktürür) . 
Pişmiş kereviz güzel koku· 

lu brr yemektir. Haznu ko • 
)aydır. Kerevizin (vitamin) 
inden hakkile istifade etmek 
lçlıı yeşil dallarından, yap • 
raklarından çiy olarak salata 
yapmak gerektir. Güzel bir 
zeytinyağı ile bolca limon ve
yahut keskin bir sirke ile ya
pılmış ve üstüne zeytin tane
si ilave edilmiş bir salata ne· 
ftı yemekler için nekndar gii
zel bir (aperitif) elli. Bir iş • 
tah ilacıdır. Elverir ki, çok iyi 
çlilnenmiş olsun. Çünkü iyi 
çiilnenmezse güç hazmolur. 

• •• 
Havuç, soğan ve kereviz ile 

birlikte tercyağında haJllr • 
lanan (kerevizli koyun file
si) nekadar kuvvetli ve )ez -
zetli bir taam olur. Kerevizin 
köklerinde gıda kuvveti az· 
dır. Fakat ta'mı, yenmesi lez
zetlidir. Rayihası latiftir. Yap· 
raklarından, köklerinden çok 
güzel turşu yapılmaktadır. , 
Kerevizli sebze çorbası has -
talıktan yeni kalkan hasta -
)ara çok münasiptir. E!li, ter- ı 
biyeli kerevizi sevmiyen pek 
azdır. Kerevizin dallarını ıs· 

panak gibi pek ince olarak 
kıydıktan veyahut makine -
den geçirdikten sonra yapılan 
(kereviz ezmesi), kereviz pü· 
resi nekadar boştur. 

Kereviz bir (tepsi) ve ha · 
zırladıktan sonra üstiine ren· 
delenmiş koşar peyniri koya · 
rak fırında pişirilmiş oluJ"Sa, 
yemesine doyum olmaz.. 

Kerevize pirinç katılarak 

yapılan yemeğin hazmı kolay 
olur. 

Velhasıl (Odesa kerevizi) 
veya (bostan kerevizi) deni
len (kök kereviz) ve ,sn kere· 
vlzl) edile maruf olan (yap -
rak kereviz) arasıra yenilir
se çok faydalıdır. 

Elveririr ki (kabak tndı) 

vermesin. <Patlıcan hikaye -
sini) hatırlatmasın!!. 

Lokman HEKiM 

Bu hafta 1700 balya 
Yapağı satıldı 

Bu hafta içerisinde muhtelif cin• 
yapağlardan muhtelif memleket• 
!ere 1700 balye yapağı sablmıştır. 

Bunun 1500 balyesi Almanyaya 
gitmiştir. Yerli fabrikalarımız in• 

ce cins yapağılara son derece al8· 
ka göstermektedirler. 

Cinslerine göre yapağı fiatları 

şöyledir: 

Bandırma, Bursa, Karacabey, a· 

yarı malları: 63 - 65, Çanakkale, 

Gelibolu, İzmir, İzmit ayım mal • 

lar: 60 - 62, Karahisar, Kütahya, 

Bolvadin, Eskişehir, Yozgat mal· 

lan: 51 - 52, Ankara, Polatlı, Kon· 
ya, Kırşehir vesaire gibi orta mal· 
tar: 50 - 54, kirli yünler de: 50 - 51 
kuru~ur. 

Tiftik piyasasında 
muameleler istekli 

Tütik piyasası canlı olmamakla 
beraber, gelen bütün mallar müş· 
teri bulmakta ve derhal satılmak· 
tadır. 

Yerli fabrikalar da İstanbul pi• 

yasasından tütik çekmektedir. 

Tiftik için yeni mahreçlerden ta • 
lepler de beklenmektedir. Tiftik 
fiatları menşei ve cinslerine göre 
şöyledir 

Oğlak: 133 - 135, Karahisar, Kü • 
tahya, Eskişehir, Yozgat malları: 
115 - 117, Ankara, B'Jlvadin, Po • 
!atlı, Beypazar malları: 112 - J14, 
Çerkeş, Gerede, Bolu malları: ıoO 
105, Kastamonu, Safrımbolu mal -
ları: 115 - 117, Konya dağ ınıılı: 
90 - 95, Çengel mallar: 103 - ıo5, 
muhtelif deri malları da 70 - 75 
kuruştur. Bu hafta içerisinde ınec 
mu olarak 1200 bıılye tiftik satıl· 
mıştır. 
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Hurrem Sultan 
Yavuz Selim devrinde Osmanlı 
sarayında cariyelere itibar yoktu. 

No. 4 

Bunu da bilmezsen ya biz bura-ı kendi gemilerine bin.dirmisti. Pa 
larda neyle ıreşgul oluruz? Eğer dışahın bu e.çıter kotu muamelı 
bizim Nogaylardan ve Kazan Han·\ ellığıni Kırım Hanı nereden bılı · 
lığından ve ldıl boyund3ki Özbek yordu? Herhalde Kefe eyaletınd' 
serpintilerin ~n arasıra birkaç at, casuslar bulundurduğu gibi lstan 
üç beş tuıurr yağ ve çizmelik bir• bulun öte.ine berisıne de birtakın 
kaç deri kalpaklık as.ragan al • gözler ve kulaklar sepiştırmlş ola 
mamızı çok goruyor.an bunları caktı. Zira bu mektubun Kefeye 
bir an evvel Kubbealtına bildir · geldiği tarihte. elçılerinin muvaf ·. 
mekten zınhar çek'inır.e! Oradln fak olup ola radık'arını heniız bü
nice bir cevap geleceği bizce ma · yük düka Vasi! dahi ögrenememi.< 
lıiındur. Mehmet G.ray·a senin ha· bulunuyordu. 
aılatından cep harçlığı bağlıyan Bunun üzerine Kasım Paşa ka -
Padişah onun bu halini bilmez mi vuğunu önüne koyup şoyle duşün
sanırsın? Bunun için beyhude uğ- müştü: 
raşma. Bize senden fenalık gele • cYen! Padişahın bobası Yavuz 
mez. Llkin Kırımdan uçurtacağı • Selime pek benzemediği, bir hayli 
mız küçük bir haberle senin mek- yumuşak tabiatli olduğu söy · 
ruh kellenı uçurtmak bizim için !eniyor, Manisada bulundu • 
Moskovayı zapteylemek derece . ğu günlerde yalnız aşk ve 
sinde kolay bir iştir. lstanbulun bü musiki ile meşgul olduğu, en çok 
tün haremlerini kızla doldurdu . 'sevdiği adamın güzel keman ça · 
ğun herkesin maliımudur. Acep bu lan, yanık yanık şarkı söyliyen, 
kızları senın gibi bir çorak Kefe- baygın bakışlı bir eski köle oldu • 
ntn Beylerbeyi nereden bulur, ğu da kulağımıza çalındı. Bir eski 
nereden iletir' Bunları hiç kimse köle ki şimdi has odabaşılıkla sa
bUmez mlT Öğrenemez mi? Kub rayda bulunuyor ve İstanbulda en 
bealtındaki d~letlıiler kendileri • fazla wzü geçen şahıs olarak ıtös -
ne bir cariye hediye ettiğin zaman !eriliyor eh ... Böyle bir padişahın 
Fııa, Cezalr, Mısır ve Bağdat pa • üzerinde güzel bir Kefe h~iyPsi -
zarlarında bin cariye ve bir 0 ka- nin peki.la tesiri olabilir. Biz pa
dar da köle sattırmakta olduğunu dişah Yavuz Selim zamanında •a · 
hab~ alırlarsa halin nice olur? İdil raya hiç bir hediye gönderm<miş
boyundaki Çuvaş kabileleri hal • tik. Zira Selim devrinde Osmanlı 
kının, nehirleri arasındaki c•ı Sar- sarayında güzel cariyelere pek iti· 
mat kavimleri halkının, hele Rok· bar edilmedi. Allah taksiratını af
zolan aşireti halkının nasıl kan ağ- fetsin; Yavuz Selim cVarsa hüsnü 
ladığının biz farkında değil mi . can yoksa hüsnü can• diye öm
yiz? Sen Kefede şevket!Cl. Sultan rünün harpten artan gimlerini ha
hazretlerinin hudut bekçisı bir mamda yıkanarak geçiriyordu. Fa
Beylerbeyi gibi değiJ, bir insan hır- kat musiki düşkünü ve aşk müp -
sızı bir esir taciri gibisin. Zaten bu telası olan yeni Padişah has oda
YÜ7.den deltil midir ki Moskof dü- başısının hüsnüne itibarda kusur 
kası Vasi! İvanov\ç habisi ile birle- etmemekle beraber hususi zevkle
şip şevketlu Sultanı bu bitli mu- rinde yalnız babasına güzel kadın
jiklerle ıtıifaka teşvik etmek iste- !ara karşı da m<'Yil gosterdiğini ih
diıı? Bizlm at uşaklarımız derece· sas etmektedir. Binaenaleyh bu pa
sinde dahi olmıyan 0 habisin adam- dişaha, İstanbulda bir benzerine 
!arını kendi gemilerinle htanbula tesadü( edilemiyecek bir güzel kız 
kadar göndermekten çekinmedin. göndermek hiç te manasız olmıya
Osmanlı Padişahını onunla bir a- cak. Hele tali yardım eder de bu 
yarda tuttuğunu isbat ettin. Pa- güzel kız genç padişahı avucunun 
d.ı;ahın Vaısil İvanoviç hayduduna içine alabilirse artık şu merdebut 
ret cevabı vermesinden senin his • Kırım Hanının mefsedetlerinden 
sene düşen bir ibret dersı yok mu- hiçbir korkumuz kalmaz .• 
dur? Bunun manasını ne zaman İşte bunun üzerine emin adam . 
anlıyacak.sın? Cellauın kemendi larından birkaçını yola çık&rmış 
boynuna geçtiği anda mı? Don ve Dinyeper havzasını baş -

tanbaşa !aratmıştı. Ayrıca MoskC'f 
sarayına da haber salmış ve genç 
Padişaha misilsiz bir güzel c&rıye 
bulmak için yardımını istemişti. 

Kırım Hanının iddiası doğru idi. 
Kasım Paşa çoktan Moskof sarayı 
ile birleşmiş, anlaşmı~ bulunuyor
du. Birlikte genç kız ticareti yapı· 
yorlardı. Bu işin asıl ustası da bü
yük düka Vasilin karısı idi. 

Moskof hükümdarı yularını bu 
kadının eline bırakmış, kendisini 
de, yarı yarıya bir halde bulunan 
Rus kabilelerini de ona idare ett!

elçıleri riyordu. O devirde Moskova sara-

Bu cevabı aldığı gün Kasım Pa
ıanın uykusu kaçmıştı. Kırım Ha
nmın cep harçlığından vazgeçme· 
ııni istediğine de isliyeceğine de 
bin pişman olmuştu. Mehmet Gi
ray bunları nereden de öğrenmiş
ti• Demek Kefede olup biten her 
şeyın farkında idi. Hani bu bildik
lerinden bir kısmını saraya çıtla · 
tacak olursa Kefe Bcylerbeyinin 
hali fena idi. Hem çıtlatmadığı da 
nereden malumdu? Moskova bil -
yük dükalığırun ittifak aktetmek 
için İstanbula yolladığı 

yı pek berbat bir durumda idi. 
[•] Don "" Dinyeper (Arka" varl 

SiNEMALAR 

fpek * Marko Polo 
Saray * Ormanlar Perisi 
:\felek * tl'ç Arkadu• 
Sumer * Dalavereciler Krol· 
Milli ve * Manuella • Lorel • 
l\lemdat' Hardi İş anyor 

Az ak 
* Uçan Donanma, as-

ri l!:vliler. 

l\lk~>BP * Casus Kadın 
"{•dıköy * Şahane Çı ••nlıklor 
"l:.\le 

!\kın. * Bufalobil Linç ka-
"angalh nunu 

<;ııat Park * A<kın Gözyaşları 
* Zoraki Asker, En-

Tan dülüs Geceleri 

Fer:ıh 
* Pamuk prenses, ye-

di Cüce. 

Yıldız * Ne Şeker Şey 

Taksim * Kndın Hırsızı 
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OGLUMUZ 

• BALK OPERETi 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 
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Pek yakında 

senenin en neşeli 
opereti. 

<Modern Kızlar) 

Yazan: Mahmut Yesari 
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garip yaşayışlı cMuna• isminde 

S birisıydi. r ra Müdde!umumi Sinamar . şimdi 
• ~vlediğ• sözlere k.ır<ı orların 

, aptıkları itirazları dinliyordu 
Onlar, bu meselede kend lP.rlnııı 

Yazan: Oaston Loro Çeviren Resim özgen de aldatıldıklarını söylJ.yor ve fa-
No : 4 kat bu esrarengiz misafirperver · 

Müddeiumumi, şimdi, orada ha- 1 olduğu gibr •ade hayatı ve se~im- likteki ince zerafete. yinecek ve i
:zır buluıınnl.ıra, kendisi gibi Fran- !iliği ile de şöhret bJlmuştu. ü . ~ilerek şeylerdeki bolluk ve nefa
sa adliyesınin en kuvvetli bir a • çıincü erkeğe gel nce; Bu, içtimai sete karşı memnun olmaktan da 
damına, darağacına karşı ziyafet yardım müessesesinin umumi mü- kendilerini alamadıklarını ilave e
çekmek gibi bir müzipliğe kal • dürü Östaş Grimdi. Bu zat halim, diyorlardı. 
kışmalarından dolayı serzeniş edi- selim bir adamdı; Fransada, şef- Büfeler, en nefis ve nadir ye -
yordu. kat ve merhamete taalluk eden mişlerle dolu idi; en iyi markalı 

Or"clakıler, miidd umumiden her işte onun mutlaka eli bulunur şanpanyalar buz kovalarında so -
matla, ı.iç erkekle ıkı kadından i· du. ğutuluyordu; odanın eşyası, sofra 
baret ıdil<'r. Erke'.derden biri Baş- Kadınlardan biri, iri, güzel, şen takımları ve gümiiş yemek kapla
vckilın btiyük ızı ile evlenmiş 0 • bakışlı meşhur tiyatro artistlerin- rı, Üzerlerindeki G. K. markalari-
lan banker ve mebus Filiber Vat le beraber çok kıymetli şeylerdi. 

den Marsel Feran idi. Bu kadın, 1 idi. Bu mebus meşrutiyet rejimi • Her görülen şey< ekı fevkaliıde-
nın en kuvvetlı şahsiyetlerinden Sen • Marten tiyatrosunda oyna- lik, gizli davetçinin, bu ışlcrde 
biri~di. Mecliste, temin ettiği ta • nan ckurbanlar. piyesinde çok mu zevk ve anlayış sahibi olduğunu 
rartarları'c, önıirdc durubmaz bir vaffak olmuş, bütün Paris'in sev- l;pat edi. ordu. 

kuvvet olmuştu. Onun yanındaki gisini kazanmıştı. Fakat bu misafirperver kim idi, 
adam meşhur portre ressamların • Herkes onu, Raul Gos • iti misafirlerim evvela şaşırtmış, 

dan Raul Goslcn idi; bu ressam lenin büyük ve sadık dostu diye sonra eğlendirmiş ve şimdi de 
t~k gözlüğıi, modaya göre şık gi-, tanıyordu. Diğer J.<adın ise Tunus korkutmağa baş! mıştı? 
)'inişi ve çok güzel artist simasile haremlerinden kaçmış, oldukça Raul Goslen, bir sigara yaknr • 
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Tayyareden çıkan bu mahhl.kl m başka bir yıldızdan veya Alemden kürei arzn in~n bize yabancılar 
sanmayınız. Bunlar Amerika tayyareciliğine mensup makinecilrrdirve başlnruıda lıomhardııııon tay· 
yarelerinin ra•at köşklerini taşımaktadırlar. 

MAHKEIYll='LF..R 'l'=. !POLiS 1 Askerli!< işleri 
* Ankara caddesinde Nailin * Evvelki geceyarısından son-

dükkanından mecmua ve kitap ça- ra Dolmabahçedekl Gazhanenin 
!arken yakalanan Ali adliyeye ve çamaşırlığında yangın ç•kmı~ ve 
rilmiş ve ikinci sorgu hakimliğin· çatı yandığı halde söndürülmüş -
ce tevkif olunmuştur. tür. Yangının sebebi tahkik edil-

mektedir. * Vezrıecilcrde Uria apartıma- 1 .... 

nında oturan Hasanın dairesinden * Kuçuk Mustafapaşada 29 nu
muhtelif tarihlerde 43 parça eşya maralı kahv~nın ıizcrinde otuı dn 
çalan apartımanın kapıcısı Meh • sabıkalı. Mustafa sarhoş olarak 
met dün birinci sulh ceza mahke • kahvenın camlarını kırmağa baş
mesinde sorguya çekilerek tevkif 
olunmuştur. 

* İstefo, İbrahim ve Cemal ad-
larında üç kişi tel parçalarını çak 

maktaşı diye satarlarken yakalan-

mışlar ve dün ikinci sorgu hnkim

liği tarafından tevkif edilmişler • 
dir. 

---o---

ismet lnönünUn müessese
iere asılaçak resimler 

Milli Şef İsmet İnönünün re • 
simlerinin ressama yaptırılarak 

teksır edileceği ve bütün devlel 
dairelerile müessesalta ayni res · 
min asılacagı Cümhuriyet Halk 

Partisi Genel Sekreterliğinden 

bütün resmi makamlara bildiri! . 
miştir. Tamim dün Maar.f Müdür· 
lüğüne de gelmiştir. 

Haber aldığımıza gö•e Milli Şe· 
fin resmi Ankarada ressam Çalll 
İbrahim ile Feyhaman tarafların
dan hazırlanmaktadır. 

lamış ve ellerile bileklerinden a -
ğırca yaralanl)'lıştır. 

Mustafa hastaneye kaldırılmış
tır. * Şehrin muhtelif semtlerinde 
birkaç hırsızlık hadisesinin faili 
olduğu anlaşılan ve bir müdd~t • 
tenberi zabıtaca aranılan Nafi a -
dındaki sabıkalı dün yakalanmış
tır. 

Nafiin suçları tespit edilmrkte
dir. * Topkapıda oturan Hüseyinin 
kızı Münevver maltızda kaynıyan 
bir tencere suyu devirmiş ve vü -
cudünün muhtelif yerleri.Pden yan 
mıştır. Münevver Gureba hasta -
nesinde tedavi altına alınmıştır. * Dün Yeşilköy açıklarında bir 
kaç balye ambalaj kağıt görülmüş 
ve polis tarafından denizden çıka -
rılmıştır. Kağıtların kime ait ol -
duğu tahkik edilmektedir. 

-----<>--

MahkQm olan şoför 

Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
1 - Piyade sınıfından yoklama 

kaçağı bakaya hastalık ve diğer 

meşur sebeblerle şimdiye kadar 
sevk olunamayan İslam 316 - 329 
doğumlular celp ve sevk edilecek
tir. 

2 - Bedeli nakti vereceklerin 
bedeller i20/ ll. Kanun 939 Cuma 
günü akşamına kadar kabul edile
cektir. Şubede toplanma günü 
21/II. Kanun 939 dır. 

3 - Alakadarlarının muayyen 
günde müracaat etmeleri. 

Fatih Kaymakamlt~ndan: 

1 - 316 - 329 (Dahil) Doğum
lulardan henüz sevk edilmemiş 

İslam piyadelerden yoklama kaça

ğı, bakaya, saklılar ve numarasız, 

2 - Bu doğumlular kafi gelme
o~ği takdirde 330 doğumluların pi

yadelerinden kura sıra numara • 

siyle ikmal edilecektir. 

3 - Bunlardan bedel verecekle

rin bedelleri 20/II. Kanun 939 Cu

ma günü akşamına kadar alınacak

tır. 

4 - İçtima ve sevk günıi 21/II. 

Kanun 939 sabahı saat 9 dır. 

5 - Tayin olunan içtima günün

de mükelleflerin şubede bulunma

ları meşruttur. Gelm?yenlerin as

keri mahkemeye verilecekleri i • 

liın olunur. 

· ---r -ı -1 .. ·! --ı-
- Soldan sağa -

1 - Dağ gölü. 
2 - Kırmızt bir sebze. 
3 - Su, kirpik boyası, !'ota. 
4 - Entari, kılıf, göz ışı~ı. 
5 - Atılgan, erkek elbı.,;eslne 

konan s~rt kumaş. 

6 - Erkeklerin giydiği elbisenın 

üstü, dıkk. 

7 - Ehli bir hayvan, bir nevi 

kumaş. 

8 - Gelin aksi, kralların b·şına 

giydiği şey, insan derisi. 

9 - İlave, Beyoğlunda bir ma -

ğaza, hece. 

10 - Saadetin aksi. 

11 - Sıkı do.;tluk. 

- Yukandan aşAğıya -

1 - Ciğerin bir kısmı. 

2 - Kayaların kimyevi parça -
çalanması-

3 - İsim, muntazam ba~lanan 

ey, nota. 

4 - Niğdenin bir kazası, üzüm· 

lü çörek, ekseriya beyaz -

dan evvel gelir. 

5 - Derin, ikinci. 

6 - Bir erkek ismi, bir. 

7 - İleri süren, tartı. 

8 - Gitin aksi-

9 - Ters hıristiyanların taptığı 

şey, intihaplarda 

şey. 

10 - Allah göstermesın. 

vet"i;en 

11 - Vatanımm saran denizler· 
den biri. 

lktısat iek41eti memurları 

Geçenlerde Lalclid~ bir kaza ol· 
muş ve 4,5 yaşında Nihal adındij 
bir çocuk otomobil altında kala · 
rak ölmüştü. Nihali çiğniyen • vr. 
sonra da tahkikati yanlış yollara 
sevk için çocuğun cesedini cadde
nin kenarından kaldırıp tramvay 
rayı üzerine koyan şoför Mehme

din muhakemesine dün asliye dör 
düncü ceza mahkmesinde devam 

~- ·'nr;r:!·,'ı 1 , "· • ,) • ,,~, .~ ' ·., .·,? 

An:..aradan şehrimize gelen ha
berlere göre, İktısat Vekaleti kad 
ro ve teşkilatında yapılması mev
zuubahs bazı yenilıkler hakkında 
tetkikler ilerl•mrktedir. 

Şimdiye kadar ücretle ~alışao 
memurların maaşa ba~Janmaları 

esasları üzerinde de ayrıc<1 etüd • 

ler yapılmaktadır. Bu hususta it
t°haz dilecek kararların ınemur • 
!ar için favdalı olacağı umuluyor. 

edilmiş ve karar bildirilmiştir. 'ıle SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Karara göre dikkatsizlik ve ih-

mali sabit olmuş şoför 8 ay Her yemekten sonra 
hapse 20 lira da para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

kcıı bırdenbire brığırdı: ı bitirtmeden hazin ve keskin bir 
- Hanımlar, efendıler, kimin sesle: 

' m; a~ıri bulu~uyoru:ı? Burada, - Ben Muna'yım. 
rıasıl biı -:übağcı1ıkla, bir araya Dedi ve kestirme cevapla artık 

•eWk?. hiçbir söz iliıve etmiyeceğini ve 
Müddeıumumi Sinamari, hiç ta- şahsiyetinin bu kadarla da anla • 

nırr1dığı ve buradDkil· rin lıiçb. şılması icap ettiğini anlamak 
risin;n de tanıyamadığı l\!unanın istedi. 
önünde durdu, reverans yaptı. Ka- - Muna, tastamam ... 
ctın ep0yce güzel idi; derisi anber Oradakilerin hepsi gülerken, ka-
renginde idi İri sıyah gözlü kadı- cl'ın hayretle onlara bakıyordu. 
nın küçük ağzına bedel epeyce Sonra, biraz kendini toplıyarak 
etli bir gerdanı vardı üstünde, in- bw·aya nasıl geldiğini anlatmıya 

ci, kehlibar, altın pulla işlenmiş başladı: 

siyah ,·ualden bir elbise ile kıy -
metli birkaç elmas vardı. Şark si
garası içiyordu. 

- Belki madam bıze malumat 
verebilir! 

- Ne ·e daır efendim? 
- Vatiyetimize dair madam! 

- Benim bildığim de sizinkiler-
den fazla değildir, Mösyö ... 

- Madam, kiminle şerefyap ol
duğu!lluzu sormama müsaade eder 
misiniz? Çünkü benim gibi arka -
daşlarım da ... 

Kadın, müddeiumumiye sözünü 

- Benimkisi gayet sade .•. Dün 
gece Monmartr bulvarındaki bir 

kabareden çıkıyordum. Yalnız 1 • 
dim. Orada birleşmeğe karar ver· 
diğim!z bir dostumu, beyhude ye• 
re, bekledim; gelmedi. Sonra çık
tım. Yerinde bulamadığım araba· 
mı arıyordum. Birdenbire üstüme, 
6efil suratlı, altı kişi atıldı. Ve bü
tün feryatlarıma rağmen, beni, 
şehir dışına kadar sürüklediler. E
ğer, nereden çıktığını bilmediğim 
bir adam, şapkası el nde ilerleyip 
te, etrafımdaki sefillere, kolunu 
bana vermek içın kendisine mü•a· 

muntaıaman dişlerinizi fırç•layınız. 

,... • • ... ' ~~- ·~-. 1 

ade etmelerini rica etmeseydi, vuya beni davet etti. Bu kadar ka 
kimbilir, akibetim ne olacaktı? Şe· !abalık olacağımızı bilmediği 

rirler birdenbire şaşırdılar, benim halde bu davete icabet ettım. Be 
bütün hayretim önünde, bir anda ona ismimin Muna olduğunu sôy· 
ortadan kayboldular. ledim. O da bana ismini ,öyledi; 

Marsel Feran bağırdı: fakat bu ismin ne olduğunu tah • 
_ Ne demek? Hiçbır söz söyle- min edemezsiniz: Sır! 

meden, hiçbir tehditkar tavır ta • Kadın bu Sır kelimesini söyle 
kınmadan mı sıvıştılar? çöylemez, salonun dört köşesinden 

_ Evet... Bir söz söylemeden! sesler yükseldi: 
Yalnız imdadıma koşan adam bir - Sır hazretleri!. Gizli kuV\'ct! 
kelime, eğer buna kelime demek Marsel bağırdı 
caiz ise bir kelime söyledi. Daha - Sana dememiş miydim .. Ra 
doğrusu bu söyldiği iki harften I· ul? İşte, mevcut olduğunu görü 
baretti; G. K. yorsunl. Hiç şüphesiz, o idi. Böy 

V G K d d ., le kartvizitler ondan başkasının - ay, o . . mı e ı. 

- Evet.. Arkasından da benim lamaz!. 
korkunç arkadaşlarım tabana kuv· Raul bağırarak cevap verdi: 
vet kaçtılar. - Kartlarını S. H. diye imza 

Artist kadın: laması lazım. Neye G. K. diye im 
- Çok meraklı şey .. Çok merak- ~alıyor? 

lı, dedi ve devam etti: Sonra?. Sonra cüzdanından bir kart ç 
_ Sonrası ne? kardL Bu kartta. bir bacak kemi 
- Kurtarıcınıza teşekkür etme- ğinin üzerine konulmuş bir öl° 

diniz mi? 
- Şı.iphesiz! .. O, Telbudakl evi· 

me kadar bana refakat etti. İçeri 
girmek istemedi. Yalnız ismimi 
sordu ve bu geceki rande • 

kafasının üst tarafında G. K. re 
mizeleri vardı. 

Tiyatro, san'atkarı şöyle bir m · 
talea serdetti: 

[Ar.ka.ı var] 



SAYFA 8 -
• Sayın Bayanlarımıza Bildiriş 
Gösterilen büyük rağbet yüzünden piyasada mev
cudu kalmıyan 

IFJE:MölL 
8 Jile ve 12 lik ambalajlarla FEMIL BAGLARI yeniden 
piyasaya yetiştirilmiştir. Her Eczane ve büyük Ticaretha
nelerde arayınız. 
Umum Satıı Depo•a: lstanbul Bahçekapı lı Bankası arka., Rah

wncılar sokak 5 No. CAN LABORATUVARI 

SAT 1 Ş 1LAN1 
Oskudar icra Memurlugundan : 

Bedreddin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 2501,9 ikraz 

numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 

gösterilmiş olup borcJn öder.memesinden dolayı satılmasına karar 

verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 1100 lira kıymet 

takdir edilmiş olan ve kaydına nazaran Üsküdarda Selimiye 
~ 

mahallesinin Şerif Kuyusu caddesi sokağında eski 21 yeni 53 nu-

maralı sağ tarafı Hüseyin Bey veresesi arsası sol tarafı Bergüzar 

Hanım hanesi arka tarafı Hüseyin Bey ve İsmail efendinin hane 

ve bahçesi ve bazan fırın arsası ön tarafı Şerif Kuyusu caddesile 
çevrili bahçeli bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

57 taj numarasını taşıyan kapıdan behçeye girilir. Bina solda 
olup iki basamak ile çıkılan i:ıeton sahanlık üzerindeki ahşap kapı

dan girılir .. 

Zemin kat: Zemini ahşap sofa üzerinde sağda malta döşeli ke
merli kazan ocağını havi bahçeye kapısı bulunan ve içinde tulum

bası olan geniş bir mutfak. Solda zemini çimento döşeli ve içinde 

mermer musluklu ve taşı olan yemek odası, sofa ile yemek oddsı 

arasında küçük b:r kapı ile birinci kata çıkılan küçük bir merdi

ven vardır. 

Birinci kat: Methal kısım sefasından 12 basamak merdivenle 

bir sahanlığa çıkılır. Sağda bir solda yüklü ve dolaplı iki oda bır 

hala ve küçük tahta bölme ile ayrılmış bir sandık odası vardır. 

İkinci kat. 10 basamak m•rdivenle üst kata sofaya çıkılır. Bu 

sofa methal beton sahanlığa direklerle çıkmalıdır. Sofanın sağın
d! ve solunda da yüklü ve dolaplı birer oda ve hela ve sandık 

odası vardır. 

Bahçe: Sokak cephesi kağir duvarla ve parmaklıkla tahdit 

edil:niş ve komşu hudutları sedleri tutan istinat duvarlarile çev

rilmiştir. Bahçe üç kademeden ibaret olup içinde iki kuyusu bir 

tulı.mba ve 4 çam vesair ağaç ve çiçekler vardır. Binanın heyeti 

um•ımiyesi ahşap olup muhtacı tamirdir. Elektrik, havagazı ve su 
tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: Tamamı 528 metre murabbaı olup 101.5 metre murab

baı üzerine bina in_şa edilınif geri kalanı bahçedir. 
Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün ta

mamı açık artırmaya konmuş olup 22/2/939 tarihine rastlıyan 

Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki 

dairemizde açık artırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham

men kıymetin % 75 ini bulduğıı takdirde gayrimenkul en çok 

arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttırarun 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle tekd1r 

edilnek 9/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 

16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu 

ikinci arttırmada gayrımenkul en çok arttıranın üzerine ihale edi
lecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel mu

hammen kıymeti % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 

mil!i bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde paray ıvermezse ihale kararı fesholunarak 

kendsinden evvel en yüksek teklüte bulunan kimse arzetmiş 

olduğıı bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz

sa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 

den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olul)ur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzüiye ve tel-
13.liye resimlri v vakıf icarsi satış bdelinden tenzil edilir. 20 se
nelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 

4 üncü fıkrasınca, bu gayrıınenkul üzerinde ipotekli alacaklılar 

ile diğer alakadaranın ve irtüııJ5_ hakla sahiplerinin bu haklarını 

ve !ıususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri 

tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme

leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça sa

tış bedelinin pay !aşmasından hariç kalacakları ve daha fazla ma

lı'.ımat almak istiyenlerin 22/1/939 tarihinden itibaren herkesin gö

reb,lınesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 

93716443 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (310) 

BÜYÜK EDiP 

1Faı1Dlh1 Rof~o ~'\tayDon 

DENİZ AŞIRI 
!Eminde kıymetli eseri bu defa REMZi kütüphanesi tualından 

ikinci ve kati ~ekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARı 
isimli bır cscrir.i daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en ~ki 

zamanlardan şimdiye kadar Yugoslavyadan bahsetmekte ve Yugus· 

lavya ıeyahnt mektuplarından teşel<kül etmekte olan çok kıymetli 
bir eierdir. 
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iKDAM 

METİN - ZARİF - EHVEN 
Ziyaeddin Said Erim 

Galata Voyvoda Caddesi No. 40 • 42 
TELEFON : 43225 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuku 
asliyesinden: insanın bu kadar ııılırab çekmesi, bu 

derece acıya katlqnması için sebep 
yoktur. Yalnııı bir tek · 

Acıları dfndirmlye, ıztırabı geçiştır

miqe (.le tam huzur tJermiqe kô.Fidir. 

GRİP - NEZLE - BAŞ 

Mahkememizin 939/485 numa
ralı dosyasile Şişli Mecidiye kö -
yünde Musa Dayı sokak 6 numa
ralı Ömer Ağanın evinde Ürgüplü 

Mehmet aleyhine aşçı Paylak tara
fından açılan 240 lira alacak dava

sında gönderilen davetiyeye mü

başiri tarafından verilen meşru -
hatta dava olunanın bir semti meç 
hule gittiği anlaşılmış ve davacı -

nın istediği ile 20 gün fasıla ile ve
rilen davetiyenin ilanen tebliğine 

karar verilerek muhakemesi 8/2 

1939 günü saat 11 e talik edilm ı 

olduğundan işbu gün ve saati 

mahkemeye gelmesi veya musad 

dak bir vekil dahi gönderıneciiği 

takdirde muhakemenin gıyabında 

cereyan edeceğinin davetiye ma -
karnına kaim olmak üzere ilan o-

RO" 
En •af maddelerle '"' en modern ıe 

kil/erde yapılmııtır. Günde üç taneye 
lcadar alınabilir. Her ııaman isteyiniz. 

• 
DIŞ-Romatizma ve 

Bütün ağrıları derhal geçirir. 

ille Bahar Mevsimine Mah 
sus Yeni gelecek mallar 
için yerlere ihtiyacımız ol· 

duğundan 

15 SON KANUNDAN 
15 ŞUBATA KADAR 

Bir ay müdd,tle Stoklanmızın bü
yük bir kısmını her yerden müsait 
şartlar n mutedil liatlerle elden 

çıkanyonız. 

Bütün dairelerde mell•İm 
•onu fır•atlarını bulacak· 

•ını:z:. 

Beyoğlunda Bakar 
Mağazalarında 

bir mevsim sonu fırsatı : 
istenen fiat için en mükem· 

mel cinstir. 

TÜRKİYE ANONİM LASTİK 
ŞİRKETİNDEN: 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKl!\1) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

ı Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5 - 6, Salı Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraya. Tel: 22398 

Sahip ve Müdürü: Ali Naci KA
RACAN - Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü: 
M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı yer: Son Telgraf basur.evi 

EV z 

Fl~-:-f e-yz-i :-:-:-On-ar-an•l~ ____ ı_sı_an_bu_ı_B_e_ıe_di_ye_s_in_de_n ____ :ı 
Deniz Ha.ıahane•İ cildiye 

:z:ühreviye mutahaHı•ı 
Pazardan maada hergün 3 den 
sonra haıtalınnı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Ca§a· 
lo§lu yokuşu köşebaşı No. 43 

KOLINOS 
anNepcik 

Dlf MACUNU 

Beher metre murabbaıne 3 lira bedel tahmin edilen Fatih yan· 
gın yerinde Hafızpaşa caddesi sokağında 87 inci adada 2411. 2412 

ve 24;.Q harita numaralı arsalar arasında 1,20 metre yüzlü 28,73 

metre murabbaı sahalı beledıye malı arsa alakadarları arasında 

satılmak üzere açık artırmı.ya konulmuştur. Şartnamesi Levazıt11 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 lira 46 kuruşluk ilk te-
. minat makbuz veya mektubile beraber 27 /1/939 Cuma günü sa· 

at 14 buç'-lkta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (21l9) 

* 
)uUaaınız. Lezzeti hoş, di,lcrl inci gibi parlatan Kollnoını dOnyada mllyon
larca zevat seve seTc kullanırlar. TüpOn muhteviyatı teksif edUmJş oldu
ğundan uzun müdd<ltle ihtiyacınızı ~mJn eder. 

Şirketimizin hlssedarlar heyeti 
ımıumiyesi alelade . olarak 15 Şu- -
bat.1939 Çarşamba günü saat 13.30 

Hüyük tüpü 40, küçük tupü 22,5 kuruştur. 

Satılmak üzere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Fuat 

tarafından getirtlıp •atıiamayan bir yazıhane ile sahibi bilineme· 
yen bir yemişlık ilan tar'.hınden itibaren on beş gün içinde bu eş· 

yanm sahipleıi müracaat et:ııedikleri takdirde satılacaktır. (324) 

da şirketimizin Yenipostane kar -
şısındaki merkezinde içtuna ede
cektir. Mezkur içtimada bulunmak 
istiyen en aşağı yirmi beş hisseye 
malik hissedarların içtimadan on 
gün evvel hisse senetlerini şirke
tin Yenipostane karşısındaki mer
kezine vererek karşılığında duhu
liye varakası almaları ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 

1 - İdare meclisi raporunun 1 

dinlenmesi ve idare meclisinin ib
rası. 

2 - Murakıp raporunun okun
ması ve kabulü ve murakıbın ib -
rası. 

3 - Bilanço ve karü zarar he -
sabının tetkiki. 

4 - Temettüün sureti tevzü. 
5 - İdare meclisi azalarına şir

ketle muamele yapmalarına izin 
verilmesi. 

6 - İdare meclisi azası intiha -
bı. 

7 - 1939 senesi için murakıp in
tihabı ve ücretinin tayini. 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
len müstamel sinema koltuğu ve
sairenin 1 inci açık arttırması 

19 Kanunusani 939 Perşembe gü
nü saat 10 da Aksarayda Sofular 
caddesinde 14 No. lu çiçek bahçe
sinde paraya çevrilecek ve kıy -
metin % 75 şini bulmadığı takdir
de ikinci açık arttırmasının 21 İkin 
cikanun 930 Cumartesi günü ay-

ı 
ni mahal ve saatte yapılacağı ilan 
olunur. (13966) 

T. iŞ ANKASl'nın 
1939 K. 

• 
Tasarruf ikramiye Planı 
==========•'~========= 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
• 

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

,~ıı~ıııııııu 1 K R A M 1 Y E L E R nııeeııuıııııınıınnıınuııounıımwnııııııııııuııııuııuııııuıuııını~nııuııımıııınmuınıııııııııınııııııııuınıııııııunııııııııuınınITT\ 
1 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira I 
I~ 5 " 1000 ,, = 5.000 ,, i 
== 8 ,, 500 ,, = 4.000 " i§ 

;:;;: 16 " 250 " 4.000 " ! = 60 " 100 ,, = 6.000 " i 
1 95 ,, 50 ,, = 4.750 ,, 1 
E3 250 " 25 " = 6.250 ,, § 

!l 435 32.000 ! 
'mıııııııııııınnıııııııııınııııııııııııımııııııuınıııııuııııııııııunııııııııııınıuııııuıııııınıınınıllffimnıınnııuınınnıınmıııııııuıııınıanıınıııııııuuııııııııuııııııııııııııııuııııunıııııııınmııııııııınıııııııııııııııınııımıııf 

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


