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CACiALOCiLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Anadolu Ajanaı, E:umhurreiai 
muhterem lnöniinlin riyaseti albn
da ve Erkinıharbiye Reiai General 

yahut eğlence ıofraaı etrafında daha 
ziyade para aarfetmek İ§ten bile d.,. 
tiJ l Zira zavallı para kazanmıt iae de 

Fevzinin İftİ.rakile içtima eden Vekil- mantJfını, muvazenesini kaybetmif
ler heyetinin devlet mübayaalan ve tir. Çünkü kazanç normal, terdici, 
maatla ücretler arasında teadül •• bir zahmet ve mesainin neticesi ola. 
aaalarının vaz'ma ait verdiği karar· rak temin edilmemiıtir. 

ANKETiMİZ 

_F_r_a_n_k_o __ ''_Tı_a_r_a_g_o_n_,,_a_ı_· _i Büyüklermizden 

lan tebliğ etti. Ekseriyetle zorlu ve nüfuzlu bir 
Bu kararlan hürmet ve sevinçle kitinin himayesi sayesinde elde ediJ. 

kartılamıyacak vicdanı ve ıuuru ye- mittir; tabiidir ki para geldiği kadar 
rinde tek bir ntandat tasavvur el• sü.rat ve kolaylıkla da gidiyor. 
miyoruz. Yerinde ve pek isabetli ka- Neticede adamcağız ekseriyetle 
rarlar. ötedenberi umumi hayatımızı eski haline rücu ıediyorıııa da yine ka .. 
ııeyrederıler bu ıribi kararlara intizar zanç olarak kendisine yaptığı eflen• 
ederek ııeciktifinden dolayı manen celerin, geçirdiği itretlerin bahralan 
muztarip olmakta idiler. Şimdi bu kalıyor. 

_k_o_l d_a_n_h_ii_c_u_m_a---=-g_e ç ti on beşinin 

karardan pek mesrur olduklannda Lakin arada iki mühim kaybeden 
fÜphe edilemez.. vardU': Birisi Dev1et hazinesi, birisi 

Biz, timdililc devlet mübayaaları de umumun ahlakı. 
hakkında verilmit karar üzerinde ıe. Devlet hazinesinin kaybı sebeı>· 
vakkuf edecetiz.: !eri açıktır; zikre ve turih etmiye ih. 

Bu karara göre «Devlet mlibaya. tiyaç bile yoktur! Yilz binlerce lira· 
atında komisyonculuk usu1ü livedil- ar alan komisyoncuların isimleri 
mİf ve büyük mübayaalann devle- 'alk arasında dol8'maktadır. Ecn•bi 
tin dofrudan dofruya ecnebi fahri •irketi bu kadar parayı insanın giiz~I 
katar ile temasa gelerek yapması e· gözleri için vermez. Karşılık olar•k 
sası kabuJ olunmuıtur .. » Ol'& devlet hazinesi hH.Shına müh;m 

Bu karar pek acı. Artık detilip el· kazançlar temin etmelidir. Artık 
rafı pisleyen bir yara üzerine ta eaa· bu kazançlar., kadrini Allah bilir J 
11ndan basmıfbr. Bende de bilmeli ya. 

Bir milletin fertleri nekadar zengin ikinci kaybeden umumun ahla ... 
olurlarsa, maitet imkinlan nekadar kıcltr dedim. Bir kere -bu ~bi kolay 

gen~lerse o nisbetıe millet ve mem ve seri zenginle enltr• g-nçlik i~in 

leket te zenginletir, maişet seviyesi 1 gayet fena misal oluyor! Çal·~msk, 
yükselir. Fakat bir ıart ile ki, kazanç ıahırla ve mesai sayesinde ilf'rleme~ 
normal bir mesainin mahsulü olsun t kaidesi yerine «çatmak», «himaye• 

Hiç fÜphe yoktur ki, bizde de bu aramak, kolay tarafo•daı1 yürümek 
prtlara tetabuk eden aklı batında, ideali kaim olmıya bulıyor; halbu• 
vicdanı yerinde komisyoncular var. ki r"'jimimizin ve inkılibımn,:ın talep 
dır. Böyleleri hürmet ve takdire la• ettip bambatka bir zihniyettir. Son• 
yıkhrlar ve bizim bahsetmek istedi. ra kendilerine sığmıyan «kolay zen
ır;m;z komisyonculuğun bu ıribilerle ırinleımİflen ı.,kınlıklarile bil" 
hiçbir alika ve münasebeti yoktur. balk arasında bir~ok dedikodulann 
Fakat bizde ekseriyetle kbmisyoncu• türeme•İne ve bununla bile inkilap 
luk usulü tamamen batka yollara dö• imanının zayıflamasına sebep olu
külmüıtür. Şöyle ki: Komisyon bir yorlar. 

Nasyonalistler düşmanlarının ricat halinde 
bulunduklarını , şehirler aldıklarını söylüyorlar 

!O . 
Mi 1 

Frankocuların taarruz ist ikan1etleri ve harp cephesi 

ni değiştirmiştır. Sil5h altına alı • 

nanların sokaklardan geçmcs va
ziyetin vehametini hatırlatmakta-

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

Barem için 
Mecliste 
hararetli 
mür.akaşalar 

[İkdamın hususi telgrafl] 

Sivil ve askeri Devlet ba - ı 
remlerinde yapılacak de~i- ~ 
şikJiklcre '"c serına)' cAİnin ya
rısından fazlası Devlete alt 
olan banka ve müesseselerde 

1 tatbiki düşünülen barem usu
lüne dair kanun layihalarının 
meclisin uınumi heyeıtinde mü-
7'ıkeresinc geçmekte istical 
'!ÖsterilıniJeceği tahakkuk el- 1 

":iştir. H~klı.mct merkezindc- ı' 
ki wmımı kanaat, bunun bir 
içtimai dava olduğu ve bin; 

(Arkan 3 üncü sayfad ~ı. 

• -

isimlerini bize 
bildiriniz 

Anketimize cevaben aldığımız bU

tün mektuplarda heykelinin dikil
mesi ittifakla arzu olunan ve 
İstanbulu fethile beşer tarihinde 
bir devri kapayıp başka bir devir 

açan büyük Türk Hakanı 
Fatih İkinci Mehmet 

Başta Atatürk ve İsmet İnönü 
r' "' k h,, , 1 klerimi , h cıykelleri· 

ni §elıirlerimize dikmek istiyo
ru" .... .:ı~ u. fita lürkıC; i smet inö.
nünden başka kimlerin heykelleri
ni dikmeliyiz? 

Şüphesiz ki bu hepimiı. n dü<un· 
düğü ve düşüneceğ i mt'Selelc « n 
biridir. Kendilerine eski n ~e ni 

tarihte minnetle bağlı old · :.~uz 
birçok büyüklerimiz v m, bü· 
yüklerden sır asile han T,Jertnin 

heykellerini dikmemizi istersıniz? 

İşte üç gün evvel sord uğumuı 

bu suale bırçok cevaplar aldık. An

ketimiz devam ediyor ve gelen ce· 
vapları adreslerile birlikte koy • 
maktayız. 

Kimlerin heykellerini dıkmeli
yiz? Bugün içın birinci p!Bnda de· 
ğilse bile yarın öbürgün büyük bir 
memleket meselesi olacaktır VQ 

İkdam okuyucularının verecı· kle ıi 
cevaplar bütün memleket efkarı 

umumiyesinin tam ve şaşmaz bir 

( ATkası 7 inci sayfada) 

Suriye, Filistin ve ~rdünün birleşmesi 
akm manasına alınabilir: Bir akın, Şöyle ki: Cümburreisi ve Erkinı
iki akın ve nihayet üçüncü akında· harbiye reisinin İ~tiraki ile heyeti ve-
Daha bir ıene evvel kopuk birisi o- kilenin kabul etmİ• olduğu yeni esao 
lan adamcağız bu kere yüz binler• yalnız devlet hazin~si ve iktisat ba
den dem vunnıya hatlar. Artık onun kımından def.il İçtimai ve ruhi ba
mutantan arabalanna, pırıl pınl par• kımlardan dahi rayet mühim 
lıyan pırlımhılanna, Londradan, Pa• yerinde ve bütün memlPketçe mem· 
risten getirilmit ıık kürklerine ber nuniyetle kartılanacağı muhakkak o. 
yerde, barlardan baılayınız da deniz !an b'• ' •-'birdir! 

lngiltere 
Roma mü!ôkatından 
münkesir, İngiltere 

ltalya 
ltalva Araplar Halebi bize sonra 

sulhten 

hamamlanna kadar ve eğlence ve Simd; bütün dileğimiz bu kararırı 
kumar yerinde teaadilf edersin!%. (). ı~ıb;kinde muvaff8k olunmasına ına. 
nun için kumar maaaaı lizerinde blt tufıur. 
gecede binlerce liralar kaybetmek, 

Dünkü Maçlar: 
Al)ao§lu Ahmet 

Beşiktaş : 4 -
Topkapı: O, 
F. bahçe: 8 -

Vefa: O, Beykoz : 7 
Hilal: 1- G. saray: 1 
lstanbulspor : 1 

BEDll (B. ~ .. it.) NIN TEHLİKELİ BİR HÜCUMU . CİKDAM ın bwnıd telgrahl 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciano, .Daily 
Mail• in hususi muhabirine yap • 

tığı beyanatta yakında Londraya 
gelmek ümidinde bulunduğunu 
söylemiş ve fevkalade dostane di
ye tavsif ettiği Rom.ı mülakatla 
rından dolayı memnuniyet beyan 
eylemiştir. 

Ayni husus! muhabirin diğer ta
raftan yazdığına göre, Mussolini, 
İtalyan - İngiliz anlaşmasının rlh· 
niyetine kat'iyyen riayet etmek 
fikrinde olduğuna dair namusu ü
zerine söz vermiştir. 

lngiltere sulhtan emin 
Roma, 15 (A.A.) - İngiliz ta· 

vassutunu ümit eden İtalyan me -
hafili, sukutu hayale uğramıflar -
dır. İtalyan mehaflllnden edinilen 
intiba budur. 

Buna mukabil İngiliz mehafili, 
evvelisi güne nazaran daha u bed
blndir. Akdeniz vaziyetinin mÜB· 
takbel inkişafı hususunda müsait 
ümitler beslemektedir. Mussolbıl
nln kullandığı sulh dili, İngiliz ' 

devlet adamları üzerinde iyi blr 
tesir bırakmıftır. Bilhassa İtalya 
ve İngilterenln milşterek sulh li -
yaseti takip etmek azlmlerbıi be
yan eden resmt tebliğin son fıkra
sı çok mlnalı görülüyor. 

Halifaks Cenevrede 
Cenevre, 15 (A.A.) - Lord Ha· 

lifaks dlin ak~am buraya gelıniş 

(Arkası 3 iincü sayfadr. ı Çemberi ayn 

eminvermek istiyorlar 

Filistin Türkigenin bu suretle 
tatmini derpiş edilecek 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter a -
janııı bildiriyor: 

Arap mahfilleri Filistin konfe -
ransında aşağıdaki esaslara müs -
tenit bir plan müzakeresini derpiş 
etmektedirler: 

1 - Suriye, Filistin ve Erdün'ü 
ihtiva eden ve merkezi Emir Ab -
dullahın idaresinde Şam'da bulu
nacak olan büyük bir federal Arap 
devleti ihdas edilmesi. 
, 2 - Filistin mandasının on sene 

müddetle İngiltereye bırakılma -
sı, öu müddet zarfında Filistinin 

Zafer ve 
Şu iki senelik İspanya harbinde 

ild tarafın zaman zaman taarruz
larına şahit olduk. Her taarruz 
devrinde işlttllimiz zaferdir. Fa
kat iki senedir devanı eden bu za. 
fer nıt bu tarafa, ne ötekine arazi 
den baıka bir ıey kazandırmadı 
ve bize öyle geliyor ki bir taraf nl· 
hal nferi ka:ı&lllla dahi eline b"f-

cenubundaki Necid'dc bir Yahudi 
memleketı tesisine ~alışılacaktır. 

Bununla beraber, Yahudi muha -
cereti Filistinin diğer bölgelerin -
deki nüfusun yüzde otuz beş nis· 
betne indirilecektir. 

3 - Fransız - Suriye muahede
siyle tesis edilmiş olan Lübnan 
Cümhuriyetinin Fransız mandası 
altında kalınası. 

4 - Türkiyenin eski Halep vila
yetinde tatmin edilmesi. 
Mısır mümessillerinın konfe • 

(Baş taTafı 3 üncü sayfada) 

düşman 
tan başa harap olmuş bir top • 
raldan ve bitkin, ölgün bir insan 
yığınından başka hir şey gcçmi
yecek. Zaferi kendi toprağını is

tiladan ve düşmanı da kendi kan 

kardeıinden ibaret olan muharip 

için başka ne beklersiniz? 

KEMALiST 
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Mısırın en güzel kızı grupla seJ'ahati 
40 kişilik bir grup 

Avrupaya gitii 

Kalp beş lira 
yapanlar 

K a lpazan la r s u ç 
üstünde yakalandılar 

~irliğ i · Kongresi İstanbulun nüdafaas 
Kuruluş günleri ve 
bugünkü vaziyet Şehrin pasif korunması içi 

sivil halk nasıl hareket edece Bu Nil diyarı perisi birdenbire 
hastalandı. Gül benzi soldu 
Vellt, hemen hemen Mısır hü • ı -Ey Nil diyarının gözuebcği 

künıdarı. katlar zenıtın olmuştu. ı lan. gü~cl Za~an'"'. babası.. Ey 
Haınana. :cngın Mısır ulkesının haracı ile 

- Göreceksin .• ıl~di. Daha neler 1 ııaz.ncsi tıklım tıklım dolu olan 
yapacağım. Mısırlıların şımdi pa • vezir Harun.. ~ızını kara toprağa 
rasını alıyorum. Yarın saltanat . vermeden önce bize onun gıizellik 
!arını ellerinden alac~gım. Burası- şanı ve senin servet ve samanınla 
n;n •Firavun• u olacağını.. Uyu. mütenasip bir b.ıç vereceksin .. 

eşeJlmle turfanda kavunlarımır. İhtiyar vezir hayretle sordu: 
yağmalarunr.sının hesabını Mısıı - Baç mı? .. 
pek pahalı ödiyecek. Ben onlara _ Evet.. On bin akçt baç ..• 
hiç yemedikleri bir meyvayı tat -
tırmak istemiştim. Kısmet oımadı. 

Şimdi hiç görmedikleri bir betayı 
tadacaklar. 

• •• 
Mısır hükümdarı Kabus ta, Nil 

üzerindeki muhteşem sarayınd• 

dört başı mamur bir sefahet haya
tı yaşadığından, ve tebaalarının iş· 
!eri ile sadece vergi almakla ala -
kalandığından Velidın mezarlık 

ortasında kurduğu bu garip salta
nata aldıruı bile etmiyordu. 

Hükümdarın ihtiyar bir vezit1 
vardı: Hanın.. 

İhtiyar vezir. bütün saadet ve 
hayatını tek kızı olan yirmi ya -
şındaki (Zaran) a bağlamıştı. 

Zaran çok güzeldi. O kadar kı 
biitün Mısır üzerine titrerdi. 

Adına şarkılar düzülmilştü. Şa· 

irler, herhangi güzel bir şeyi tas
vır etmek istedikleri zaman bu şe
yi <Zaran) a benzetirlerdi. 

Zaran, Mısırın bu en güzel kızı, 
güzelliği Mısır şalrlerme güfte, se
si Mısır sazedenlerinin mızrapla -
rında beste olan bu Nil diyarı pe • 
risi... Birdenbire hastalandı. Gül 
benzi soldu, günden güne eridi... 
Mmrlılar onun için putlarına en 
büyük adaklarını adadılar. Mısır 

delikanlıları, evinin etrafını göz
yaşları ile suladılar. 

KAhınler onun !çın mabetlerde 
birçok geceler ateş yakarak dua 
ettiler. 

Bütün adaklar, gözyaşları ve 
dualar fayda vermedi. Güzel Za

ran, bunak vezir Harunun güzel 
kızı Zaran nihayet gözlerini fani 
dünyaya ebediyen yunıdıı. 

Bu kara haber bütün Mısırda 

büyük hır matem yarattı. Deli • 
kanlılar onun şanı ile, güzelliği ile 
nıutcnasip muhteşem bir cen~ze 
alayı tertip ettiler. 

Hepsi de mezarını gözyaşları ile 
ıulamağa and içtiler. 

O gün Velid, kendisıni Mısır me
zarlığının hnkimi ilan eden dün -
kü serseri, büyük bir kelepire ko
nacağı seviııci içinde maiyetine 
yeniden iki yüz kişi aldı. Bun -
!ara da yine siya! kuftanlar, kor· 
kunç kü!Ahlar giydirdi. Ellerine 
sivri mızraklar, keskın baltalar, 
kalın topuzlar verdi ve mezarlığın 
kapılarını bu suretle sıkı bir mu -
hafaza altına aldırdı. 

Cenaze alayı, yola çıkmış geli • 
yordu. 

Velid, arkasına en ağ"ır elbi.>ele
rini giymiş, başına kendine mah -
sus olarak yaptırdığı tacı geçirmiş, 
tahtına kurulmuş, bekliyordu. 

Haman da, kendi tahtı üzerinde 
ve etrafı muhafızlarla sarılı mev
ki almuıtı. 

Cenaze mezarlığa geldi. 

Mezarlık kapısını kapalı gören 
delikanlılar haykırdılar: 

- Kapıyı açın, Mısırın gözbebe
ğini.. V"7.irin kızını ebedi meka • 
nına götür<'ceğiz. 

Muhafızlardan biri cevap verdi: 

- Cenaze sahibi kimse o beri 
gelsin .. 

İhtiyar ve bunak vezir. Kızının 
ölümü ile bir kat fazla bükülen be 
li ;ı,. ilerledi. 

- Ceııuzrnin sahibi benim. Ka· 
pıyı neden açmıyorsunuz"• 
Muhafız yalnız veziri içeri al -

dı. Onu doğruca Velidin huzuruna 
götürdti . 

- Siz kim oluyorsunuz? Bu 
hakkı nereden aldınız .. Hiç ölüler 
için baç verilir mi? 

- Mademki itiraz ediyorsun ... 
On bin yerine yirmi bin akçe ve
r!lınedikçe mezarlığın kapısı açıl

maz. Bundan başka mezarlığa yal
nız kızının tabutu ile sen ve tabu
:u taşıyacak dciı t ki~i girecektir. 
Başka girecekler de ellişer akçe 
\•erecekler .. Güzel Zaran'ın arka -
sıncan gözyaşı döken delikanlılar 

için bu elli akçe hiç demektir. 

Vezir Harun etrafına bakındı. 

. Kiminin elinde yalın kılıç, ki • 
min!ıı, elinde sivri mızrak, belleri 
~!tın kemerli, kafaları külahlı, ba
kışları korkunç adamlardan ürk
tü. Ve anladı ki tekrar itiraz ede
cek olursa yirmi bin akçelik baç ... 
Kırk bin akçe olacak. 

Kabul etti.. 

Kabul etti amma, Mısır hüku -
meti içinde adeta bir hükümdar 
gibi hükümran olan bu adamın na
sıl bir hakla burada yerleştiğini, 

ölüleri ne saliihiyetle haraca bağ
ladığını öğrenmeğe de azmetmiş
ti. 

O gün, Velidin kan kaftanları 
Beni İsrail uşaklan, gıizel Zaran'ı 
verdikleri kara toprağı gözyaşları 
ile sulamak için esirgemedikleri 
ellişer akçeyi toplamakla güç ba
şa çıktılar. 

İhtiyar vezir Harun kızını kara 
toprağa verdikten sonra evine 
döndüğü zaman verdiği yirmi bin 
a.]qçenin acısı da yüreğine çök -
müştü. 

Mısırın içinde bu ne biçim işti 

ki bir adam, yabancı bir adam ö
lülere hakim oluyordu?. 

Yoksa bu adam burada hüküm
darın emri ile mi bu garip alış ve
ıi~i kurmuştu?. 

Vezir Harun bunu anladak i . 
çin saraya gitti ve hükümdarın 
huzuruna çıktı. 

Tarih diyor ki: 

cVezir, Mısır hii.kümdarının ö • 
nüne gelip yer öptü ve: 

- Ey alemin sultanı.. Bır kişi 

Mısır şehrine gelmiş .. Kabristana 
kale duvarı gibi bir duvar çekmiş. 
Kendisi, mezarlık içinde yaptırdı-
1'ı sarayda ve bir taht üzerine o . 
tunn~ heybetli bir kişi... Yanın

da yine altın bir kürsü üzerinde 
bir başka kişi oturur ... Sağında 
ve solunda kara kaftanlar ve kara 
külahlarla korkunç kullar ayak üs
tü durmuş .. Her biri ellerinde u
mutlar., altın kılıçlı öyle acayip 
bir tavır üzere durm~lar ki ter
tibi ve siyaseti hiç bir padişahta 
yoktur. Bir ölüyü kaçan kabris . 
tana ileteler, on bin akçe alma • 
yınca içeri salmazlar. Diin kızım 
öldü. Yirmi bin akçe almayınca 

kapıyı açıp ölümüzü koydur-
, .adı ... • 

Vezirin bu sözleri ı·e şikayet 

hükümdar Kobus'u r•yrete düşür
dü. 

Onu hayrete sevke:leıı Mısır ö
lülerinden alınan haraç değildi. 

Vezirin Velidi tasvir ederken söy
lediği sözlerdi: cTertip ve siycse
ti• hiçbir padişahta yok diye, tav

sif edilen bu adam kimc!i ?. Mısıra 
nereden gelmişti? Bu servet ve 

ihtişamı nereden bulmuştu? 

(Arkası var) 
Vezir, Mısırda ve hele mezarlı- ...,. .......... _....,.,. ............................... ..,, _ _ 

ğın içinde böyle bır sarayın bu • 
lunduğundan bihaber olduğu için 
ıaşalamışlı. 

Velidin heybetli sesi ile biraz 
kendine geldi 

İtizar - (Yaşamağa Mahkum) 
adlı romanımızı münderecat çok
luğundan artırmaya mecbur olduk. 
İtizar ederiz. 

• • • ,,, . 
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Üniversıtenin sömestr tatıli dün 
başlamıştır. Tatil münasebetile 
yüzlerce Üniver:itell ailelerini 
görmek üzere memw\.etl~rine git
mişlerdir. Dün İznıire kaıkan İzmir 

vapurile yüzlerce İzmir!: ve Eğeli 
talPbe memleketlerine hareket et
mişlerdir. Galata rıhtımı bu kala
balık talebe kafilelerini uğurlıyan 
bmlerce kişi ile dolmuştur. 

Hukuk ve İktısat talebelerinden 
40 kişilik bir grup ta dün Avrupa 
seyahatine çıkmıştır. Medeni Hu
kuk doçenti Hıizı Veldet'in riyase
tinde bulunan bu talı.·be Köstence 
yolile Bükreş, ve Varşova üzerin
den Berline giımişlerdir. Talebe -
!er Layipzig, Münib, Viyana, Peşte 
ve Belgrad'ı dolaştıktan sonra Se
laniğ'e gidecekler ve orada Ata • 
türk'ün doğduğu evi ziyaret ede • 
rek Atina yolile döneceklerdir. 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
kısmından bir grup talebe ile Yük
sek İktısat ve Ticaret mektebi tale

besinden diğer bir grup bugünHa
tay'a hareket edeceklerdir. İkinci 

grup, Eskişehir, Adana, Mersin, İs
kenderun, Antakya, Kayseri ve 
Ankaa-ada tetkiklerde bulunacak
lardır. 

Dördüncü seyahat Uludağa ter
tip edilmiştir. Diş tababeti mektebi 
foçentlerinden Orhan Okyay'ın 

başkanlığında bulunan Üniversi
telıler kayak ekibi ayın 19 unda 
Bursaya hareket edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre şehrimiz 
muallimlerinden kalabalık bir 
~rup ta bugünlerde Uludağa gide
ceklerdir. 

o-----
KÜLTÜR 

iktisat ve Ticaret mekte. 
binde bugünkü tören 

• Yüksek İktısat ve Ticaret mek -
,ehinin 56 ıncı yıldönümü müna • 
"ebetile bugün mektepte büyük 
bir tören yapılacaktır. 

Törene, bütün profesörler. üni
versite erkanından bir kısmı ve 
bütün mektebin talebesi iştirak 
rdecektir. 

Hazırlanın.- olan programa gö
re, evvela İstiklal mar•ı söylene . 
cek, bunu müteakip mektep mü -
dürü tarafından nıektı:lıı: tarıhçe

:üni anlatan bir söylev verilecek, 
talebeden bazıları da mektebin ye
tiştirdiği elemanlar hakkında bi
rer s~dev vereceklerdir. 

Mektepte merasimden SOf\ra sa
at 1~ te Tol·atlıyan salon'.. rında 
Yüksek İktısat ve Ticaret mekte . 
bi mezunları cemiyeti tarafından 

bir çay ziyafeti verilecektir. 

DENiZ 

Bir moHir battı 

Yeşilay GençlerbirHği dün saat 
9.30 ta Emınönü Halkevinde seki • 

Son günlerde Bursa, İznik, İzmit zincl kongresini y~pmıştır. Top -
ve G01ciü< havalisinde kalp heş li· !anlıyı başkan prolesör Fahrettin 
ralıklar sürüldüğü görülmüş ve Kerim Gökay şu sözlerle açmıştu'.: 
kalpazanların yakalanması içın e- cYeşiıayın gayesi bilhassa genç
saslı tedbiri& alınmıştır . Bunların !eri etrafında toplamaktır. O genç· 
Gölcük civarında Tatarihaniye kö- !er henüz hayata atılma.dan böyle 
yünde geniş bir şebeke halinde ça- bir mcfkure etrafında Çalışma zev· 
lıştıkları öğrenilmiş ve kalpazan- kini bizzat idrak etmiş bulunuyor
lar suç ü.s,ünde yakafanm•şlardır lar. Yeşilay kurulduğu zaman is -
Yakalananlar şunlardır: Rizeli İl- tihza ile .karşılaıımı.şur. Müstehzi
yas kaptan, Mehmet oğlu Hakkı ler hüuiyete tecavüz edildiğini 
Ağacan ve hizmetçisi İhrilimı Gök- ileri sürüyorlardı. Biz hiırriyete 
sulu. · te·avüz d•ğil, ilim ve fen ile alko-

Bu şebekenin elebaşı ve yatak • lizme karşı mücadele ettik. Artık 
tarının hüviyetleri de şöyle tesbi1 "T!emlekette Yeşilrv mesaisi mcm
edilmiştir: Mustafa Sınar, Ahmet IPket ve \'&tan meselesi olmuştur. 
Fidancı, Abdullah oğlu Mehır.et, Bu hu5usta büyüklerimizden te,. 
Ahmet oğlu Kamil, Kiizırn Kah;a. Vik ses'eri dııymakla IT'ahtiyarız.• 
man, Hisarın köyünden Mehmet, Bundan sonra umumi katibin 
Kamil, Hisarm köyünden Halim. raporu okunmuştur. Verimli ça • 
Derince travers fabrikasında işd lışmalardan bahseden bu rapor şu 
Hacı oğlu Hamza, Sürmeneli Şen- >Özlerle bitmekte idi: 
gül. - Türk genci, ikinci vazifen 

İsimlerini saydığımız bu adam • memleketi alkol ve uyuşturucu 
!ar İlyas kaptanla Hakkı Ağaca- maddelerden kurtarmak olrrvı.hdır. 
nın yaptıkları sahte beş ve on lira- Kongrece Milli Şef İsmetlnö -
lrkları muhtelif yerlerde sürmek- nü'ne, Başvekil Celal Bayar'a, Bü
ten suçludurlar. Bunların yaptık· yük Millet Meclisi Reisine, Maarif 
!arı beş liralıklardan biri İstanbul- Vekiline, Sıhhat ve İçtimai Muave
da Manyas caddesine bir dükkan- net Vekiline, Dahiliye Vekiline, 
da sürülürken yakalanmıştır. İnhisarlar Vekiline birer tazim 
Şimdiye kadar sahte olarak ye- telgrafı çekilmesine karar verildi. 

ni harflerle 57 tanesi beş liralık. Bundan sonra idare heyeti ve mu
otuz yedi 10 liralık, berkaç tane rakıp heyeti seçimine başlandı. 
eski harflerle 5 liralık bulunmuş . Neticede idare heyetine, Fehmi, 
tur. Yeni imal edilmekte olan on Suphi, Meliha, Orhan, Abdullah, 
beş kadar da 5 liralık elde edilmiş- Mahmut, Gavsi, Kemal, Enver. 
tir. Bu kalpazanların istanbulda, lviustafa ve Ayten, murakıp heyc
Bursada, İznikte, Derincede, Geb- ı;ne de Mükip, Necmi ve İhsan se
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zedc ve bilhassa İzmit ve köylerin- çildiler. 
de geniş bir şekilde faaliyette bu
lundukları anlaşılmaktadır. Askeri ve mülki 

tekaüt kanunun
da tadiller 

ÜNiVERSiTE 

Bir Türk gencinin 
muvaffakıyeti 

Fransızca Le Temps gazetesinde 
okuduğumuza göre Pariste ikinci 
kongresini toplamış o:an cBeynel
milel meseleleri tetkik cemiyeti. 
ikinci reisliğine İstanbul Hukuk 
fakültesi memnlarından Faruk 
Berkol seçilmiştir. 

Faruk Berkol İstanbul Tıp fa -
kültesi Dekanı Nurettin Berkolun 
oğludur. Hukuk fakültesinden 
pek iyi derece ile mezı.:n olmuştur 
ve halen Pariste Doktora yapmak 

tadır. Cemiyetin birinci reisi Lit
vanyalı maruf bir hukuk alimidir. 
Cemiyet üçüncü kongresini 1940 

da Pariste top!ıyacaktır. Çok genç 
olmasına rağmen Beynelmi!el bir 
cemiyette ikinci reisliğe seçilmek 
liyakatini göstermiş olan Faruk 

Berlwlu tebrik ederiz. 
--<>----

Sarhoş arkadaşlar 

Askeri ve mülki tekaüt kanu 
nunun bazı maddelerinde yeniden 

tadilat yapılmış ve vilayete tebliğ 
edilmiştir. Yeni değişiklikleri ihti
ve eden kanunu ehemmiyetine bi
naen aynen neşrediyoruz: 

Madde 1 - 1683 sayılı Askeri·ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 14 ünci.i 
maddesinin son fıkrası aşağıda gös
terildiği üzere deği~tirilmişlir: 

Subay ve askeri memur olduk
tan sor.ra veya askeri memur ol -
madan e,·vel talebP s.fatile yaban
cı memlekP!lerde tahsil \'eya staj
da bulunarak avdet edenler; mas
rafları kendi taraflarından öden -

miş.se tahsil ve staja azimet ve av
det tarihleri arasın.da geçen rrüd
det kadaT, Hükumet tarafından 
tesviye edilm::ı ;se zikredilen müd
detin iki mislı kadar tekaüt ve is
tifa müddetinin fazla hizmet et • 
medikçe tcbütlerini ve istifaları
nı istiyemezler. 

Madde 2 - Mezkür kanunun 66 
ıncı maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir· 

Bugünden itibaren şehrin bir 3 - Zabıtaya, mutlak itaat!. 
çok semtlerinde zehirli gazlerden Aktif halk ise pasif korun 

korunmayı Öğ· teşkilatında bilfiil hizmet edece 
retıııek için bir ~lanladır ki bunlar sulh zama 
çok kur•lar fa· ı nında hazırlanacak olan hava 
a'iY.ete geçiyor. k·rq ko:-ımma e!·iplerine katıla 
Mu s ta k bel caktır. Bu ekıpler şu sınıillırı teş 
"ıarpler i ç i n kıl Pdec:>k!~rdıı; 

~ .atkı hazırla- 1 - İperit t"mizleme ekipleri.· 
mak, havadan 

101.h 2 - Can kurtaran ve gaz arayı 
'Y/.h korunmaya <>· 
$ lıştırmal ve a- ekipler .. 

/Y' Jınacak tedbir- 3 - Tamir ekip!,ri. 
!eri öğretmek 4 - İlk sıhhi ya·dım ekipleri 

üzere dı.11ya~ın ht!r tarafında fa • Tamir ekipleri bır taarruz esna 
aliyd vardır. sın:!a bozula 

::Vlütehassıslarımızla yaptığımız cak su, elek 
k0ııt1şrr. !ar sonunda, İstanbulun trik ve havaga 
pasif korunmasın:ı sivil halka clü- ı gibi te.;isat 
;;en vazifekri ögrendik onları erhal ve sürat 
mümkün m•ı tebe kısa bir şekilde le tamire koşa 
aşağıya yazıyoruz: caktır. İlk sıh 

Korunmak nasıl olncak? 

Şehirlerin hava lıiicümlarına 
karşı müdafaası iki :;ekilde olur. 

1 - Aktif korunma!. 
2 - Pasif korunrra• .. 

Aktif müJafaa demek şehri ha
va hücumlarına karşı tayyare, top 
tüfek vesaire ile müdafaa etmek 
demektir ki, bu münhasiren mil
li müdafaaya taalluk eden bir 
mevzudur ve tetkikimizin dışın -
dadır. 

Pasıf müdafaa ise, hava hü -
cumları karşısında sivil halkın 

hangi teşkilatla ve nasıl hareket 
etmesi liızım geleceğini tespit et • 
mektir ki bu, düşman tarafından 
yapılacak taarruzlarda zayiatı ve 
tahribatı asgari hadde indirmeğe 
yarıyacaktır. 

Bu itibarla pasif koruma tedbir
lerini bütün halkın bilmesi tazım 
gelmektedir. Halk pasif koruma 
karşısında ikiye ayrılmaktadır: 

1 - Pasif halk! .. 

2 - Aktif halk!.. 

Vazife taksimi 

Pasif halk demek yalnız şahsi 

veya ailesini korumayı düşünen 

halk demektir ki bunlar ihtiyar -
!ar, kaclınlar ve çocuklardır. Bun
ların bir hava taarruzu karşısın • 
da vazifeleri şöyle hülasa oluna -
bifü: 

. ı - Verilecek işaret üzerine 
bıitilıı ışıkları söndürmek, ateş 

hatta sigara yakı>ıamak.. 
2 - Sığınahlara iltıca etmek ve 

zabıtanın müsaadesi olmadıkça o
radan çıkmamak 

• 

hastanelerine 

hi yardım ekip 
]eri de vazife! 
rini gördükten 
sonra yaralı o
lursa onları gaz 

nakledeceklerdir. 

Bugünkü faaliyet 

İstanbulun pasif korunma faa • 
liyetine bu hafta içinde hız veril· 

nıiştir. İlk iş olörak Fatihte itfai· 
ye merkezinde dört ay devam ede· 
cek bir kurs açılmıştır. Bu kursa 
itfaiyelerle tephir memurları de· 
vama başlamışlardır. 

Bunlar mütehassıs muallimler 
tarafından naza!"İ ve bilhassa a• 
meli şekilde yetiştirilmeğe baş • 
lanmıştır. Bu kurstan mezun olan· 
!ar yukarıda saydığımız ekiplerin 
kumandanları olacaklardır. 

Diğer taraftan İstanbulıın muh· 
telif yerlerinde 20 bin kişiye bir • 

den havadan korunma hakkında 

ders verilmeğe başlanacaktır .. Ge· 
çen sene bu kurslardan 40 bin va• 
tandaş şahadetname almıştır. Bu 
yıl bu rakam 60 bine çıkıyor de • 
mektir 

Bu kurslara h~Jkın muntaza • 
man devam etmesi bir mecburi -
yet olduğu kadar mühim bir vazi· 
fedir de. Çünkiı korunmasını bil • 

miyenler kendilerini kurtaramıya· 

caklardır. Bazan da bir ferdin u • 

fak bir hatası yüzünden bir ma • 
halle veya koca bir şehır tehlike • 

ye düşebilir. 

Kurslara intizamla, ciddiyetle 
ve seve seve devam edelim .. 

Aslan TU FAN 

Şehitlikleri ımar cemiyeti 
Dıin sa.ıt 14 de Eminönü Halke-ı Re •. liğe Hasane İlgaz, azalıkla· 

vinde Şehitlikleri İnu<r Cemiyeti ra da Kazım Yorulmaz ile Refik; 
yıllık kongresini yapmışt.r. Top • Hesap ve bütçe encümenihe: Feh· 
lantıda bulunanlar Biiyük ve Ebe· mi Özelgök, Avhi Öksüzdil, Reş•t, 
di Şef Atatürkün ruhunu taziz için Muamelıit encümeni azalıklarına: 
üç dakika sükut etmiş!erdir. Bun- Ferit, Sadık, Mütecahit seçilmiş· 
dan sonra idare heyeti raporu o- !erdir. 

kıınmuş ve idare heyetince bir se- • Azadan Saminin Anadoluya git· 

Dün Deniz Ticareti Müdürlüğü
ne gelen bir telgrafa göre bu ayın 
13 üncü günü gecesi Darıca önle -
rinde bir deniz kazası olmuştur. 

Ömer reisin idaresindeki Rize li
manına bağlı 17 tonluk Beyaz Mar 
ti motörü İzmitten yük alarak İs
tanbula hareket etmiştir. Motör 
Marmarada henüz belli olmıyan 

bir sebepten yoluna devam edeme
miş ve Darıcanın Taşlimanında 

batmıştır. 

Evvelkı gece saat 1,30 da Ali ile 
Hasan isminde iki arkadaş rakı iç

tikten sonra ayrılmışlardır. Bir 
müddet sonra Ali Hasanın evine 
giderek para istemişti!"- Hasan se

bepsiz para vermek istemediğin -

den münakaşa büyümüş ve bir a
ralık Hasan hiddetlenerek takon

ya ile Aliyi başından yaralamış, 

Ali de Hasanın parmağım ısırmış
tır. Kavgacı sarhoşlar yakalana • 
rak Adliyeye teslım edilmişlerdir. 

Hu.-;usi idarelerden Vakıflar ne zarfında yapılan işler azalara 
Umum Müdürlüğüne ve Vakıflar gösterilmiştir. 938 Temmuzunda 

miş olmasından dolayı yerine Zi • 
ya Nuri intihap edilmiştir. Yeni 
idare heyeti şu zevattan teşekkül 
etmiştir: 

YEŞİLA Y TOPLANTISI 
-·------ --~ 

• 

Umum Müdürlüğiınden hususi 
idarelere gc cmi.ş veya geçecek olan 
memurların maaşlı hizmetleri, te
kaütlük irin meşrut olan kanuni 
müddetin hesabında mütekabilen 
nazarı itibara alınır. 

Madde 3 - Bu k~nun neşri tari
hinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hüküm
lerini icraıya Başvekil, Milli Mü . 

dafaa, Dahiliye ve Maliye V ckille
ri memurdur. 

Köylü bir kadına 
Tramvay çarptı 

Dün Şehzadebaşmda hafif ge -
çen bir tramvay kazası olmuştur. 

Kastamonudan henüz İstanbula ge
len 20 yaşlarında Zıihtü kızı Na -
ciye Şehzadebaşından geçerken 
vatman İbrahim Sevgiç'in idare et
tiği tramvayın kendısine çarpa -
cağını ummıyarak tramvay hattı
na çok yaklaşmıştır. Fakat romor
ka çarpmaktan kendisini kurtara
mamıştır. Naciye burnundaa ve 

ı alnından yaralanmıstır. 

neŞTolunan cemiyetler kanunu hü

kümlerine göre nizamnamede ya -
pı"trrıası icap eden tadilattan bah
sedilmiŞ\ir ve yeni idare heyeti 
seçimine geçilmiştir. 

TRAMVAY 

Cevdet Kerim, Cemal Nemlioğ· 
lu, M. Fehmi, Saniyaver Kadri, 
Hikmet Ardan, İsmail Sıtkı Bilgin 
Süleyman Hararlı. · 

KAZASI 
-----------------------":"! 
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• 
ispanya boğazlaşması 
F ranko " Taragon,, a iki koldan 

hücuma geçti 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) · 15 kilometre mesafededir. Şimdi 

o.ır. Kadınlar ve çocuklar kışla ka- Tarragone'e ~arktan ve cenuptan 
pılannda toplanarak silfilı altına hücum edilmektedir. 

alınanlara veda etmektedirler. Dün gece iki kolordu Tarragone 
Caddelere gerilen geniş kurdela - üzerinde yürüyordu. Bu kolordu

lar halkı mukavemete davet et • !ardan birisi General Solchaca ku 
mektdir. Duvarlar fişlerle dolu - mandasında olup Valla'nın işga -

dur. llnden sonra Lerida - Tarragone 

Frankocuların tebliği 
Burgos, 15 (A.A.) - Franko u

mumi karargfilıının bir tebliğinde, 
Katalonya cephesinde Nasyona -
listlerin parlak bir zafer kazandı -
ğını, düşmanın umumi ric'at ha -
!inde bulunduğunu ve birçok köy
lerin zaptedlldiğini ve bu suretle 

yolu istikametinde ve Tarragone
nin şarkında bu şehirden 30 kilo -
metre mesafede bulunmaktadır. 

Diğer kolordu bir taraftan Mad -
rid - Tarragone yolu boyunca ve 
diğer taraftan da sahil boyunca i· 
lerlemektedir. Düşman kuvvetle -
rinden bir kısmı arasında irtibat 
kesilmiş bulunuyor. Bilhassa Eb -

sahilin Ebre mansabından Amet- re'nin sol sahilinde altı bin kadar 

Barem için 

Mecliste 

hararetli 

münakaşalar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

[ İKDAMın hususi telgrafı) 

enaleyh muhtelif mütehassıs
lardan mürekkep büyük bir 
heyette tahlil ve tetkik edile
rek salim esaslara raptı la
zımgeleccği noktasında müt

tcCiktir. 

fKD A M 

iŞARETLER 

Parazitler 
Baıkasınm ıırtından ııeçİnen Ye 

emeksiz yqıyan ınahlOklara para• 
zit (tufeyli) diyoruz. Otlardan, bö
ceklerden bqlıyarak en ylikaek İn· 

san cemiyetlerine vanncıya kadar 

t .M.ESELELER=ı 

Fatih Cinayeti 
Bir zabıt katibinin mahkemede 
işlediği cinayetin kısa bir tahlili 

Yazan: Nizamettin NAZiF 
Vecnecilerde bir cinayet oldu. 

Fatih sulh mahkemesi kAtipliğine 
yeni tayin edilmiş bir genç, çalışa
cağı masayı kanla vaftiz etmek is
tiyormuş gibi tabancasına asıldı. 
Tetiğe dayandı: 

- Dırank!. 

Ellilik bir hatun, cansız yere yu
varlandı. 

Bunu bir ikinci tabanca sesi ta
kip etti: 

- Dırank!. 

27 lik bir genç kadın, kanadı kı
rılmış bir keklik gibi sırtüstü yere 
düştü. Sonra bir üçüncü tabanca 
sesi duyuldu: 

Biri kızmak diğeri kızışmak ne
ticesinde ateş alan bu iki kurşun 
bir yarı münevverin, kadında 

cSevmek, sevmemek., cKendini 
evlenme bağıyle bağlamak veya 
bağlamamak• hürriyetini kabul e
demediğini ispat etmiştir. 

- Bayan... Niçin ayrılıyorsun 
benden?. 

- Seninle yaşamak istemiyo -
rurn. . 

- Hayır ... Mutlaka.benimle ya-
şıyacaksın!. 

- Yaşaıruyacağım. 
- Al öyleyse .. 
Dırank! 

Bu ne geri .bir psikolojidir. Ve 
kocanın sıktığı kurşun, kadının 

~AYFA 3 

~iii-
Hayat ve kitap 

Bir FranstZ muharriri okuyuc1ı· 

!ar arasında bir anket açarak ne 

çeşit yazı ve fikirden hoşlandıkla

rını sormak merakını duymuş. 

Yirmi dört bin küsur cevap almı'

Bu cevaplar içinde kimi roman 

sevdiğini, kimi ilim istediğini, kimi 

seyahatnameden hoşlandığını, ki· 

mi de fenni eserlerden zevk aldı· 

ğmı yazmış. Fakat benim bu me

raklı ankette hoşuma giden 24 bin 

Fransızın hangi çeşit yazıdan hoş
landığım öğrenmek değil, fokat 

yirmi dört binden sonraki insan 

küsuratınm verdikleri cevapla ha

yat ve kitabı anlayışlarındaki ame

li mana oldu. Bunlar hiçbir kitap 

olruınadıklarını, çünkü hayalle ve 

miicerredat ile değil, fakat hayat 

ile karşı karşıya kaJ.nıayı tercih et

tiklerini söylüyorl:ır. 

Yalan 'mı? Kitabın hayat ile çok 
zaman, ne alakası var? 

A . N. KARA C AN la'ya kadar nasyonalistlerin eline 
geçmiş bulunduğu bildirilmekte -
dir. 

hükfunetçi kuvveti mahsur bir hal 
de kaldığı zannediliyor. 

Barem projeleri münasebe
tile gazetelerimizin ileri sür
dükleri bazı mütalealar An -
kara mehafilinde alaka ile 
karşılanmıştır. Kanun proje
qunıAap !•3qnap•aıu!)ll 1uııaı 

olarak görüşen Bütçe Encü -
meninin toplantıları haruet
li ve meraklı safhalar arzet -
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hayatın her oafhumda daima para
zitler ekıik olmuyor. Fakat muhi
tin imkanlan ve prtlan müsait olun
ca uzviyetıe oldufu ııibi cemiyette 
de bu mablüklar, istila haline gele
bilmektedirler. Cihan Harbi dünya
mn her tarafında onların bol bol tü
remesine imkan hazırlamlflı. Ömek
lerine bizde de tesadüf edilıniJtir, 
Kendilerine harp zengini diyorduk. 
Gıdalandıkları çöplük temizlenince 
az zamanda ortadan kalkıdar. Bu
gÜn ne servetlerinden zerre kaldı, ne 
isimlerinden bir iz. Bununla beraber 
onların verdiği nümune ıulh zama· 
nmda b&Jka çeıitlerin belirmesine 
sebep oldu: Nüfuzlu müteahhitler ve 

devlet komisyoncuları.knzancı eme 
ğile mütenuip olmıyan İ§ler, memle
ket İçin maddi zarardan ziyade ma· 
nevi basar getiriyor. lltizamlı mü! · 
!ezimler, nüfuzlu müteahhitler ve 
devlet komisyonculan arasında beş, 
on kİ§İnİn kolay zengin olmasını bir 
çok insanlann emekli iılerde fütur 
getinnesine ve tabii kazanç yollann
dan ayrılma.sına sebep oldu. Daire· 
lerde ve müesseselerde ıahsiyetleri
le iltizam göreceklerini tahmin eden
lerden birçoğu henüz mesleklerinde 
faydalı olacak bir çağda iken tekaüt 
olmut veya i!ini bırakarak taahhüt 

1 peşine dü~müştür. Arkalarında ek
seriyetle bir bezirgi.n sima ve serma .. 

Korkunç bir soğuk kanlılıkla 

katmerli bir cinayet işleyen genç, 
kurbanlarının kanlı cesetleri üs - ayrılma kararında israr etmekteki ============== 
tüne kapandı. 

miştir. 

hakkını, kaynananın kızını bu a -
damla yaşamamağa teşvik etmek
le ne isabetli bir ana nasihati ver-

Şirketi Hayriye ve Yine bu tebliğde, 1500 esir ve 
bir çok harp levazımı ele geçiril -
miş olduğu haber verilyor. 

Barselona ve Valansiya 
yolunu Frankocular kesdiler 

HükOmet merkezi talansiya 
oluyor 

Faris, 15 (A.A.) - İspanyada 
harp sahasından gelen haberlerde, 
hükUmetçi İspanya kuvvetlerinin 
Tortoza ile Tarragone arasındaki 
bütün cephede rica! etmekte ol -
duğu bildirilmektedir. 

Encümende aza olmıyan pek 
çok mebuslar da görüşmeler· 
de bulunmuşlar ve münaka
şalara iştirak eylemişlerdir. 

Bütçe encümeni toplantıları 

bu yüzden öyle bir hal almış· 
tır ki encüıncn odasında ne 
ilişecek tek boş iskemle ne de 
ayakta duracal< bir karış boş 
yer kalmamıştır. 

.Ve ... Üç tabut içine bu üç cese
din konulmasını müteakip, hadise 
de kapanıverdi. miş olduğunu ne veciz bir tarzda H 1 d 1 

ispat etmiştir!. o iç i are erinin Adliyenin, bir içtimai hiidiseyi .. • . . 
takipten biricik maksadı mücri _ ·. Boy le hadıselerın zabıtname le -

mi cezalandırmaktır. Polisin bu rine daima şöyle sözler karıştır - Denizbankadevri 
nevi Mdi:;elere ilgilenmesi de mak karaktrrsizliğiıı; gösterenler 

Saragossa, 15 (A.A.) - Tor -
tosa ınıntakasında Yague ordusu, 
Ebre nehrinin sol sahilinde 25 ki -
lometre derinliğinde olmak üzere 
1,200 kilodetre murabbaı vüs'atin
de toprak zaptetmiş ve Barselona 

- V alansiya yolunu iki yüz kilo -

metrelik bir kısım üzerinde kes
miştir. Bu kesilen yolun bir nok
tası Valanslyadan kırk kilometre 
ve diğer noktası da Tarragone'den 

Katalonya hükumeti, bütün iş

leri merkezi hükUmete devretmiş· 
tir. Başvekil Negrin ve Hariciye 
Nazırı Delvayo müstesna olmak ü
zere hükılmet Valansiyaya gitme
ğe hazırlanıyor. Başvekil ile Ha -
riciye Nazırı Franko kuvvetlerine 
karşı müdafaayı idame ettirmek 
üzere Barselona'da kalacaklardır. 

Biiyiik Millet Meclisinde 
prensibin leh ve aleyhinde o
lanlar bulunduğu gibi lehinde 
bulunanlar arasında da !der 
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yesinin bulunması, elde edilen dol
gun kazançtan belki yüz sekseninin 
onlara ait olması da ayrı bir mesele. 
Öyle müteahhitler görüldü ki, taah
hüt ettikleri mevzu ile ömürlerinde 
bir gün bile meşgul olmuı değildi
r.,, ve öyle komisyonculara tesadüf 
edildi ki, ne aldıklarından haberleri 

riiat üzerinde ehemmiyetle ı 1 vardır, ne de satııklanndan ve ye-

olur: mücrimi takip etme)< ve yakala -
mak endişesine inhis3r eder. E - •- Kadın biraz oynakça imiş ... 
ğer mücrim yakalanmııoa polisin Ne yapsın delikanlı? Namusuna 
işi kalmamıştır. Mücrimi cezalan- dokunmuş ... Hele o cadı kaynana
dırdığı anda da ~dlive vazi(eöini nın inadı? Maksadı kızını işlet -
görmüş bitirmiş sayılır. Eğer bu mekmis. • 
hadisedeki gibi cürmün hesabını Hayır ... Genç yaşta çok feci bir 
verecek olana emrihak vaki olmuş tarzda hayata veda etmiş olması 
ise, polis ve adliyece hadise hiç dahi Vezneciler canisinin lehinde 
olmamış, farzedilir. Zira bu iki en ufak bir tahmin yapmak müsa
müessese sadece içtimai hadisede mahasını bize vermemelidir. 

l\leınleketteki deniz işlerinin ida
resinde birUği ve topluluğu temin 
etmek için Şirketi Hayriye ve Ha
liç idarelerinin de Denizb:ınk tara
fından mübayaa edileceği ve hat-

ta bu hususta miizakcrelerin baş

ladıi;'l kuvvetle söyleıuncktedir. 

---00---

Macar Hariciye 
Nazırı Berlinde 
Nazır Berlinde Orta Avrupa lngiltere Amerika dostluğu 

iş ini konuşacak J 

Uzak Şark 
meselesi 

Budapeşte, 15 (A.A.) - B. Os- Ve aponya 

durulması ılrzusunu gösteren- , ghıe bildikleri feY meselenin sonun
ler ve bir yeni bina kurmak (( da bir miktar komisyona hak kazan
isterken mevcudu sakatlamak ~ maktan ibarettir. 

endişesini izhar edenler var- r Parazitliğin revacı, iktisadi muva
dır. •Barem• in bir •bar ve l 2ene kadar ve ondan ziyade ahlaki 
elem• olmaıİıası için azami ( muvazeneyi bozuyor. ft ve ticaret 
dikkat, itina ve basiret göste- 1 hayatında dejenere tiplerin belinne-
rileceği şüphesiz görülmekte- si bunun neticeıidir. Ve ifte tayyare 
dir. Devlet baremine verile- kaçakçılığı bir hamlede zengin ol-
cek y enj şekilde cv]i ve çok m ak üınidinin ne azgın parazitler y e· 

cürmü aramak ve mücrimi bu - Biz bugünkü sosyal hayata bu Saragossa, 15 (A.A.) _ Milli _ 
lup cezalandırmakla meşguldür. nevi hadiselerin sebeplerini orta - yetperverler Lerida _ Baruelon 
Onlar, ne derece kanlı olursa ol- dan kaldırmak için girişmişizdir. yolu tepeleri ile Akdeniz arasında 
sun bir vak'ayı cİçtimai mesele. Muhtelit tedrisatın manası nedir?. Gayda nehrine varmışlardır. Bun 
şeklinde mütaleaya kalkışmazlar. Dans ve konferans salonlarında, dan Reusun cenup bölgesi hariç -
Bu merhalede içtirnaiyatçının va- tiyatrolarda, spor yerlerinde, ha - tir. Burada da düşman müşkül bir 
zifesi ve ihtisası başl3r. Artık söz yat1n her safhasında kadını erkek- vaziyette bulunmaktadır. 
en mode~, en mütekamil içtimai- ten ayırdctmeyilşimizin manası Katalonyanın cenup bölgesinde, 

HükOmet 
makarısık • 

kuvvetleri kar. 
bir halde mi ? 

kay bugün öğleden sonra resmi zi- Tokyo, 15 CA.A.) - İyi malumat yatçı olan gazeteeinindir. nedir?. düşman, milliyetpe.ırverlerin öl -
İşte üç gün oluyor, bazısı mil - Kadınla erkeğe biribirlerini da- nünde Akdenize doğru yürümeleri 

çocuklu memurların ve yur- tittirileceğine bir m isal Kumar İp-
dun uzak yerlerinde vazife tili.sı her,eyi fedaya ıebep olduğu 

7aret için Berline hareket etmiştir. alan mahfellere göre, İngiltere ile 
Hltler - Bek ve Çemberlayn - Amerika arasındaki sıkı görüş bir

Muııollni mülli.katlanndan sonra liği dün İngiliz büyük elçisi tara
vuku bulması enternasyonal ba - fından B. Aritaya verilen notanın 
kundan bu ziyarete husui bir e - metninden anlaşılmaktadır. İngi
haınıniyet etfettirmektedir. liz notası daha kısa olmakla bera-

alacakların korunması esası- gibi kumardan farksız olan hu türlü 
nın göz öniindc tutulmasını İtlerin uyandırdıktan ihtiru ta hiç 
istiyenler vardır. ümit edilmiyen insanları dahi ağu-

nalı, bazısı manasız meseleler ü - ha iyi anlamak imkanlarını ver - esnasındaki gibi, karmakarışık bir 
zerinde günlerce konuşmak itiya- mek ve cemiyetimizde sınıf farkı halde çekilmektedir. 
dında olan gazetelerimizin fikir gibi cins farkını da bırakmamak !!"!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""._ 

B. Oskay Berline, orta Avrupa ber daha az enerjik değildir ve A
ıııeseleler! ve bilhassa son zaman- merikan notasındaki noktai naza
larda Macar - Alınan münasebet- rın aynini müdafaa etmektedir. 
lerlni karşılamış olan Ukran~a me- Notada İngiltere hükumeti Ja
telesi hak!kında Leh, İtalyan noktai 
nazarlarına tamamen vakıf bulu
narak hareket etmektedir. 

--o----

Araplar Halebi bize 
vermek istiyorlar 

(BD.§ tarafı 1 inci sayfada) 
ransta İngilizlerle Araplar arasın
daki meselelerde mühim bir rol 

ponyanın uzak doğudaki tabak -
küm planlarının İngiltereyi büyük 

endişelere sevkettiği kaydcdildik-

ten sonra kuvvete müracaat edile

rek ihdas edilen vaziyetin ve bil
hassa dokuz devlet muahedesinin 
mer'iyetten düştüğünün tanınma

sından imtina edilmektedir. Buna 

binaen İngiliz hükumeti Tokyo'yu 

uzak doğudaki yeni nizama dair 
oynıyacakları zannedilımektedir. 

tasavvurları hakkında en geniş 
Konferansın toplanması, Arap 

malılmat vermeğe davet eylemeknasyona11stlerinin Londraya gel -
rneden önce Kahirede elde edecek te ve Japonyanın muhtemel yapı
leri neticelere bağlı bulunmakta- CI tekliflerini tetkike amade bu -
dır. lunduğunu bildirmektedir. 
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• . vaziyetlere dÜJÜreb iliyor. Devlet ko-

1 •it it ı misyonculuğunun yasak edilmesi, 
ngı ere a ya memleketin ticaret ve ahlak muva-

(B f 1 . . yf d ) ı zenesi namına elbette ,ükrana çok aş tara ı ıncı sa a a • • • 
layık bır tedbırdı. Bundan sonra il-

ve Bay Butle tarafından karşılan- , .. 
1 

• 
1 

• "fu 
1 

••t 
tizamlı mu teZJm enn, nu z u mu e .. mıştır. Lord bundan sonra Bonnet • , 

·ı ·· ·· k ·ı h R ahhitl .. rin yüz ve ıf bulamamalan ı-ı e goruşere mumaı ey e oma - . • 
da İ gı·ı· ] ı İt 1 1 çin her miiesseııede tedbır alınacagı-n ız ere a yan ar arasın- . . .. 
da Yap im J •• ·• 1 h k nı ümit edıyoruz. Parazıtlerle mu-ı ış o an goruşme er a -
kında malılmat verecektir. cadele, yalnız muayyen ıahalardaki 

Ciane Belgrado gidiyor 
Belgrad, 15 (A.A.) - İyi malcı -

mat alan mehafilde beyan olun -
duğuna göre, İtalya Hariciye Na -
zırı Kont Ciano, bir av partisinde 
bulunmak üzere Belje'ye gelecek
tir. İtalya Hariciye Nazırı iki gün 
avlandıktan sonra Belgrad'a gide
cektir. Kont Ciano, bu suretle Sto
yadinoviç'in geçen yaz Venediğe 
yapmış olduğu hususi ziyareti yi
ne hususi olarak iade etmiş ola -
caktır. 

imkhılara sed çekmekle ikmal edil-

miı olmuyor. Türkiyede emeksiz ka

zançJarın hiçbir türlüsüne imkin 

vermemeliyiz. Yorulmadan besliyen, 

terlemeden para getiren her İf, her 
vazife memlekette sayı itibarile g" .. 

yet mahdut olsa bile ma nevi muva. 
zeneyi tiddetle bozan b ir amildir. 
Bilhassa gençliğin İf ve medek ter
biyesi namına parazitlik daima d ik .. 
katle takip edilecek bir mücadele 
mevzuu olm•lıdır~ 

l brııhlm Allletlln GÖVS A 

sütunlarına hep bu tecessüsle göz değil midir? Eğer cinayet bir eski 
atıyorum. cAcaba hangi arkadaş nesil erkeğinin hatırasını kana bo
şu Fatih hadisesinin açıkça göze yamış, olsaydı, belki bir diyeceği
vurduğu iki sosyal derde neşte - miz olmazdı. Fakat henüz 21 ya -
rini vuracak?. diye bekliyorum. şında bir Şevketin, en taze nesli -

Beyhude bekleyiş!. mize mensup bir gencin bu hare -

König bataklığına saplanan ga - keti bizi düşündiirüyor. Kadına 

zeteri, bir türlü kendini kurtara - yüzde yüz hürriyet vermiş bir ce
mıyor. Sütunlar, koro halinde ay- miyetin yetiştirdiği genç, kadını 
ni nakaratı tekrarlıyor. Halbuki kflfes ardında bulan, halayık, cai-i
Fatihte patlıyan tabanca, König ye ve esire gibi satıldığını gören 
meselesinden hiç te ehemmiyet - nesillerin telakkilerine ve tema -
siz sayılamıyacak olan bir içtimai yüllerine düşmemlidir. Düştü, il 
meseleyi ön plana getirmiş bulu- anda inkılap önünde mücrimdir ve 
nuyor. Sulh mahkemesi katibinin inkılfıbı pekleştirme1< vazifesini 
kurşunları, on beş vıklanberi gi - alınış olan kültür müesseselerimiz, 
rişmiş bulunduğumuz bir içtimai sosyal telkin müesseselerimiz va -
harbin nihai zaferine ulaşamadı - zifelerini tam yapamamış olmanın 
ğımızı ihsas etmektedir. azabını duyarlar. 

- Zabıt katibi Şevket kaynana- İşte ilk mesele ... Gelelim ikinci 
sını niçin öldürmüş? meseleye: 

- Çok hiddetlendi.ili için. İkdam'ın zabıta muhbiri, vak'a-
- Ya karısını niçin öldürmüş? nın biricik şahidi olan ikinci ka-
- Çok sevdiği için. tip Nerman ile konuşmuş, bu na-

1 
miş, duruyordu. Bir om uzunun et- yakta duran şık giyinmiş bir kadın onu. Çok iyi yeitştirmiş, mektepte 1 da hanım resasmı vurdu, aman kur
rafı kanlardan küçük küçük göl· yavaşça: czavallı kız!> diye mırıl· herkes onu takdir ediyormuş. Ho- tarın• diye bağırıyormuşsun. Hal

' cükler olmuştu, hemen üstüne e- dandı, yaşlı erkek: cAmma bu göz caları. Baksanıza bütün akademi 1 buki sonradan alınan ifadende ay
ğildim. Yüzüstü çevirdim. Kalbine yaşları ressamı onun vurduğunu burada, yalnız onlarını? dinleyici- nen şöyle diyorsun: cBen •ak'a ye. 
kulağımı koydum, biraz korkum pek güzel ispat ediyor, dedi. Genç I !er arasında hep tanınmış inasnlar rine geldiğim zaman ressam ağır 
dindi, ölmemişti, kalbi çok zayıfa- rkek: .Sade bu göz yaşları ıru? di-. var, gazeteler kaç gündür yaza ya- yaralı, yerde yatıyordu. Ferda ba
tıyordu, oradan telefon için beş da- ye söze karıştı, ressamı vuranın o 1 za bitiremiyorlar, amma hakları. mm da onun yanına baygın uzan
kika ilerideki gazinoya nasıl koştu- olduğunu ispat eden öyle müsbet da yok değil, mücrim iyi bir aile- mış, kalmıştı. elinde silah vardı. 

Ben yalnız koruyu dolaşıyor -ı yin farkında olmadım, zaten şüp- ğumu ben bilirim. Ne ise polisler deliller var ki. .. Baksanıza ressamın den çok güzel, kibar bir genç kız, Amma ben onun ressamı vurduğu-
dum. Aradan bir on beş daki· lem yoktu ki .. Ortalıkta ne ses, ne çabuk yetiştiler, yaralıyı da, Ferda yanında baygın buldukları sırada vurduğu adamsa bütün İstanbulun nu görmedim, hem böyle bir kötü 
ka geçti geçmedi pek ya -ı •eda vardı. Acaba ·Ressam Ferda hanımı da hastahaneye kaldırdılar. adamı vurduğu silahı bile sımsıkı tanıdığı meşhur kıymetli bir res- lı;i yapsın sanmıyorum.> 
kınlardan 'atılan bir ~ilah sesi du- hanım gelmeyince gitti mi?. diye-! Sonradan ressam için cçok kan za- elinde tutuyormuş!• sesini alçıal- sam. Evvela cFerda hanım ressamı 

. d A b rek oraya bakayım dedim. Arka yi etmiş, yaşamıyacak> diye gaze- tarak ilave etti: Kadını dikkatle dinliyen genç er- vurdu. diye polislere söylediğin 
ya. rakkyerımden " .. ıçra ım. • ca a kapıdan meydanlığa çıktım. işte 0 !eler yazdılar, çok üzüntü çektim. . h kk k b kek parmağiie yan tarafta, ön sıra- halde sonradan bunun aksi ifade 

l - Göreceksinız, mu a a ma -yıne oru. l.'a ş.u .soz.,an anı.az avcı- zaman gördiig-üm ş.eY üzerine san- Gecen gu .. n hastancv, e gitmiştim. 
1 

!ardan birinde oturan iki kadlnı vermene sebep nedir? 
' küm olacak, böy e tanınmış bir ai-lar~an b~rı ıru gırdı · • dedım. Ama ki bütün dünyalar tepeme yıkıldı. Doktor yanına sokmadı. Ama: leden iyi yetiştirilmiş, sonra yük- gösetrdi: Korucu başını önüne eğerek mı-

sıla.h ses•. pek tklu. A'. ' uf g ". •ı Ferda hanımla, Ressam yanyana çi- cMerak etme, efendi, kurtuldu .• de. - İşte halası ile halasının kızı, rıldandı: • 
h sek bir ressam olmıya namzet müs-sesıne ıç te benzemıyordu. Bır- menlerı·n u"'z"rı·ne boylu boylarınca di de yüreilime biraz su serpildi. zaten Avukatı da halasının kızının - O zaman teiaştan ne dedig-imi 

' b tait bir genç kız için ne feci bir şey! 

zik ve münevver kızımız diyoı r;.ı: 

c- Şevket tabancaS<nı çıkardı

ğı zaman, kolunu tutmak istedim. 
•- Aman, dedim, ne yapıyorsu

nuz?~ bana, c- Haydi Neriman, 
sen dışarıya çık, decfi, gençsin, ba
şına bir beliı gelmesini istemem.. 
Ben de dışarıya çıktım. 

Bu masumane sözler de beni 
çok düşündürmüştür. N:ı•ıl diişün
mem ki.. .... Bir dakil-- :q 1 bir 
salhane halini alması •· nwmul 
bir odadan çıkmakta bu genç kı -
zımızın en ufak bir tereddüdü ol -
maınıştır. Eğer odadaki dördüncü 
şalııs, Bayan Neriman olmasaydı 

da, faraza bır Bay Nermi olsaydı, 
yani bir erkek olsaydı, böyle bir 
hailenin işlenmesine mani olm:ık
ta israr etmez miydi? Hatt5. kendi 
ölümü pahasına dahi olsa ... 

Elbette ederdi. Hem Şevketin 

denbire içımc üzü ıtü dü,.. .:; • ı • d ı· ·b· Korucu. derin bir nefes alarak . · hocası. Pek yakınlarda evlenmiş- şaşırmışım. İfademdeki sözlerim uzanmışlardı Yanlarına e ı gı ı Genç kadın: ·Yazık yazık' dıyıe ~eldi~i tarafa doğru koştum. Bir ö · .... d .. 1d.. sustu, reis başını çevirerek yanın- !erdi. İbrahim LOtfiyi biraz tanı- doğrudur. Ferda hanım bu işi yap- Yazık!. türliı nıe«dan d çıkmak aklıma koştum. nce ikısını e o u san- içini çekti, bu seneki Avrupa kon- F k d • 
1 1 d. ~- ğ 1 mıstım. Övle hareketsiz yatıyor- daki aza ile yavaş yavaş bir şey- kurunda muhakkak onun kazana- rım. ena avu at egi dir. maz, elini kana bulamaz. Hem res- Gözünü daldan budaktan sakın-

biran sonra asrın en kanlı canile
rinden birine mani olmak ıçın, 

hem de iki masum kadının hayntı
nı kurtarmak için savaşmaklan 

biran vazgeçmezdi. Bayan Neri -
manın bu hareketi muasır genç 
kızlarımız arasında, icabında, bir 
erkek kadar mutlak surette in -
sanlık vazifesini yapmağ:ı cesaret 
edemiyecek ve içtimai bir tehlike 
karşısında kendisine yüksek bir va 
zi!e terettüp ettiğini anlıyamıya -
cak veya anlayınca canı pahasına 
bu vazileyi görmek ve başarmak 
kahramanlığını gösteremiyecek o
lanlar bulunabileceğini ihsas et • 
miştir. On beş yıl önce muhtelit 
tedrisatı kabul edişimizin bir sebe
bi de kızlarımızı erkeklerimiz de
recesinde gözü pek, cesur ve atıl
gan insan haline ulaştıracak im -
kanı temin etmekti. 

gc me 
1
• ır zaman a aç arın ara- ]ardı. Am~a sonra bir şöyle elle- !er konuşmıya başladı, o sırada cağı söyleniyormuş, Avrupaya yol- Reis azalarla konuşmasını bitir- sama bu işi etsin olur mu hiç! ınaz, cesur, atılgan ve sportif bir 

sında orad•n oraya şaşkın şaşkın . F d h 1 b genç kız iri kahve rengi gözlerin- mişti. Gürültü ettiklerini anlatamk Bu söz üzerine kuru bir öksürük kız nesli yaratmamız hizım. . d 1 • ._ vınce er a anımın ya nız ay- lıyacaklardı. Şimdi artık .. > 
döndiım, dur um, meydan ıga çı~- · ld • .. d"' D' 1 . den çenesine doğru süzülen ve o- ister gibi dinleyicilere sert bir ba- işitildi. Herkes başını sesin geldiği Kemalist inkıJabının bu en yü-0 gın o ugunu gor um. ış erı sım- İhtiyar, onun sözünü kesti: 
mıyordıım. • rada ressam var ne · . . radan elbisesine damlıyan yaşlarla kış fırlattı, ve sesler kesilince ko- tarafa çevirdi. Öksüren müddeiu- ce hedefine ne zaman ulaşabilece-
olacak ki?• diyordum. Bir çeyrek sıkı kenetlenmıştı. Yumrukları sı- sessiz sessiz a/thyordu. - Ailesini tanıyor musunuz? rucuya döndii: mum! idi. Bu hareketile nazarı dik- ğiz? 
saat ta oradan oraya koşmakla kılmıştı. Bir elinde sadef kn!<mal. Onun ağladığını gören dinleyici· Genç kadın başını salladı: - <Htada aydınlatılacak bir şey kati üzerine çekmek ister gibi bir İşte adi! safhası kapanmış bir 
geçti. sonra •kimbilir ne idi

1
• di- küçük bir silah vardı. Onu bırakıp !erin yiizünü hafif bir teessür sar- - Çok iyi bir ailedir. Annesi, ba- daha var. Polisler vak'a mahalline hali vardı. Reise dönerek müstelı- içtimai hadisenin göze vurduğu i-

ycrck kahveye döndüm. Ben ön ta- ı res:;ama koştum. Yüzüstü yatıyor- id~ı~,~y~i~n~elıh~a:f~if~t~e:n~k~o~n~u~ş~m~ıy~a~b~a~ş~la~-fb~a~s~ı ~y~o~k~. _;H~a:la~s~ın~ı~n!_2y~a~n~ın~d~a:_:y~aş:!.'.ı:-~g~e!ll~dl~k~l~e,:rı~· ~z:a~m~a~n:..:;o~n~la~r~ı.!se~n!_!k~a~rışı~-J;zı~' lb~!r!:.::r.e~sl~e;;_: _________ ..1,J!kii ji~tti"mıü.ıw.ı:~~---------' raftan el mi tim. Evveıa hi bir e- anın a esim Jıpası d vr"I- L 
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Bir karı koca 

Küçük, gayet saae döşenmiş bir 
salcm. Ortada yuvarlak bir masa 
ve üzerinde çiçekler vardır. Erkek 
bu masanın başında durur, elleri
ni masaya dayamış. başını eğmiş
tir. 

Kadın pencerenin yanında, a -
yaktadır. Uzun bir sabahlık gly
mi4tir. Kumral, ipek yumşaldlı -
ğında saçları, derin, biraz hlilyalı 
koyu e!A gözleri vardır. Gayet 
hafif bir sesle konuşur: 

- Tuhaf şey, ıztırap çekemi -
yorum!. Yalnız şaşkın bir halde 
y!nı. Evet şaşkın .. Bir şeyler yap
ln&k istiyorum. Fakat ne yapaca -
ğınu ve yapacağım ~eyin ne için 
lüzumlu olduğunu bilmiyorum. 

Erkek başını kaldırır, yalvarır 

gibi ona bakar: 
- Affet .. Affet .. 

Peride CELAL 

mene sebep olduğum için ah bil -
sen ... 

Kadın yürümesine devam ede -
rek konuşur: 

- Sende kabahat yok hayır, 

sende kabahat yok. Bu olscaktı. 
Olması lazımdı. Evleneli beş se -
neyi geçti. Geç bile kalmıştın. Yal 
nız sende bir suç var. Çok dikkatli 
davrandın. Evet çok dikkatli .. Be
ni kurnazca idare ettin. Her zaman 
için, ilk senelerdeki ateşli, müşfik 
iyi koca oldun. Beni evvela böyle
ce oyaladın. Bu suretle şüpheleri
mi uyuşturdun. Bir zaman geld i 
ki birgün nasıl olsa beni aldatacak 
düşüncesini unutuverdim. Bunu 
san yaptın. Senden en:ıin oldum 
çok emin. O kadar iyidin ki.. 

- Seni seviyorum. Seni şimdi 
de seviyorum. 

Kadın birdenbire · durur, adama 
bakar. Biran ikisi de sükut eder -
ler. Erkek ona doğru ilerlemek i-

İngiliz bahriyesi bir iltj ay içinde 
Ak.denizde büyük manevralara ha
zırlanıyor. Bu manevralann bir 
nümayiş mahiyetini alacağı tahmin 
o:..mekted.ir. 

lKDAM 

Cihan harbin.de bbxlen ayrılan yerler, yirmi senedenberi sulha 
süki'ına kavuşmaktan uzaktır. İşte Filistin, işte Suriye ... 

Hele Filistin senelerdenbeTi kan içinde yüzüyor. Yukarıda gör 
düğünüz gibi bütün kapılan, köşeleri, bucakları sil8.hlı askerler:, 
tutulmuş olduğu halde her köşe ve bucal!ında bombırlar patlıyor. 

Gayet ağır bir har~ketle pence
renin önündeki kanapeye oturur. 
Gözlerinde gittikçe koyulaşan bir 
keder vardır. Fakat dudaklarında 
tatlı yumşak bir tebessümle ko -
nuşur: 

- Neyi affedeceğim? Yaptığın 
şeyi bir günah diye, almıyorum 

ki.. Benden bıktın ve bir başkası
nı sevdinse, bunda ne suçun var? 

çin bir hareket yapar. Fakat ka - { 
dın omuzlarını silkerek uzaklaşır · 
yine pencerenin önündeki iskem -
leye oturur ve gülümser: l 

.'\meTı·ka 1.:0m:nurreısı ıtuzve!t son 
nutku ile totaliter devletlere, yani 
İtalya, Almanya ve Japon-yaya 
baızı ihtarlarda bulundu. Bu nutka 
göre Japonya ötedenberi zannolun
duğu gibi Avrupaya veya dünya
nın diğer bir noktasındaki büyük 
ihtilaflara karşı lakayt kalacak 
değil<lir. Bilakis bugün bHe dünya 
ile yakından alakadardır ve anla
şılıyor ki umumi bir cihan harbin
de Amerika yine bitaraf kalmak 
niyetinde değildir. 

- Fakat... 
- Oh, bana bir sürü mazeretler 

· saymıya kalkma. Böylece kendimi 
daha küçülmüş daha alçalmış bu
lacağım. 

Erkek yine konuşmak için bir 
hareket yapar, fakat kadın bir el 
hareketi ile onu susturur: 

- Öbürünü de seviyordun 
amma .. . 

- Ah sana bunu ... 

- Dur, yalan söy !emek için ü -
zülmeni istemiyorum. Bırak artık 
ne söylesen nafiledir. Onu da se
viyordun. Ona gittin ve ona kim -
bilir ne güzel sözler söyledin. Kim 
bilir ne hararetli bir :\şıktın o -
nunla. cKarın... dedi~i zaman o
muzlarını silkerek. Benimle alay 
etmediysen bile o anda senin için 
bir sıkıntı, bir azap oldum! Ve 
sonra geldin, başın benim başımın 
yanında, rahat rahat uyudun. Ah 

- Genç kız iken; daha evlenme
den evvel kocmun birgiin bana i
hanet edeceğini daima yakın ve 
mümkün bir ihtimal diye, düşün
müştüm. Ne olursa olsun o blrgün 
benden bıkacaktı ve karşısına ben- Allahım., ne fena!... 
den daha kuvvetli bir kadın çıktı- - Bir buhran diyorum sana. 0-

- ğı gün hiçbir kuvvet onu 0 kadına onu sevmiyordum. Yalnız .. yalnız. 
titmekten geri tutamıyacaktır. yordum. Yalnız .. yalnız .. 

Acı. bir şekilde hafif hafif gü -ı KekeJer .. 
!er Kadın, gözleri dehşetle büyü -

- Fakat çok tuhaf, evet çok tu- yerek ona bakar: 
haf! Neden bu beklediğim lıJldise - Ab bunu söyleme .. Sevme -
şimdi beni birdenbire bu kadar diysen çok fena. Kekeliyorsun. 
şaşırtıyor? Mademki evvelce tah- Onda belki bende bulamıdığın ba
mın edebilmiştim. · Şimdi olacak 7,/- şeyler vardı değil mi? Şimdi 
dediğim şey oldu diye, niçin hay- onları beni kırmamak için söyle -
ret ediyorum? O zaman kendi ken- mekten çekinoyrsun. Oh rica ede
dime: rim ne olur biraz daha samimi ol. 

- cBcni birgiin aldatacak, mu-, Onu sevmiyordun ha! Hayır bu -
hakkak aldatacak!. demiştim. Hal- nu da istemiyorum, gözümden büs 
buki şimdi: cBeni aldatmış, evet bütün düşeceksin, büsbütün ... 
bir başkasile... diye düşündüğüm Sesi tit'riyerek yükselir: 
zaman tüylerim ürperiyor. Aman - Keşke onu sevdiğini söyliye-
Allahım bu nasıl olur?. diyor - bilsen, evet sevdiğini. Seni o za -
dum.. man mazur görmek ne kadar ko -

Birdenbire ayağa kalkar ve oda- !ay olacaktır. Sen benim ümit et -
qa aııağı yukarı dolaşmıya başlar. tiğimden daha aşağı hareket ettin. 
Kocası masanın önünden ayrıl- Birgün nasıl olsa bir başkasını se

ınıştır. Yüzü teessürden takallı1s vecek, benden bıkacak diye, dil -
etmiş bir halda onun hareketlerini şünmüştüm. Halbuki sen sev -
takip ederek mırıldanır: mediğini söylüyorsun. Oyle ise 

- Beni mazur görmelisin. Biraz yalnız ağzının tadını değiştirmek 
inaa.Oı ol. Bir buhrandı emin ol istiyen oburlar gibi hareket ettin 
bir l:ıulı.randı. Senin ıztırap çek - (Arkası 7 inci sayfada) 
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Kar üstüncıe ski ile kaymak artık bır a.k:robatlık hallne geldı
Kadınlar aırasuıda -bile çok yüıksekten atlıyanlar görülüyor. Bir 
İsviçreli kadın 25 metro yüksekten atlamıştır. 

Hindistan hlilii esrar dolu bir memlekettir. 
İngilterenin bütün medeni vasıtalan bu memle
ketin esrarını, servet membalarını çözmeye kafi 
gelmiyor. Hindistanın en uzak bir köşesinde fakır, 
biçare bir adamda birden öyle bir servet membeı 
zuıhı1r ediyoı· ki bunun nereden geldiğini kimse 

bllmiyor. Geçen ay Bombayda bir Hlnt11 ev

lendi. Bu Hintli evleninciye kadar onun serv~t! 

kimsenin ma!Umu değildi. Fakat bu mütevazi Hint· 

li izdivaç merasimine 50 bin İngiliz lirası harc~

divermiştir. 

Küçük yıldız, fakat büyü 
san'atkar: Şirley Temp 
)ünyada hiçbir yıldız onun gib 
akı bir nezaret altında değildi 

Şirleyin gözleri ve bahçede alınmış iki resmi 

Fransız artisti Alber Prejean le şeyler ilave etti ki, ShirleY 

nrf gezmek, tatilini geçirmek üze- Temple'le görüşmekten tamamile 

·e Holivuta gitmiştir. Shlrley'i de ümidimi kestim. Fakat nasıl oldU 

Jir aralık stüdyoda zıyaret etmiş- bilmem sonradan vaziyet değişti. 

ir. Onun, Amerikalıların (Har!- Belki de madam Temple rikkate 
1<a• dedikleri bu küçük kız hak - geldi. 

'onda ihtisaslarını aşağıda oku -
yun uz: 

cShirley'le görüşebilmek için 

evvela stüdyoda küçüğün annesi 

Stüdyoda bulunuyorduk. Shir • 

ley o gün cKüçük Prenses• ismin· 

deki hazırlamakta olduğu filmdeJI 

bazı parçalar çevirecekti. Ben çok 
madam Temple'I ikna etmek lazım zel tebessümü ile içeri girdi ve o
geliyordu. Kızına ait bahislerde rak ediyoı·dum. O, nihayet ken • 

çok fazla ciddi hareket eden ma - disine cHarika çocuk. dedirtmek· 
i am Templc kendisine arzumu söy 

ı !ediğim zaman bir s~rgu hakimi 
edası ile bana: 

- Onu niçin görmek istiyorsu

nuz? Ona ne söyliyeceksiniz? Ne 

kadar miiddet yanında kalacak -
sı nız? 

te birinci amillerden biri olan gü· 

zel tebessümü ile içeri gird ve o· 

yununu ona izah edecek olan va • 
zıı sahnenin yanına gitti. 

Bu çocuk masumiyetini, sadeli· 

ğini, neş'esini nasıl şayanı hayret 
bir şekilde muhafaza edebiliyor! 

Bütün bu suallerden sonra da, Fransız artisti Shirley hakkında 
daha geçen hafta bir radyo şirketi- ihtisasını şöyle hulasa ediyor: 

nin sene.de dört yüz elli bin rlolar - Dünyada bu küçük kız gibİ 
tahmin eden kontratını., _ _. .lede h ' r çocuk sıkı bir nezaret al • 

bir milyon dolar kazanan küçük tınu ;, değildir. Hayatının her da • 

kızının vaktinin çok kıymetli ol- kikaııı oyuna, spora, sinemaya, o
duğunu açıkça sö.yledi. Sonra kü-ı kumaya taksim edilmiştir. Hlçbit 
çü.kle tanışmama mani olacak öy- dakikası boş değildir. 

GÜZEL YILDIZ RESiMLERi 

., 

Madeleine Carol eai bir 



16 - 2 inci kAnun 193" 

BESiKTAS VEFAYI YENDi! 
Beşiktaş, tahminler hilafına ve ''Vefa,, nın 
enerjik oyununa rağmen maçı 4-0 kazandı! 

Beşiktaşlılar gollerini ikinci devrede arka arkaya yapmak suretile galip geldiler 
Futbol pmpiyonası maçlarına, dakika sonra da, Şeref Hayaliden 

bol güneşli ve çok mlisait bir ha - ald~ pası ayağından kaptırdı. 

vada devam edildi: Yapılan maç - Kaçan fırsat 
lar arasında en mühimmı Beşık - ı ------

inci dakikada da Rıdvan 3 ve 4 
üncü golleri yaptılar. 

Oyunun son dakikaları da bu şe 
kilde geçti ve Beşikta lılar saha -

iKDAM 

taşta Şeref stadında oynanan Be- 19 uncu dakika: Bir Vefa inişi- dan 4 / o galip çıktılar. r··~---..... 
şiktaş - Vefa maçı idL ne mani olamıyan Beşiktaşın sağ 

Bu müsabaka 3.000 den fazla se- müdafii topu eli ile kesti. Penaltı 
,.ırci öniinde oynandı. İlk maçı cezasını Vefanın sol muavini avu
Evüp - Kasımpaşa takımları yap - ta attı. Muhakkak bir gol şansını 
tılar. Eyüplplec bu maçı 3 - 2 ka- bu •uretle kaçıran Vefalılar bir 
za, dılar. durgunluğa düştüler. Beşiktaşlılar 

Beşiktaşlılar"bıı maça en esaslı bundan istifade ediyorlar ve rakip 
bazı oyunculardan mahrum bir kaleyi sıkıştırıyorlar. Maamafih, 
halde şu kadro ile çıktılar: sayılık bir fırsat yaratamadılar. 

Mehmet Ali, Hüsnü, Tacettin, Vefalılar durgunluktan sıyrıl -
Şevket, Feyzi, Bülent, Hayati, maya ve yeniden vaziyete hakim 
!tıdvan. Bedii, E~ref, Şeref. olmıya muvaffak oldular. Soliçle

Vefalılar da oldukça eksf< bir ri birdenbire tehlikeli vaziyetlere 
halde idiler. Takımları şu ıekilde girebıliyor. Fakat şütleri yerını 
idi: bulmuyor, nitekim 38 ;nci dakika

Azat, Vahit, Saim, Sefer, Liıtfi, da kaleci ile karşı karııya kaldığı 
Namık, Abdüı, Adpan, Şükrü, halde topu fena bir vuruşla Meh-
Mehmet, Sinan. met Alinin eline verdi. 

Hakem: Tank. 

Birinci dPvre 
Oyuna Beşil<laflılar başladılar. 

Vefahların enerjileri nisbetinde 
:;'IUVaffak olamadıkları görülüyor. 
Bw:ıun sebebi takımın muvaffaki -
yet amili olarak münhasıran gay
rete istinat etmesidir. Oyuncular, 
mua1yen bir nizama tabi olmak -
swn, tamamen tesadüfi oynuyor 
!ar ve top, çok defa gittiği yerde 
Vefalı oyuncu bulamıyor. 

1 FENER STADINDA 1 

Beykoz : 7 
Topkapı: O 

Günün birinci maçı Topkapı ile 
Beykoz arasında oynandı. Beykoz
lular nisbeten zayıf olan rakiple
rine karşı faile bır oyu•dan sonra 
maçı 7 - O kazandılar. 

Fener bahçe : 
İstanbulspor : 

8 
1 

İkinci müsabaka F~nerbahçe ile 
!stanbulspor arasında oynandı. 
Mekteplilerin çekilmesile zayıf bir 
şekil alan !stanbulsporluların pek 
büyük bir farkla yenilecekleri 

tahmin edilirken, Fenarbahçelile
rin durgun ve isteksiz oyunu kar
şısında birinci devre>·! 4 - O gibi 

nisbeten az bir farkla bitirmeğe 

muvaffak oldular. Fenerbabçe el

deki elemanlarına göre en makul 

takı!lll bu hafta şu şekilde çıkar -
ıruştı: 

ve tekrar Fikretın goUerile Fener
bahçe ilk devreyi 4 - O lehine bi -
tirdi. 

fırsatlar kaçırıyorlardı. 

oaoaı<a Alsancak'la Deınirspor ta
kımları arasında yapıldı. Birinci 
devrede enerjik bir oyun oynıyan 

Demirsporlular, vakit vakit Alsan

cağı müşkül vaziyete soktular ve 

bir de sayı çıkardılar. Alsancak 

devrenin sonlarına doğru penaltı

dan beraberliği temin ettiğinden 

devre 1- 1 berabere bittL 

SAYFA 5 

diyordu. Oyuıı karşılıklı akınlarla 
müsavi bir şekilde devam ederken 
24 üncü dakikada Doğanspor ilk 
sayıyı yaptı. Buna Ateş 34 üncü 
dakikada mukabele ettiğinden dev
re 1-1 berabere bitti. 

İkinci devrede At~ yirmi daki
ka kadar üstün bir oyun oynadıy
sa da gol çıkaramadı. Buna mukar 
bil yirmi beşinci dakikada bir kar-

İkinci devre başlar başlamaz Al- gaşalıktaıı istifade eden Doğan-

Güneşe karşı oynamağa mecbur 
olan Vefahlıra h··şı Tapılan ilk 

hücum solcludı. E§rel, Şerefin u
zun lıir vuruşuna vaktinde yetişe

ırıedi ve tep avuta gitti. Beşiktaş -
lılar hücUDlu tazelemek imkanını Devrenin son daklkakalannda, 

buldular ve Eşref, dördüncü da- Vefalıların aleyhine 3 - 4 frikik 
kikada gol ile neticelenehilecek atıldı. Fakat Beşiktaşlılar bundan 
bir va.ıiyeti hazırlamak fırsatını istifade edemediler ve birinci dev 

buldu. Fakat bunu iyi kullanama- re sayısız beraberlik!~ bittL 

Hüsam, Leblp, Fazıl, Reşat, Ay-

İkinci dewede Fenerliler yine 
Fikret ve Şaban vasıtasile sayı 

adedini sekize kadar çıkardılar. 

Oyun gvşek bir şekilde de -
vam ederken bir ara Fener kalesi 
önünde güzel bir paslaşma yapan 
lstanbulsporlular solaçıklarının a

yağile yegane gollerini yaptılar 

ve böylelikle maç 8 - 1 Fenerbah
çe lehine bittL 25 inci dakıkada Cemil müdafa- dakikalarda ikinci ve yirminci da· 

sporlular ikinci ve biraz sonra da 

güzel bir akınla üçüncü sayılarını 

yapmağa muvaffak oldular. Üstüt 

c1ı. (kinci devre 
Vefanın tazyikleri 

& ıncı dakika: Ltltflnin uzun bir 

pa$1na yetiıen Vefalı solaçık, kar

psmdaki müdafaayı kulaçlıyarak 

ceza çizgi5iain içerisine girdi ve 

topu seri bir şütle kaleye yolladı. 

Top, kale clreğini yalayarak avu
ta citti. 

Vefalılar hücum avantajını te

aiııe m'Uvaffak oldular. Beşiktaşlı
ların derli toplu oynamalarına rağ 

İkinci devreye Vefalılar gayret-
li bir oyuna başladılar. Kısa bir 
müddet vaziyete hakım olan Ye
şil - Beyazlılar, beşinci dakikadan 
sonra bu vaziyeti Beşiktaşa kap -
tırdılar. Sekizinci dakikada, Ha -
yatinin ortalayışından istifade e -
den )itıdvan, Beşiktaşı galip vazi -
yete getiren golü, yakından bir vu

ruşla yaptı. 

Bu golden sonra Vefalılar çok 

boruldular. Oyunun bütün telmik 

men Vefalılarm kurdukları haki- ve taktik icaplarını bir tarafa bı -

mi1et ilaha enerjik oynamaların- rakarak, sahanın her tarafında sa

dan ileıi a:ellyor. Buııun neticesi dece koşuştular. Zaman oldu kL 

elarak Beşiktaş kalesi sıkışık va - bir topun üstüne 3 Velalı birden 

EiyeUere d~yor. Vefalı muha -

cimler ya.kından ve uzaktan şüt 

çıkış yaptılar ve biribırlerile çar -

pışarak topu kaybettiler. Beşik -

1 

çekiyorlar. Bunlar@n biri, onuıı- taşlılar bu yüzden ciddi tehlikeler uunkü Vefa - lleşikıaş maç.uıaa: Hayatinin (8 . :S. K.) bır §U<U 

cu dakikada sağiçin attığı vole ıü- atlatıyorlar. 
tli Mehmet Ali, ancak tesadüfen 
1rurıarc1t. Beşiktaşın arka 

, tan, Ali Rıza, Fikret, Esat, Yaşar, I 
Şaban, Semih. 

12 inci dakikada: Beşiktaşlılar arkaya golleri 
nziyete bakim olıruya başladı - ------
lar .Feyzinin ileri bir pasına fu: -

hyan Eşref, topu müsait vaziyette 
ortal~~L Rıdvan. tnpa biraz geç 

kalmasa idi Siyah - Beyazlıl;ır mıı
lı.akak bir gol çıkarıyorlardı. Bir 

, 

25 inci dakika: Hayatinin şahsi 

bir hücumu topun Vefa ağlarına 
ikinci deJa girmesine sebep oldu. 
Vefalılar büsbütün paniğe düş • 
tüler. 30 un~u dakikada Eşref, 37 

Buna rağmen oyun Fenerlilerin 
tam bir tazyiki altında oynanma -
dı. İstanbulsporlular kuvvetli ra
kiplerine karşı ilk devre yırmı da

kika kadar mukavemek ettiler. 
Fikretin kornerden y&ptığı gol ile 
başlıyan sayılar az sonra biribiri
ni takip ettL Ye Yaşarın, Şabanın 

• 

Dünkll Vflfa • Bet lktq maçında: Şerefin bir hücumu 

1 TAKSIM STADIN!lA 1 

Galatasaray : 1 
Hilal : 1 
Buıfuı öğleden evvel Taksim 

stadında Gal •. asaray - Hi!UI ına,, 

yapılmıştır. Saat 11,30 da takımlaı 

sahaya şu kadro ile çıkmışlardır: 

Galatasacay: O•man, Lutfi, Ad 
nan, Musa: Bedii, Ekrem, Necdet. 

Süleyman, Cemli, Boduri, Meh -

met. 

Hılal: Murtaza, Akif. Muammer 

Mustafa, Zeynel, Selim, Lı1tfi, Ha

luk, Hakkı, Rüstem, İbrahim. 

Hakem Şazi: 

1 aya Adnan ve Musa da hücum hal
i tına geçtiler. Fakat bütün bunlar 

etice üzerinde hiç muvatfakiyet

i tiıbiye tatbik ederek maçı bera

erlikle bitirmeye muvaffak oldu-
Jr. 

An karada 
Demirspor 
G. Saray 

• • 
• • 

5 
o 

Ankara, 15 (A. A.) - Futbol 

ampiyoııası maçlarına bugün de 

levanı olundu. Gunün yegane kar

ılaşmasını tLşkil eden oyun bu se

ıeki şampıyo~.uğa namzet bulu -

ıan Demirspor ile Galatasaray e-

k.pleri arasında idi. 
Oyuna Galatasaraylılar başladı- !favanın güneşli ve ılık oluşun-

lar. İkinci dakikada Hilal, sağdan dan istifadı>lenmck istiycn futbol 

güzel bir hücum yaparak Galata - meraklıları maçın yapılacağı Mu _ 
saray kalesine indiler. Top Hak -

kının kafasile Galatasaray kalesi -

ne girdi. 

Bu ani golden sonra mağlup va

ziyete düşen Galatasaraylılar dai

ma Hilal kalesi önünde oynamala

rına rajimen şüt atmağı ihmal et
miyorlardı. Çok sıkışan Hilal mü

dafaası sıkı bir müdafaa oyunu tat 

bik ediyordu. Bu sıralarda, bilhas-

hafızgücü stad:nı hemen hemen 
doldurmuş bu unuyorlardı. 

Maç, hararetli birçok safhalar -
dan sonra Demirsporun 5 - O lehi
ne bitti. 

• 
lzmirde 

Alsancak : 7 
Demirspor : 1 

sa Hilal kalecisi güzel kurtarışlar İzmir, 15 (A.A.) - Lik maçları
yapıyordu. Devre son dakikalara na bugün de devam edildi. ilk mü-

k!kadan sonra da kısa fasılalarla 

daha beş gol yaparak maçı 7 • 1 ka te yapılan bu goller Ateş takımını 
zandılar. 

Doğanspor 
Ateş 

• 4 
2 

Bu maçtan sonra Doğansporla 

Ateş takımları karşılaştılar. Oyu
nun ilk anları iki tarafın enerjık 

oyunu ile seri bir cereyan takip e-

•arstığından Doğansporlular rahat 

bir oyunla hakimiyeti kurdular. 

Kırkıncı dakikada dördüncü gol

lerini yapan Doğansporluların bi

raz snra Ateş'in ikinci sayısına 

mani olmadıklarından oyunu 4 - .. 

galibiyetle bitirdi. 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları ıaallere ve 
bizim vereceğimiz cevnplarn, gündelik hadiseler arasında ukuyucu
larııııızm nıernk etmeleri muhtemel olanların izahuıa """·diliııif

tir. Halledemediğiniz her müşkill Ü (İkdam, sualler ve • ·vaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsin.iz. Aynca biz de gunlük aa
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalaşacaju. 

Bizde kitıt fabrikan açıld$ ıniştlr. 

halde gazetelerim izin ve ki • 

taplarınuzın kAfıtlan Avnıpa -

dan geliyormuş, neden? 

İzmitte açılan kağıt fabrikasının 
iptidai maddesi Avrupadan getir

tilır. Bundan dolayı fabrika bü -

tün memleketin kağıt ihtı1acına 

cevap veremiyOl". Hele ~ndelik 

gazetelerin kağıtları baştan başa 

Avrupadan gelmektedir. Maamafih 

tzmitte ycnı bir fabrika kurul -

maktadır ki, bu eksiği tamamlıya

cak, deniyor. Öyle olursa o zaman 

memleketin bütün ihtiyaçlarını 

İzıni t fabrikası temin edebilecek -
tir. 

* Avrupada devletler zümresi 

var mıdır? Cihan Harbinde 

olduğu gibi karşılıklı tc~ck • 

kül eden bu zümreler biribi

rine gizli muahedelerle bağlı 

mıdır? 

Bugün Avrupada İtalya ile Al -

m.anyayı ve İngiltere ile Fransayı 

iter meselede biribirlerini tutan 

karşılıklı iki zümre halinde görü -

yoruz. 'Bunların biıibirlerile bağ -
lan birer muahede ile tevsik edil-

Şimdild devletler muııiıedelere 

büyük bir ehemmiyet at!euruyor -

la.r. Çünkü yakın tecrübelerle sa• 

bit oldu ki, milletleri biribirine 

bağlıyan muahedeler değil, men -

laatlerdir. Bu karşılıklı menfaat

ler mevcut oldukça bağ vardır, 

menfaatler kaybolunca muahede 

de para etmiyor. Cihan harl>i ba -

şında İtalya Almanyaya muahede 

ile bağlı idL Harp başlayınca men

faatini İngiltere ve Fransanın men

featlerine bağlı gördü ve derhal 

onlarla birleşti. İşte mesele budur. 

* 
•Mısır yıldızı• diye ötedenbcri 

gazetelerde bir mücevlıcrdeo 

balısolunur. Bu nedir? 

Mısır yıldızı vaktile Mısır hi -

divlerinden birine ait dünyanın en 

kıymetli taşlarından biridir. Bu 

taı; mavi renkte ve 108 kırattadır. 

Mısır yıldızı şimdi Londrada 

bir kuyumcu tarafından satılığa 

çıkarılmıştır. Bu taşa biçilen kıy

met 50 bin ve 70 bin İngiliz lirası 

arasındadır. Yani 400 bin Türk li

rasına yakın. 
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Heı·gilr:ı 

biraz 
mizah 

- Aman, bir enayi ıeU,.or. 

r. pa:rıııu, ya canını.. 

- Acaba bir teY ml dlyorT Sa 

iınm. anlamıyorum .•. 

• 
' l) 

Bir sıın'atkhunızın, latanbulda, tehrimidıı köte ve bucajtuıda aldıtJ san'atldrane fotopatlan 

dercediyoruz. 

Güzel, net, temiz fotoğraf çekmek, san'at, hem de güzel san'atlar meyanına girdi. Bundan dolayı 

okuyuculanmız içinde de mevzu! an, çekiliş tarzları, fikri, mahiye ti itibarile enteresan resbn ı:önde

ren olursa bu resimleri de memnuniyetle sütunlarımıza geçireceğiz. 

Üniversitelilere çay 

Hukukçuların çay mdan bir köşe 

Rektör Cemil Bilse! beşinci çayını dün Üniversitede pek iyi de
rece ile geçmiş olan talebelere vermiştir. Bu çayda muhtelif fakül
telere mensup tale'beler dileklerini söylemiştir. Rektör bugün son 
çayını bu yıl Üniv~rsiteye gelmiş olan pek iyi dereceli talebelere 
verecektir. 

Hukuk Fakültesi talebeleri de kendi aralarında bir tanışma çayı 
vermişlerdir. Yukardaki resim bu toplantıdan bir köşeyi göster
mektedir. 

Filistinde bomba ve iğtişaş 

Fillstinde bir taraftan Yahudl1erli! Araplar ~ağda solda harbt 
derler. Biribirlerine bomba ve kurşun yağdırırlarken bir taraftan 
da İngilizler yapılan tertibatı tamire çalışıyorlar. Gördüğünüz resim -~ .. ! 

1 - '"' B-. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm I Kudüsle Lida arasında devrilen bir lokomotifin vinçlerle kaldınl
ması görülüyor. 

ı 

a. BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
- Aman, herif siliıha davranıyor 

- Ne dedin, anlamadım.,. 

İspanya Harbi 
sona eriyor mu? 

Birinci sayfamızda ve telgra!la

rımızda görüldüğü üzere İspanya

da harp birdenbire kat'I neticeye 

GÜNLÜK PiYASA 

Piyasada bir manzara 
Piyasada susam fiyatları gevşe -

1 \ Sanayi Hareketleri 1 

Kontraplak ve gümrük 
tarifesi 

miştir. Halbuki iki hafta evvel, bu I 
mal üzerine çok hararetli muame- Kontrplak fabrikaları gümrük 

leler oluyordu. Sebebi şuydu. Ha- tarifesinin indirileceğini haber al

valar bozduğu için helva sarfiya- mışlardır. Maamafih sanayi işle -

tı artmıştı. Helva imalathaneleri, rinde salahiyettar bir zatin hiçbir 

susama ~rşı büyük talep göster- fabrikatöre bu tarzda bir ifadede 

mişlerdi. I b~lun.duğunu t~~in edemiy~ruz. 
Diğer taraftan İtalyaya susam Çunku herhangı bır madde uze -

ihraç ediliyordu. Bu iki sebep yü- rinde tarife tadilatı yapmak çok 

zünden fiatler artmıştı. 

Kuru meyvalarımıza Amerika -

dan talepler artmaktadır. Bilhassa 

cevizlerimiz her tarafta rağbet 

yor. 

Geçenlerde de behsettiğimiıı, 

bilhassa perakende olarak rneyva 

satan yerlerde meyva fiatleri çok 

pahalıdır. Amasya elması, meyva 

halinde 10 kuruş olduğu halde, 

nazik bir iştir. Hatta böyle bir ta

dilatın yapılacağını daha evvel -

den haberdar etmek ve sonra da 

bu tadilatı yapmamak, fabrikatör-

yakl~ak üzere olduğunu gös- manavlarda 30 - 40 kuruştur. A - tarifesi fazla mıdır? 

terecek bir şekilde inkişaf etmiş- radaki dört misli fark nereden ge

tır. Bunu, millicilerin topçu kuv- liyor? 
vetlerini birden tahşit ve takviye Piyasada ucuz rneyvalar da var 
etmekle temine çalı.ştıkları söylen- dır. Meseli'ı: Tanesi kırk paraya 

satılan ceviz cesametindeki man -
mektedir. Bu harbin iki taraftan 

dalinalar gibi... Fakat iyi ve tatlı 
mandalinaların tanesi 5 - 7 ku -
ruştan aşağı değildir. 

Bu suali bir kontrplak Iabrika

törüne sorduk. Şu cevabı verdi: 

- Gümrük himayelerine rağ -

men dışardan gelen kontrplaklar 

yerli kontrplaklara r~kabet etmek 

tedir. Eğer gümrük tarifelerini 

indirecek olursak, fabrikalarıını -

birinin tam inhızamile nihayete 

ermesi Avrupadaki büyük davayı 
halledecek mi? Yoksa millicilerin 

kat'i zaferi ile kc'1di menfaatleri

nin alt ıist olduğunu gören Fransa 
ve İngiltere ycT'ı bir hareketle bü

yük bir ihtilafa zemin açacak· 

lar mı? 

Hububat piyasasında büyük bir zın kapılarına birer kilit \·urmak
fark yoktur. Piyasaya bol mikdar- tan başka çare yoktur 
da buğday ve çavdar gelmekte -
dir. Fakat çavdar ıhracatı geçen 

Bunu b.ze zaman gösterecektir. 
Şurası muhakkaktır ki Franko

nun zaferi İtalyanın ekmeğine yağ 
sürecek ve hiç ştiphc>İ.ı İngiller~ 

ile }'ransnnın hoşuna gitmiyecek
tiı. Bwıwa aonu ne olacak.? 

Kontrplak sanayıi yenr teessüs 

seneki kadar bol değildir. Ge- eden sanayi olduğu içın, uzun za -
çen sene çavdarlarımız için, Çekos man himayeye muhtaçtır. Halbu

lovakyadan, Avusturyadan talep-! ki asırlardanbcri mevcut olan de
ler vardı. Bizde de çavdar istihsa- ri sanayii bile hala himaye gör -
Jatı az değildir. Halbuki köylü ge-
çen senden alınan tecrübeler üze -
rine bu sene fazla ihracat yapa -
cağına kanidi. Bunu düşünerek 

istihsal a 

mektedir. Eğer deri tarifesini in -

direcek olursak, dışarıdan gelen 

deriler de, yerli derilerimize re -

PARA BORSASI 
ANKARA 

14-1 - 839 
KAPAlllŞ 

1 STERLİN 5.91 
100 DOLAR 126.545 
100 FRANK 3.3325 
100 LİRE 6.66 
100 İSVİÇRF.. 28.5925 
100 FLORİN 28.415 
100 RAYİŞMARK 50.805 
100 BELGA 21.4025 
100 DRAHMİ 1.0175 
100 LEVA 1.555 
100 ÇEKOSLOVAK 4.335 
100 PEZETA 5.91 
100 ZLOTİ 23.9450 
100 PENGO 25.02 
100 LEY 0.9025 
100 DİNAR 2-8215 
100 YEN 34.5025 
100 İSVEÇ 30-425 
100 RUBLE 23.87 

- ........ 
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Türk borcu 1 peşin 

Kır domatesi • • 
Çalı fasulye , • 
J~JŞckadın fnsulye. 
Barbunya kırmızı • 
Lalıua • 
Prasa . • • 
Ispanak 
Kök kereviz 
Patates 
Yeşil salata 100 

1Pancar • 
Maydanoz - • 

I Kırmızı turp • 
Aınasya elması 

İnebolu elması 
Ayva 
Nar 

. , 

19.30 

s. 

3 

' ' 6 

80 
3 50 

75 
75 

40 
7 

14 
9 
12 
7 

Piyasa Haberleri 

Ticaret odaları kongresi 
Pek yakında Ankarada bütün 

Ticaret Odalarının iştira~ile bir 
kongre yapılacaktır. 

Türkiye Ticaret Odaları kongre
si adını taşıyan bu kongre için bü
tün Ticaret Odaları ve bu arada 
şehrimiz Ticaret ve Sonayi Oda -
!arı hazırlıklar yapmağa başlamış

tır. 

Yeni kontrolör 
İktısat Vekaleti İstanbul kon -

trol dairesine yeniden Ankaradan 
bir kontrolör ve üç kontrolör mu
avini göndermiştir. 

Bu suretle İstanbul kontrol da-

Ticaret odaları azalıkları 
Ticaret ve Sanayi Odasının mec 

EV EKONOMiSi 

G1ikozu evlerde 
kullanabiliriz 

Helva imalathaneleri, şekerciler 
toptan reçel yapanlar, glikoz kul
lanırlar. Bir çok helvacılar, bunu 
kullandıkları halde vitrinlere as -
tıkları etiketlerde: cHelvalarımız 

şekerden mamuldür. diye bir id

diada bulunurlar. Acaba bir he! -
vacı glikozu ne diye inkar ediyor? 

Acaba glikoz şeker taklidi bir 
madde midir? Bunu ızah edelim: 

Glikoz, mısırdan yapılır. Türk
çedeki adı mısrr şurubudur. Ren
gi sanya meyaldir, Tıpkı erimiş 
bala benzer. Ve o derecede katılığı 
vardır. Bir kaptan diğer bir kaba 
kolay kolay boşanmaz. Biraz erit
mek !Azımdır. 

Sağ tık 

öğiltlerl 

Burun mzl sine, boğaz 
ağrısına! yakalanmamak 

istemez misiniz ? 
Bu mevsimde birçok insan· 

ları rahatsız eden bu (belaJı 
hastalıklardan) yakayı sıyır· 

mak için aşağıya yazacağını 

sebepleri kaldırınız. Verece· 
ğim öğütleri can kulağınızla 
dinleyiniz, tamam yapınız. 

1 - Riltubetll, nemli, çok 
soğuk havalarda gezip dolaş • 
mayınız. Sık ıık netle olma • 
fa istidatlı iseniz, ihtiyatlı ve 
tedbirli hareket ediniz. 

2 - Yolda giderken çok so
ğuk, rütulıetll, sisli, bozuk ha
valarda, uzun uzadıya konuş· 
mayınız. Yalnız burnunuzla 
teneffüs ediniz. Çünkü böyle 
bozuk I· -valarda konuşurken. 
nefes 
va ba.f...,.cı.dere, boğaza gi· 

' riyor. Bademcikleri şişiriyor. 

Mikropları yerleştiriyor. Tür· 
!il türlil nezlelere sebep olu -
yor. 

3 - Yalnız burun ile tcnef· 
fils edilirse, buruna giren ha
va, girintili, çıkıntılı yerler • 
de, mağaracık gibi boşluklar· 
da bulunan (37 1/2 - 38) sı • 
caklıkta ısınıyor. Ve boğaza. 
nefes borularına zarar ver • 
miyor. 

4 - Eğer sık sık nezle olu
yorsanız, burnunuzun yapılı· 

şında bir bozukluk, burun or· 
tasındaki kemik te, burun di· 
reğinde bir ~arpıklık, bir eğ· 
rilik, burun içinde (ahtapot) 
gibi e+ ::t\rc_:actklnrı varsa der· 
bal bir mütehassısa baş vu • 
nınuz. Burnunuzdaki çarpık· 
!ık, tıkanıklık tedavile düze • 
lince bir daha nezle olmazsı· 
ııız. 

5 - Vücudilnüze !azını o • 
lan (Hormon) lan (vitamin) 
!eri taze meyvalarla, yiyecek
lerle tam almağa çalışınız kİ, 
soğuk, nezleye karşı mukave
met kuvvetiniz artsın. 

6 - Tütünden, fend fena 
tozlardan yapılan enfiyeleri 
burnunuza çekmeyiniz. Bu fe· 
na adetlerin kurbanı olmayı· 
DlZ• 

7 ..., Çok ispirtolu içki kul· 
lananların boğazlarında, ba -
demciklerinde ve hatta bu • 
run zarlarında ufak lıir za • 
yıflık, rnukavemetsi:zlik hu
sule geleceğinden sık ıık nez
le yapar. 

8 - Diş etlerinin hastalık
larında <diş çüriilı.lerinde) 
(pusu kuran) türlü türlü mil<· 
roplar, fırsat beklerler. Bu 
mevsimde boğaza, buruna, 
gırtla[ıa, nefes borulanna, ve 
hatta ciğerlere, mide ,.e bar
saklara hücum ederler- Çeşit 

çeşit hastalıklan doğururlar. 

Bu cihetle (güzelliğe, haz -
ma, beslenmeğe) en çok yar
clnn eden dişlerinize baktın • 
nız. 

9 - llolide bozukluğu, ha • 
zınısızlık, ve hatta uzun müd
det devam eden kabızlık, 
(peklik) te nezle olmağa zi· 
yade istidat verdiklerini u • 
nutnuıyınız. 

10 - Sıcak bir yerden, so • 
ğuk bir mahalle girip çıkar • 
ken tedbirli hareket ediniz. 

11 - Sıcak bir mevkide o • 
turmak Iizım olunca derhal 
paltoyıı, pardesilyü, mantoyu 
çıkBTmalı ve dıııarı çıkarkeıt 

,ıyerek yola revan olmayt 
usul ittihaz ediniz. 

ız - (Tuvalet yapacağım), 
(silsleneceğim) fikrile saç • 
larını yıkanırcasına ıslatarak 
çok soğuk havalarda bap a • 
çık gezenlerde ve bu işe kil • 
çüktenberi alışmıyanlard• 
nezle, soğuk algınlığı eksik 
olmaz. 

13 - İnsan en tesirli soğulı 
algınlığını ayaklarından alı • 
yor. Bu cihetle ayaklan (O • 

raplan ıslatmamak, ıslak. 
çamurlu a)·akknplarınmı giy· 
mcınck gerektir. 

Bıı cihetle, su ve riitubel 
alma~ sağlam ayakkabı ve Iii
znmuna ve mizaca göre kışta 
yün çorap giymek (Ok mu • 
vafıktır. 
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iKDAM SAYFA '1 

KA VE Hl 
.. . .. . ,. ...... .. ... .. 

Hurrem Sultan 
Bir karı koca 

.(imlerin heykelini 
''İKDAM,, 

ikmeliyiz? lii!nY.U ıu;macamızm halli 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ıu il 

, ( Ilftffaraf\ 4 üıtcü sayfada ı 
iyle m,? Ilaşka bir renk, başka bir 
;t, başka bir koku aradın. 

- - -
lll ankeline büyük 

verdikleri cevaplar 

-=YIA BJA N '-IGIQ L 

~ ~.l; ~~1 ~ I-1 ~ıil' ~ 
Moskoflar m~hiti ~ana iyi tanıdık·a ı içirı 
baskınları dah3 iyi tertip ediyorlardı 

Birdenbire ellerini yüzüne ka -
;>ar, Derin soluklar alır. 

karii erim izin --------------- - ---- R o~~K ı N· IFjE R 

1! ııi !~~~~ !:ı ~ Bu sırada erkek dudaklarını ı

ırank keneli kendine birşeykr 

( Birinci sahifeden maabat) 

aksi <>!masa bile ~üpheı;lz ki bu yol- diilhak Hamit, Mı-hmeı Akif, Fev-' Çakmak, İbrahim Miitef~rrika, 
1 

mırıldanır. 

- 5 - Kadın ellerini yüzünden çeker. 

Vasilin babasından kalan m;ras salardı bu ıu başarmak imkansız ';özlerin:!e saşkın zavallı bir miı· 
olrkaç tulum vaşok kürk ile iki b,le olurdıı. Lakın Kıp\ak Türk- rn 'l;Bl"dır. Sönült bir sesle mırıl • 

daki temayülü, umumi ar.uyu işa· zı Çakmok, Mimar Sinan, İbrahim Katip Çeleiı., Mimar Sinan, Mit • 
ret edecek! Müteferrika, Harbaros. hat Paşa, Namık Krmal. Turgut 

Bu memlckrt meseleı.ir.de kari- İstanbul Bölge Sanat okulu No. Reis, Yavuz $ultan Sc~•rn, Zıya 
!erimizin reylrr.ni vermekte te- 9~3 sınıf 5 A ela MunUer Gökalp. 

_E ~p_ B AK El R il T T 
R PfF E LA K1E T l s A M l M i ı"v EıT ,. 

parça samur üzerıne gcçirılmiş al- l'?ri on altıncı sorın başiangıcında, Janır 
tın kaplama b.r taç, b:r iki k•l·ç mert sc~ıyclerini muhafaza etmek- - Peki şimdi ne olacak, şimdi 

reddüt elıncdil<lCTini gömıekle * Abd .. lh k H. . Ak f Al ı'sı. H·-.,•-rpasa ti<es:ndcn ikinci - u a aınıt, i , a • ~, w. ~ 
memnunuz. Aşağıya bi;e gönde<"i

ve birkaç gümüş şarap güğümün • te olmalarına rağmen, o kadar za- ne yapacağız? 
den i.barettı. Ruslar Moskof sakallı yı!lamış bı'1unuyorlardı ki... Adam başını kaldırıp ona b:ı. -

len ceva~ların bir kısmını daha eltin Pa;•, r. rbaros Hıyr<>ltin, 
dPrcederken okuyucularımıza blıo; Cenderelı '<:. ·a J.talil, F'~ il', Fevzi 

devre ""'' iV - L de ~3!'? No. lı 
l\fu•tn'n flhnı. llilnıar 

en çok on beş iliım bildirmelerini 1 - ---=====-===========--==== 
hatırlatırız: • P O L 1 S T ;E 

adı verilen çok sık orır.anıarla çcv- Günün bır•rdP Kasım paşa Kefe- kar. Yüzü korku ile sararır: 
rili ülkelerinde val•şi hayvanları de bclirivr.ri,ıce ve bu Kasım pa- - Beni bırakmıyacaksın ya? .. 
avlıyarak beslcnıyor:ar ve derile- pr.ın ahlakı, lıastalıklan öğreni- - Ooh .. Fakat.. 
rile de giyiniyorlardı. Bu kadar lin~e Vasi:in knrısı tıpkı bir siyasi Kadın devam edemez, susar. Er O!<uyur.ulrrımı.,.dan 
bedbaht bir hayat içinde yuvarlo- mesele halleder giai, emin adam- kek telaşla onun y~nına yaklaşır. g~ <;e\ aı>la!: 
nan ınsanların nesi al,nır ve ne ilr !arından bir kaçını bazı nümune- elini omuzuna koyar.: 
sarayın ib,iyacı görulebilirdi' !erle birlikH Kcfc'yc göndermi'jti - Hayır bunu yapmıyacaksın-

Halbuki kadın çok 5evd:ğı oğlu· Bu niımune 1 eri görünce Kasım Pa- Bunu yapamazsın. Hakkın yok. 

Ramide ka veci ile sar hos 
" 

müşteri arasınd ı bir boğazlaşma 

Kavga ~On\ n ·a Ömer )ar lı bulundu 
na Moskof prensliğim buyiıtecek, •a'nın n'<iı ba• ndan gitmişti. Bun· Hen .şeyi itiraf ettim, af diledim. 
kocaman bir çarlık haline yuksel- !ar, cidden harikulade şeylerdi Kadın irkilir ve geriye çekile -
tecek imkfınlar vermek is\iyordu >'r"baht bc'lArbcyi hem şa~ırmış, rek omuzunu onun elinden kurta
Moskova büyük prensi VasıLn hrm d~ Ç3Skın~•"ını beUi ediver- rır. 
karısı olmazdan evvel de, olduk m'stL Bu h 11 !lfo•kflf murahhasla- - Evet, doğru söylüyorsun. Af 
tan sonra da ahlaki !aiib3Elikle•r rınon l!İ71i \'azifelcrini kendiliğin· fetmem lazım. Ayrılmak budalalık 
devamlı bir meyil göster'Ylıj olan den knlavıe•ı. •ıvPrMi•, pazarlık U· olur. Ben de berkesin yaptığını 
bu kadın işle 0 zaman düşünmeis 7U'"l siirmcrıi•ti. Kızları isaret ede- tekrar yapmak istiyorum. Evet 
taşınmış ve bu çareyi bulabilmiş· rek pasam11.a söv! demişlerdi: başkaları gibi hareket etmek U. -

Namık Kemal, M. Akit, Şin~si, 

hırahlm Müteferrika, Fatıh Sultan 1 
Mel.met, Yavuz Sultan Seliıo, Ka
nuni Süleyman. Gaıi Osman Paşa, 
Mareşaı Fl•vzi ÇaAmak, Barbaros 
Hayrettin, Koca S.nan, İbni Sina, 
Akil .t.fohtar, Besim Ömer, Sokul-
lu Mehmet Paşa. • 

Ramide Hayrinın kahves.ne ev
velki gece sarhoş o:arak gek 1 Ö· 
mer gürültü çık. rma~l baş.arnı~

Top. ok. Asteğmen F. Güzaltan tır. Kahveci Ha\"ft, sarhu~u >ükuta 

mışt;. Ku:.n feryatları üzerine 

mc-çhul Ş3. ·slar A-71 bıı;a ı~rının 

uç!a.rl!e al y "'rı..,eıtn, lıJfıf SJ 't

te yarc...lam.ışl..ıraır 

ti: •- Bi•de bunhrd•n çok var. İs- zım, makul olmak lazım. 
. •Moskof arazisinin etrafındakı •eıi•ö;!T'iz k~d"r htıl•biliriz de. Siz Ağır bir hareketle ayağa kalkar. 

* Yavuz Sultan Selim, ahlak ve davet elmişlit. Fa:<at kahvecinin 
fazilet sembolü Mehmet Akif, Türk bu müdahalesine kızan sarhoş Ö
şairi Mehmet Emin, Tanz:matı mer, ağzına gcld:ği gibi küfür et

Hayriye kurucusu Reşit Paşa, Ziya meğe başlamı~tır. Gürültü yap -
Gökalp, Namık Kemal, Mithat Pa- maması için müşteriler larafı~.dan 

Yapı:&n :ırC1..nala.r<1an seınıa suç

lu.ardan Tah·r (')e ge<;miştır. Ar -

kadaş• şiddetin ranmaktadır. 

kabilelere baskınlar verip kıLları- he·ıhuıie b;r 1ahMetl<> başka vasıta- İkisi karşılıklı durular. Pcl'~e l:ı:karet suçu 
nı, gençlerini çalmak, b m:arı para '•rı ha• '~·'"rak kı7. tC'darik edece- Adam muhabbetle kadına ba -
etlikleri yerlere yollayıp satmak.• "'"ize hi·• .,-ı~ ortak olunuz. Malı kar. Kadının gözleri de onun yü -

vaki rıcalara aldırıs etmiyen Ömer, 
şa, K!lıÇ Alı Paşa, Fatih Sultan • 
Mehmet, Barbaros Hayrettin, Mi-. nihayet kahvede bulunan bütün 
mar Sinan, Ziya Paşa. 1 nüşterilC'rin kaçmasına sC'bep ol-

Zincirlikuyudd Karabet adında 
bir küstah zabıtaya hakar<>t &u -
çundar ~·akalanarak Adliyeye tev 
di ed:Imişlir. 

Evvela küçük mikyasta başlı • ı,ı 1 m'" ,.,.ı,.lim, srvk etmek ve zünde dolaşır. Fakat bu gözlerde 
yan bu iş, menhus bir tesadüfle şu ••tmalt !•ini dr •iz viikleniniz. Sa- yabancı, soğuk bir mana vardır. 
Kasım Paşanın K<>fe eyaletine ta- ,,ırız ki, iki taraf da bu işten k~rlı Yumşak, daha doğrusu müşfik 

""!ka:-.• yin edildiği günden sonra, mikya- olmak ilitiyen yalnız dudaklardır 

ın:.ış\ur. Sarhoş ile yalııız kalan 
Kocaeli Müstahkem llfcvki kahveci Ha) ri soban·n ) anında 

İs. Tris. azası Sabahattin 1 bulunan baltayı eline geç:irert'k 
Zincirlik,ı uda oturan gazinocu 

Karabet ısım günü müna.scbetill! 
doctlarına bir rakı ziyafeti ~ek -
mek istemiştir. Karabet gazinosu

sını bir hayli genişletmişti. Ama rı~• yıld •nbrri yapılan devamlı ve bu dudaklar hakiki bir tebes· 
sanılmasın ki Kefe eyaletindekı tP~riihe .t.!Ml.nflıra h•k verdirmiş- sümle aralıktırlar. Yavaşça fısıltı 
Beylerbeyimizin ahlakını büyük ti. Hak;kıtPn "ki taraf da karlı çık- gibi bir sesle mırıldanır: 

* Mimar Sinan, Barbaros Hav- Ömerin omuzlarına indirmişlir. 
rettin, Kanuni, Gazi Osman Paşa, Balta darbelerinin tcsıri ile sarho~ 

düka Vasilin karısı bozmuştu. Ha- mı<lard•. Hele !kiclP bir biiyiik du- - Evet evet! Affetmem en doğ-
K 

ka Vasi! tarafından k('ndisine yır. asım Paşa İstanbul harem . rusudur.' Eğer bu muhavere esna-
! · d Kırım hanı alevhinde bir hayli de-erın e san saçlı, mavi gözlü ve sında seni kıracak bir şey söyle -
lri yapılı genç kızlara verilen e _ rH·o~ulu haberler gönderilmesi diysem mazur gör. Artık bu bahsi 
hemıniyeti bildiği için Kefe eiva- Ko••mın son derece hoşuna gidi· kapatalım. 
t dak" •-·-ı K vordu. Berbaht paşa ... şahsi işini 
ın ı ...... ann afkas mahsulü Adam birdenbire onµ tutup göğ 

avratlardan daha can çekici ol • tıkırına sokmakla memleketine ne süne çeker. Kadın mukavemet et
duklarını sezince, zaten bir teşki- büyiik bir fenalık ettiğinin farkın- mez. /> 1 ' onu her zamanki gibi 
!At kurup kız avına ba•lamış bu- 1 da deı;ildi. Kırım hanı tarafınd_an d d ki • u a arından öpmek için eğilir. 
lunuyordu. İki taraf bu mekruh ti- vaman zaman Moskoflar aleyhıne Kadın yüzünü ona doğru uzatır. 
caretln seyrinden doğan tesadüf. htanbula baz ıhaberler uçurulmak- Biribirlerinden ayrılacakları za . 
!er neticesinde biribirlerine yak _ ta olmasını onun kendisini kıskan-<lığına, Moskofları Eızdıramamakta man kadın ağır adımlarla gidip 
laşmı•lar ve birlikte çalışmayı da- yüzu·nu cama d dı -ı olmasına, belki de kendi yaptığı ilji · ayar ve şarıyı 
ha kıi~lı buldukları için elleri al - vapamadıitı için bırslandığına atfe. seyretmiye başlar. 

Fatih, Mehmet Ak:f, İbrahim Mü
teferrika, Yavuz Solim, Ziya Gök
alp, Nasrettin Hoca, Tevfik Fikret, 
Namık Kemal, Abdiilhak Hiımit, 

Fuzuli, Şınasi. 
Yıldız Harp Akademisinde 

l\tl. !\le. ok. S. Snııbay 

* İbni Sina, Nedim, Fatih, Mi
mar Sinan, Namık Kemal, Yavuz 
Mehmet Akif, Barbaros, Abdülhak 
Hamit, Tanzimatçı Mustafa Reşit 
Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Mithat 
Paşa. 

Bursa~ P. T. T. mcuıurlarından 
Nizunıi 

tındaki şebekeleri birleştirmişler- diyor ve güzel kızlar, kuvvetli de· Adamın yüzünde biraz evvel 
di. likanlılar sunmak suretile dostluk- beliren mes'ut mana birdenbire * Fatih Mehmet, Yavuz Selim, 

Moskııflar, muhiti daha iyi tanı- 1 k d ,., 1 .. t değişir, ani ve yaşaran gözleri Kanuni Süleyman, Mithat Paşa, 
arını azan ı~. vezir eri mu ema-

dıkları için baskınları daha iyi ter· diven Kınm hanı aleyhine tahrik her zamankinden muztarip mana • Reşit Paşa, Şinasi. z:,·a Gokalp, 
tip ediyorlar, daha az yorularak ediyordu. !arla dolu, karısının arkasından Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ab-

dalıa çok muvaffak otuyorlar ve d ı d lgı b k e onun işite Kasım Paşa Boşnaklı. Kefe eya. a gın a n a ar v - ~ 
bilhassa kızların güzellerini bulup Jetini ~eviren topraklarda yaşıyan miyeceği kadar hafif bir sesle mı- •-------------• 
yakalıyabiliyorlardı. Lakin bun • ld 9 T A K V 1 M 9 milyonlarca insanın ne cins ve ırk- rı anır 
la11 sürebilmek için büyiik feda- tan olduğuna dair en ufak bir fikri - Ağlıyor, muhakkak ağlıyor 
karlıklara tahammül etmeleri icap bile yoktu. Moskof sarayının nasıl ve göz yaşlarını benden gızlemiye 
ediyordu. bir işi' hazırlandığını fark edebil· çalışıyor. Allahım ben ne yaptım. 

1357 HiCRi 
Zilkade 

25 
1 hıd A \' 

S E N E: 

135.J. RUM! 
!& ncikiınun 

3 
KA~l\I 7V 

1 9 3 9 

kanlar içinde vere seri!mistir. Hay- , na rakı sofralarını kurmu~ ve iç -

ri Ömeri yakalıy:orak kahveden meğc başlanmıştır. Halbuki gazi -

dışarıya çıkarmış ve yolun üstüne noda rakı satmak veya içirmek i -

Ö 
çin maliyenin ruhsaliycsini almak 

ılmiştir. merin annesı oğlunun 
lii11mdır. Zincirlikuyu komiseri 

geç vakte kadar gclmcdigini göre- İhsan ile polis memurlarından Şe-
rek aramağa çıkml>jlır. Yolda oğ - rif bu vaziyeti gctrerek derhal bir 

!unun kan~ar içinde vatt•ğını gö- zabıt varakası tutmak istemişler -
ren anne derhal jandarma karako- dlr. Fakat Karabet küstah bir ta -

!una koşarak ,-aziyeti jandarmala· vır ile zabıta memurlarına yaldaş· 
mış ve çıkışmağa başlamıştır. Po
lisler tesk;ne çalıştıkça o hakare
tinde devam etmiş ve; •Yazılmış 

fermanım var. şarkısını söyleme
ğe koyulmuş, daha fazla işı azıt -
tığından yakalanarak adliyeye ve· 
rilmişlir 

ra anlatl1'ış, yaralı hastaneye kaldı 

rılmıştır. Suçlu Hayri pul:.>çe yaka-

lan.:ır .. 1k adli.ve:. e vcrıhnı'itif. 

Sarhoşluk gavgası 
Dün Saınatyatla Emıne adında 

bir kadın dostu Fcthı ve onun mı-
safirleri Arap İsmail ve Lütfiye 
ıle birlikle rakı içerlerken bir hiç 
vüzünden ve oarhoşluk;a bir mü-

nakaşa çıkmış ve bu, kavgaya ın
kiliıp etmiştir- Neticede Fcthı, bı-

çağını çekerek Lutfiyeyi baş.,.,dan 
ve Arap İsmail. de yüzünden ya
ralam•ştır. Yaralılar Gümiişnıyu 

hastanesine kaldırılmış ve Fethi 

de po<>~'çe yakalanara« adliye ·e 

Nöbetçi olan asliye dördüncu ce· 
za mahkemesinde dün bu hakaret 
suçunun duruşması ynpılmı,. fa -
kat meı,elcıı;n fazla aydınlanması 
için bazı ŞJhitlerin uııılenmeoine 

lüzum gorülerck duruşma ayın 19 
na bırakılmıştır 

uım1ı: 11 .ım1 ıı 1 ııı1 ıımııınıı mııın1uımmııım On altıncı asrın başlangıcında mekten ise pek uzaklı. Moskoflar Öyle bir şey kırdım ki bunu artık 
kadınlar çok bot olduğu için ve Özbek devletinin inkırazından son- ne onun sabrı. unutmak için gös
Moskof ülkesinde kadın nazlan- ra teşekkül etmiş olan küçük kü- tereceği gayret, ne de benim her 
mak nedir bilm!yen bir mahlilk ol· çük Türk hanlıklarını birer birer zamankinden çok daha şiddetle o- V ... u 
duğu için Moskof sarayı eline ge- tstanbula bazı haberler uçurulmak nu sevmem düzeltemez. Aramız- 2 n c i 

KANUN 

1-E._ı_•_n_i _
1

• teslim edilmiştir 

1 Sokakta bir kıza tecavüz Giıne, 

çen kızlan ancak Azerbaycan han· pUlnı tatbik etmelerine mani ola - daki havayı bozdum. Yine eskisi 1 24 

forma, Hint, İran .ve Efgan saray- c:ı.k sebepleri ortadan kaldırmıya gibi bir dam altında yaşıyacağız. O ğ ı ~ 
!arına sürebiliyordu. Bu ise çok y<J. <ıiri<mis_lerdi. Yine eskisi gibi biribirimizi , kır· 12 

23 • lkhırll 

Gün··~ 
2 19 
o il l ı• 
1 ıs 

l ugünkU Lu:macamız 
.. 7 8 9 11) 11 

- Soldan sa:;a -
1 - Egemenlik. 
2 - Saadetın aksı. 

3 - Ezmekten emir, arka ve en. 
Kuzuların sesi. 

4 - Anadoludaki evlerin çatısı, 

saz değil, susmak•an emir. 
5 - Kirazdan sonra çıkan mey

va. İçkL 
6 - Muslümanların ibadet şekli. 

Cennetten çıktığı söylenen 
bir sebze. 

7 - Ters okun~rsa bır mezhep 
olur. Pirincile tanınmış bir 
yer. 

8 - Mahal, bu da caz d~ğil, hazır 
ol borusu. 

9 - Etmekten emir, zulüm ya 
pan, sual edalı. 

10 - Bakanlık. 

11 - tsliyen. 

Yukarıdan aşağıya -
1 - Vahşiliğin ak>i. 
2 - Bir nevi kibarlık. 
3 - Bağışlamak, bina yapan, ra-

bıt edatı. 

4 - Saçsız, gözün üstü, altın. 
5 - Deva, su taşıyan. 
6 - Meşhur bir meydan muha -

rebesio_in ismini taşıyan 

yer, domuz sucuğu. 
Ayni yaşla iki arkadaş, 
Tokadın bir kazası. 

8 Bir bir nevi haraç, {ers kan. 
9 - Kemik değil, durmak, hır 

hece. 
10 - Devam eden. 
11 - İçine meyva veyasair şey 

konan kağıt. 

H1!llil\1l!'l'llnlill 

~ 
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1 
rucu bir işti. Kaçırılan kızları Kıp- Devamlı harpler için evveıa para madan, üzmeden.. 14 51 
çak ovalanndan ŞimaU Kafkasya- la11mdı. Bunu; kimi hır;stiyan, ki- Birdenbire ellerini yüzüne ka - Ak~am 
yunca Orta A'O:faya taşımak kolay • mi müslüman, kimi şaman olan pıyarak olduğu yere çöker: 17 os 
ya ve oradan da Hazer kıyıları b<J. Türk kabilelerinin kızlarını çalarak - Oh, bayır, artık hayatımız es· Y • 

111 16 
ikindi 
9 46 

Ak;am 
12 00 

Samatya:da oturan Mihahn km 

Vosoyi evvelki gece Kocamustafa

paşada KCıznnın evine misafir git

mek üzere yola çıkmış ve Saınat
yadan geçerken iki kı~\nın tecavü

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Y atı ı 

mıyıl.ı? ve bir Türk devlelin;n mümessili kisinden çok farklı olacak, çok 
1~m~~ Pazartesi 

ı 37 züne uğramıştır. Birinin ismi Tahir 

lmıak 1 olduğu sonradan anlaşılan müte -
12 34 Eğer Kazan ve Nogay hanlıkları vasıtasile sattırarak temin ediyor- farklı, çok çok... 5 38 

eski kuvvetlerini kaybetmemiş ol- !ardı. [Arkası varı Peride CELAL t;;;;;;;;;;!. _____ .!;;;;;;;;;;;;.t caviL Vosoyiyi bıçakla tehdit et -

lırKraF 
ri cılız idi. Şüphesiz, şişmanı noter, 
zayıfı da zabıt katibi idi. Her note
rin şişman, her zabıt katibinin cılız 
olması icabetmese de bir Paris no
terile bir zabıt katibi, kolayca, bir· 
birinden tefrik edilebiliyor. 

0 

Yazan: Gaaton LÖıtU Çeviren Raelm Özgen 
-5 

- Onun harabelerde, gizli v• ı Marsel haykırdı 
pıetrük yerlerde yaşadığı söylen - - Bu gece onu goreceğiz .. Ne 

Şapkalarını, pardesülerini ve yüz· 
!erinin yarısına kadar çıkan eşarp-
tarını çıkardıkları zaman, salonda 
k;!er yerlerind<>n sıçradılar. Bazısı, 
yalnız hayret ediyor; bazısı bu an
laşılmıyan işlerin böyle uzayıp git
mesini bir eğlence vesilesi yapıyor, 
bazısı da çok meraklanıyordu. 

miyor mu? Buna göre her şey an- bahtiyarlık! 

!aşılabilecek bir şekle girer: G. : Raul Göslen sinirli bir hareket· 
Gizli K. • Kuvvet. Şu halde cHaz- le tek gözlüğünü düzelterek ce
rNi Sır. yerine gizli yerl.erin, giz· vap verdi: 

Noter ile zabıt katibi, bu latifelı. h kuvvetlerin başı olmuş oluyor. - Ben senin gizli hükümdarına 
Jtı hayretli, bu meraklı aHikalara, 
hitaplara kulaklarını tıkamışla:, 

put gibi duruyorlardı. Bu hal ö
nünde, bu ayrı düsünceli adan" lar 
hep birden irgildiler ve vaziyeti 
düşünmiye başladılar. 

Mıitaleaya herkes güldü; res • 

sar-ı bıle bu vesile ile, umumi ef
karı teskin etmek i~ın polis mü · 
dururlin de, sekiz ay evvel, bu es
rar<' ıg z hali nasıl tev!le çalıştı • 
ğın hatırlattı. 

Hak ı<aten, sekiz ay evvel, bir 
kaç hafla zarfında en canavarca
s 3 ışlPr, en vahşi cinayetler, en i
Eah edilemiyen vak'alar hep bu 
ı;:.zl• kuvvetin hesabına kaydedil
mişti. Fakat bu gizli kuvveti kim 
tahayyül etmiş, kim yaratmıştı? .. 
Kim? Herkeı yahut hiç kimse!. 

ne vakit inanırım, bilir misin? Bit 
portresini yaptığım zaman. 

Bu sırada kapı açılmıştı. Bir u· 

şak haber veriyordu: 

- Hükümdarın noteri!. Hüküm· 

Paris'in en birinci ve en zengin 

MÜDDEiUMUMi. NEREDE GiZLi ·noterlerinden biri olan Esperans 
HVKVMDARlN MEVCUDIYE· Montimarın en küçük boş vaktim, 

bir kaba latif eve feda etliği hie i.~i
TlNE 1NANMIYA BAŞLAR? tilmiş şey değilqi. Volter rıhtımın· 

darın zabıt katibi'. 

İçeriye, ba9lan önlerine eğilmiş, daki yazıhanesi, her gün, müstesna 
kollarında maroken evrak çantala- müşterilerle dolup boşalan ve on 
n .. ihtiyar denecek yaşta iki adam dört yaşından, zamanının me~huc 
girdi. Bunlardan biri ılfman, dile· bir avukatı olan babasının yanında 

pullu kağıtlarla ugraşmıya ba,ıa
dığı zamandan beri güldüğü görül· 
memiş bir adamdı. 

Burada, gizli hükümdarın noteri 
sıfatile hazır bulunması, onda, gül
mek ihtiyacını gıcıklıyan bir şey 
gibi görünmüyordu. Billkis sarar· 
mı~ yüzünde, içindeki can sıkıntı· 
sının, utancın ve biraz da korkunun 
akisleri görünüyordu. 

Noterin yanındaki, mahkl'me za
bıt katibi, Jan Jozef - Sosten Bizon 
ise, vazifesi hP.ricindeki zamanları
nı daima gülmekle gc1:iren bir a
dem iken, burada, ağlıyacak bir 
lıalde bulunuyordu. 

Noter de, zabıt katıbi de, bu yer
dP, karşılarında Fransa adliyesinin 
mümessilini görmeklf' hayrete d!iş
müslerdi: fakat milddL·;umuminin, 
onları görmekten ileri ııelen hay
reti. daha fazla idi. Slnamarl ba
P,-1rdı ~ 

- Aılzim Montımor, ne l~d'r 

bu? ... Ya siz, Mösyö Bizon, burada 
ne arıyorsunuz? 

İlk evvel noter cevap verdi: 
- Müşterilerimden biri tarafın

dan ça~ırıldım, efendim. 

- Gizli hükümdar, sizin müşte· 
riniz, ha? 

- Evet, müddeiumumi efendi. 
Kulaklarına inanemıyan müdde· 

iumumi Sinaınari alaylı bir suretle 
tekrar sordu: 

- Müştenleriniz arasında hü
kümdarlar olduğunu biliyordum. 

- Bununlamüftehiıim: İngilte
re Kraliçesi.. Yunan Kralı.. Illirl 
Kralı .. 

- Fakat, onlar, dosyalarının, giz
li hiikümdarlarınki ile yanyana 
durduklarını bilseler, zannetmem, 
ki memnun olsunlar! 

Noter, acıklı bir tarzda cevap 
verdi: 

- İdarehanerne müracaot eden 
iş sahiplerini reddedemem ki. .. 

- O, çoktan mı sizin müşterlniz-
dir? 

-Kim? 
- Gizli hükümdar, 
- O mu?. Evet .. fakat .• bir s~ne-

denberi ... 
Sinamari hayN"tle bağırdı: 
- Bir seneden beri mi?? ve siz 

polis müdürünü haberdar etmedi
niz! hiç olmazsa bana, dostunuza 
haber·vermedlıtlzl 

Nevralji, 
nııııımı:uınıııım 

Kırıklık ve bütün a{r.la·ınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. llillllllllOil 

Mösyö Montimar içini çekti. Bu - Evet ... 
iç çekişte, öyle iki yüzlü bir mana - İyice gördünüz mü? 
vardı, ki bir taraftan devam edip - Sizi gördüğüm gibi ... 
giden isticvaplardan artık canının Müddeiumumı, tekrar, hayretle 
sıkıldığını anlatıyor, diğer taraftan bağırdı: 
da bu ışe kanstığına ve şiındlye ka - Ne iyi ... Polis müdürü, şüphe· 
dar haber vermediğine ncınıyor de- >iz, çok şaşacak! Fakat ne kadar 
nebilirdi. şaşsa benim kadar şaşmış olmıya-

Ve sonra ilave etti: cak. 
- Pek iyi bilirsiniz ki, biz müş. Sinamari, bunu söylerken, polis 

terilerimize meslek sırrı ile bağlı- müdürünün, bir kaç ay evvel, bir 
yız... gazete muharririne beyanatında, 

- Meslek sırrı ... Bundaki meslek gizli hükümdar meselesini, nasıl 
sarınız pek hoşuma gitti! Fakat ca-1 kurnazlıkla, mevhum gösterdiğini 
nilere karşı meslek sırrı olamıya- diışünüyordu. 
cağı meydanda bir şey... O, anlatmak istemisit, ki onunla 

Noter tombul ellerini tavana doğ· görüşebilen in, herkesten evvel rı
ru kaldırdı. Bu işareti de iki mana- nıınla görüşenin, hatt5 onu gördü· 
ya geliyordu: Ya, müşterisine kar- ğünü iddia edenin, ancak, genis ka
şı savurulan hakaretler itiraz edi- rihalı, hayali şahsiyetler icadına 
yordu; yahut müddeiumuminin fik- kabiliyelti muharrirler olabileceğl
rine iştirak ettiğini anlatmak isti· dir. 
yordu. Polis müdürü, Pıo.rilii böyle peri 

Müddeiumumi, kend1 kendine hikayelerine inanmıya kabiliyelll 
konuşuyor gibi, devam etti: , görüyor ve bu suretle nıuharrirle-

- Tuhaf şey .. mevcut imif .. Diks- 'riıı icat ettikleri ve saltanatını ha· 
mer haklı imif! Evet, mevcut, .. Ne rabeler arasına yerleştirdikleri bu 
acaip zamanda ya~ıyoruz zulmetler hükümdarına da inanmlf 

Montimara dönerek: buluyordu. Ve diyordu ki: 
- Ve siz, onu 1ördünu1 mu? [Arkaı.ı v•rl 



SAYFA a· -
Hayatın .esasını teşkil eden 

' ın miktarı 
Sağlam bir insanda <milyarlarca kırmızı ve beyaz ~·uvarla

cıklardan mürekkep olmak üzere) takriben vücut sıkletinin 11 
de biridir. Vazifesi, vücudü teşkil eden her hücreye liızım olan 
gıdayı derhal götürmek ve ölmüş hüceyrelerin enkazlarını da 
siirllkleyfp harice atmaktır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdi
tl mıntakalarda yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz kim· 
yevf maddel..-lc yeni hüceyreleri ihtiva eder. Demek bir insan 
aaltanatmm bütün azamet ve 'evketile yaşaması için bu 80 mil
yarlık muhafız ve inıarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve 
dalına tazeleyip çoğaltması lazımdır. Bunun için: 

FOSFARSOL 
Kan, kuvvet ve iştiha şurubunu 

tavsiye ederiz. 
FOSFARSOL umum dünya doktorlannm müttefikan tak

dir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mü
kemmel bir hayat iksiridir. Dalma kanı tazeleyip çoğaltır, kır

mızı yuvırrlacıkları artırır. Tatlı bir iştiha temin eder, vücude 
eençllk ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı yükseltir ve parlata, 
sinir ve adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu ve fena dü
fÜncelerl ıtderlr. Grip, Nezle ve Enflüenza eibi hastalıklardan 
korur. Vücut makinesine li.zım olan bütün enerji ve kuvveti 
vererek lnunı dalma azim ve irade sahibi eder, Mide ve Barsak 
tembellltlııden ileri eelen muannit kabızları eeçirir. Bel eev-
1eklli:I ve ademi iktidarda pek ehemmiyetli faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u dJter bilttln kuvvet iIAçlarından ayıran, baş
lıca h...., devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştlha temin etmesi 
ve azamt Oç ııün içinde bir mucize eibi tesirlnl göstermesidir. Ti
fo; ıırlp; ntilrree; sıtma ve umum kansızlık ve halsizlikle netice
lenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde şayanı hayret 
faydalar temin eder. Sıhhat Vekiiletinin resmi müsaadesini haiz
dir. Her eczanede bulunur. 

1 lstanbul Belediyesinden __ _., 
Keşif bedeli 4350 lira. 50 kuruş olan Y eşilköy iltisak yolunun 

katranlanması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart
namesi L~a= Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan başka en az 2500 liralık bu işe benzer İ§ 

yaptıtma dair eksiltmeden sekiz gün evvel Naba Müdürlüğünden 
alaıcaklan fen ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 
326 Ura 29 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
23/1/93g Pazartesi günü saat 14 buçukta. Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (İ) (149) 

16 • lkincikAnundan 23 - lkincikAnuna kadar 
Kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 

Karadeniz 
hattına 

Bartın 
hattına 

lzmlt 
hattına 

Mudanya 
hattına 

Bandırma 
hattına 

Karablga 
hattına 
lmroz 
hattına 

Ayvalık 
hattına 
lzmlr sUr'at 
hattına 
Mersin 
hattına 

Telefonlar : 
Merkez 

Acenteler 

- Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Aksu), 
Pazar 16 da <Ege). Galata rıhtımından. 

- Çarıamba 18 de (Antalya), Cumartesi 
18 de (Konya). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). 

Topane rıhtımından. 

- Her eiln 9 da (Marakaz) vapuru sistemi 
vapurlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Trak). Topane rıhtımından. 

- Pazırrtesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak), ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Ülgen). Topane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da <Bursa). Topaoe rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Topane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmır). Galata rıhtımından. 

- Salı 10 da <Analarla), Cuma 10 da (İnö

nü). Sirkeci rıhtımmdan. 

Denlzbank binası 42497 

l Karaköy KoprUbaşı 42:362 
Sirkeci Yolcu Salonu 22740 ·---

BÜYÜK EDiP 

F a 1 1 !hı R u f il< o A t aı y• o ıııı 

DENİZ AŞIRI 
.. lıainde kıymetli eıeri bn defa REMZi kütüphane.si tarafından 
ıkınei ve kaU ~ekilde tabedilmiştir . 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
l• imli bu eserini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en eıki 

umanlardan ~imdiye kadar Yugoolavyadan bahsetmekte ve Yugus · 

lavya •eyahat mektuplarından teı• ·kül etmekte olan çok kıymetli 1 

bir eıerdir. 

1 ~ * ı 

iKDAM 

j TÜRKiYE 
, KIZILAYCEMIYETINDE 

RADYO 

1 

Hastanelerimiz için dJctirllecek hasta abalarında 

kuilanılmak üzere: 

ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

5 5 O O m e t r O k U m a Ş 1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

1 ~: ~: ~.. ~~:;~ :::: l:~:; ~~:: ~~ ~:: 
(Yerli_ veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Taliplerin nümune- Saat 12,30 Müzik (Oda müziği -
yi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24/1/939 Salı günü saat Pi). 
(15) e kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu Saat 13 Saat. Ajans. Meteoroloji ha-
direktörlüğüne müraraatleri. berleri. 

Uıııı•m••ım-aı:•••••••---------~ Saat 13.10 Müzik (Güzel sesler -
Pi). 

Saat 13,30, 14 (Türk müziği - Pi.). 

Say B 1 B'ld' • Saat 18.30 Proıraru. in ayan arımıza J lrlŞ -ı Saat 18,35 Türk müzi!i (İncesaz -

Gösterilen büyük rağbet yüzünden piyasada mev- ~..:!!"~.~.:,·~\~=:~:ET~ıı.:!~ 
CUdU kalmtyan ri, H. Gür, B. Utıer, H. Tokay. 

Saat 19,20 Konuşma (Doktorun sa-

rc:::' ~ M OD iL atlia~ı 19,35 Türk müzit; (Klasik pro-u- gram). 1 - Rauf Yekta Mahur pe~-
revl. 2 - Bekir Ala Mahur beste. (Bir 

IS lik ve 12 lik ambalajlarla FEMIL BAGLARI yeniden 
piyasaya yetiştirilmiştir. Her Eczane ve büyük Ticaretha
nelerde arayınız . 
Umum Satış Deposu: fstanbul Bahçekapı /ş B•nk1J11 arkcm Ralı

ooncılar sokak 5 No. CAN LABORATUVARI 

Ate-ti meh peyk.er He nüktelerim var). 
S - İtrl Pencıılh beste (Hem sohbeti 
dlidar). 4 - İtri SegAh ai!u semai. 
O - Dede Mahur yürük semai. 6 - B. 
Utıer Ney taksimi. 7 - l\.1ustara İzzet 
Segah Mahur ıarkı (Gönül adlı bül
bülüm). 9 - Sadullah Ağa Hicazkıl.r 

lllm•••-•m•••-Ki•ilillm•liiiiliiil••aliiiliWlli!I' şarkı (Hıranı el gü1şene). 10 - Çorlu

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

1 11 •Şubat - 1939 dadır. 

lu Hicazkôr şarkı (Aldı boni iki) il -
Şevki HicazJclr ıarkı (Gönlümü düçar 
eden) 12 - Vecihe Kanun taksiıni. 

13 - Tuna se!lli (Uzun kavak yc~illen

d.J). 14 - Musta:ta Çavuş Hüseyni ıarkı 1 
(Bir dilbercUr beni). Okuyanlar: Kil-. 
meokuyuculan. Çalanlar: Vecihe, R 
Eser, Fersan, R. Fersan, K. N. Seyhun, 
C. Ko7.an. B. Üfler, R. Kam. 1 

Saat 20,35 Saat, Ajans, Meteoroloji 
haberleri Ziraat borsası (liyat). ı 

Saat 20,45 Müzik (Oda müziği) Pi
yano: .cemal Reşit Keman: Orhan Bo- J 

rar. Vıyolonsel: Enver Kakıcı. 1 - Van 1 

Beethoven - Trio rrunör). 
Saat21.05 Konuşma. 

- Şef Nocip 1 >kın).. 1 - Fritz R<ck
Saat 21.20 71.tüzlk (KUçük orke~tra 

Müessir Diş Macunudur 

Diş 

·Doktoru 

Diyor ki: 

Yemek kırıntıları diş arals~ 
çiğneme satıhlarındaki çul< 

·ı 1 kalırsa ekşir ve hasıl olan ası 
neleri bozar, dişlerin çürüıP .... 
yol açar. Bele bu asitler bütli~ I 
ce ağızda bırakıldığı takdirde ~ 
zur mikroplar milyonlarca ıı' 
ve dişler süratle bozulur. ~~ 
lığını, sağlamlığını tamamen J 
heder- Ağzınızın sıhhat ve ıtlı 
ğini muhafaza etmek için: 

Sabah, Oğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Dişlerinizi RADYOLIN ile fırcalayınız 
' __ ::;.....-

ADEMi iKTİDAR 
ve BELGEVŞE KLİGIN E KARŞI 

HORMOB 
Tabletleri . Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormohin Galata, lstanbul 

tenwe1d (Grinzing de) Potpuri. 2 - ı ~roı--.:.ı...,.,.;; ..... liiı. 
Pepi Mililer Küçük ..-I't'nad. 3 - Paul iLKBAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEı( 

\ 
Holzner (Saksunya ktiylü donsları). MALLAR iÇiN YERLERE IHTIY ACIMIZ 
4 - BucaJossi (Pestalozzanın bir şar-
kısı). Giribiribin. 5 - Anloıı Rublns- ı OLDUCUNDAN 

tein (Kostümlü balo) süitinden Çoban-, 15 SonkaAnundan 15 Şubata kadar 
Büyük ikramiye 501000 Liradır. 

lar. 6 - de l\oticheli (Şen serenad). 

Bundan 
Başka 

15,000 
12,000 Liralık 

7 - Nemann (Zenci dansı). 8 - Heu- Hfr Ay müd<l,.tle stoklarımızın bilyük bir kı!-.mını h•·r yerdeıı ınü:i:ıit 
berger (Şarkta isimli süitten (Çesme- şartlar ve ınutedil [Ja tlarlft eldt>n çıkarıyoruz, 

10,000 ikramiyelerle 
de) parçası. 9 - Niemann (Vals Bo~- Bütün dalrelorde mevsim aonunun fıraatle1rını bulacaksı~ıız. 

to~~.t 22.20 Saat, esham, t&hvi!M, kum- Beyoğlunda BAKER Mağazaların 
biyo - nukut borsası (fiyat). Bir mev~inı sonu lırs-ılı: istenen fiat İçh en ınukeınıı.el cmsl r. 

20, 000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardı:-: 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihm ll 

etmeyiniz. Siz de piyani"onun mes'ut ve bahtiyarları 

girmiş olursunuz. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç hesrgün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

Telefon: 22398 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:& Ha•tahaneai cildiye 
z.ühreııiye mutaha .. ı•ı 

Pazardan maada hergün 3 den 
sonra baıtalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cata· 
/otlu yokuşu köıebaşı No 43 

Saat 22,35 Müzik, 24 Sün Aj~n~ ha-
berleri ve yarınki program. 

SiNEMALAR 

ALKAZAR 

KADIKÖY 
HALE 

AKIN 

PANGALTI 

SUAT PARK 

TAN 
FERAH 
YILDIZ 
TAKSİM 

* Morkf) Po1o * Ormanlar Perisi * Üç Arkadaş * Dalaverec11er Kralı * ~'lanuella - Lorel -
Hardi İş Arıyor * Uçan Donanma, As
ri Evliler * Casus Kadın 

* Şahane Çılgınlıklar 

* BufalobH Linç Ka
nunu * Aşkın Gözyaşları * Zoraki Asker, En
dülüs Geceleri * Pamuk Prenses, Ye
di Cüce * Ne Şeker Şey * Kadın Hırsız 

1 T 1 Y A T R O L A R -, 

KOMEDi KISMI 
15/1/939 Pazartesi günü akşamı 

saat 20 - 30 ta 

O~LUJ\IUZ 

• HALK OPERETi 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

ÜÇ YILDIZ 

Pek yakında 

senenin en neşel! 

opereti. 

<Modern Kızlar) 

Yatan: Mahmut Yesari 

. . . . '. '" ~ . . .. . .,.,,., .. ., . . . . / . . . ... 
. .· 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 
~--=========•=========--~ 

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

'1!JlllbJlllUlilll 1 K R A M 1 Y E L E R ıııııııııııııııııııııııınııııııııımııııııılllJlııııııııııuıuuıııuııııuıııııınıııııııııııııııııııınnıuıuıııınıuıııııııııııııınıııııııuınıııuıııınol\ 
~ 1 Adet 2000 liralık 2.000 lira 1 
= 5 1000 5.000 
= " " " 
§ 8 " 500 " 4.000 " ~ 
= 16 " 250 " 4.000 ,, ~ 
:;;; 60 " 100 ,, = 6.000 " i 
:::: 95 " 50 " 4.750 " ~ 
= 250 " 25 " - 6.250 ,, 1 
;;:; 435 32.000 § 

'lııııııımııııırııııııım!1 lll!llllllllnl!lllllll'llllllllllllllllllllllllUllllllllUUllllllllUllllllllllllllllUIHIUllllUllllllffilDllllllUllllllllllllllllllllilnnllllUllllllllDllllllllllODI OllllOllllDDllDRınınıınnmi 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

İstanbul Birinci Tıcaret mahJı.e 

mesinden: 

2/1/939 tarihinde zuhur ed 

fırtınada Ereğli lımanında ba' 

Millet vapurunun güverte losl 

mosu Ahmet Aydın imzasıle ma~ 

kemeye verilen istidada kanı-O 

ica.beden raporun alınması t 1 f 
edilmi§ ve mahkemece de 20/J/9 

(Cuma) günü saat 14 te kazad 

kurtulan gcmı adamlarının di" • 

leıunesi tensip kılınmış olduğun ' 

dan gemi veya yükle alakalı ve 

katıadan zararlı herkesin deniz rır 

porunun alınacağı gün ve saatti 

mahkcme,ıe hazır bulunabilece~· 

!eri lüzumu Dclliz Ticaret kanu · 

nunun 1065 inci maddesi mucibi"' 

ce ilan olunur. (13963) 

İKDAM 
Abone Sartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

' 
DAHİLİ HARiCi 

;ıı 
12GJ Kr. 2300 J{r. 11 

600 Kr. 1650 Kr ·I 
300 Kr. 800 Kr. : ı 

TEK SÜTUN 1 'ı 
SANTİMi 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

400 kuruş · 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuru§ ' 7 - 8 inci Sahifeler 

Bütün bir sahife veya ya- ' 
nm sahife ilAn için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek is
tlyenler gerek doi ·udan doğ
ruya gazetemlz idarehanesi
ne veya llAnat şirketlerine 

müracaat edebilirler. 

"?7?'E--= =--;; ,. 

Sahip ve Müdürü: Ali Naci l«"' 
RACAN - Umumt Neşriyatı idare 

eden Yazı İsleri Müdtirü: 

M. Rasim ÖZGEN 

Basıldığı yer: Son Telııraf basımevl 
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