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CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Parti Grupunda kaçakçılık meselesi görUşüldü 
Nahoş bir vaziyet 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
Ankara Müddeiumumisinin Ek·ıyanah karfıgmda boyun efer; özür 

"'m Köniı rewetine ait ıazetelere dilerdik. 
nki olan beyanatını okur km doi · Fakat, maalesef anJaıılıyor ki, 
ruıu, ıazeteci ııfatile aıkıldım. müddeiumumi vak'a etrafındaki Def· 

Efkirnmımniyeye tercüman ol· riyalı ve bilhaua resmi neıriyatı, ya
mak ve ona iatilı:unet vermek iddia- kından takip buyurmamıılardır. Bu
ımda bulunan matbuat, her ıeyden yurmuı olsaydılar, ıröreceklerdi ki, 
evvel kendisi mutemet olmalıdır, ıimdiye kadar neırolunan resmi ma· 
kendisi muhitine İman ve itimat tel- Jiımat arasında firarinin iadesine ait 
kin etmelidir. Mutemet olabilmek yegane talepname ancak 17-12-938 
için de birinci ıart doğruluğa, dü- tarihine tesadüf eder, yani benim 
rüatlüğe dayanmakhr. makaleyi yazdığım tarihten ancak 

Halbuk~ Ekrem Köniıı r caleli 29 ırün evveline l 
etrafında yazı yazmıt muharrirleri 8 rydan 29 ııün çıkınca 7 ay bu 
dirıledikten sonra müddeiumumi ba- kadar blır ki, müddeiumuminin son 
kınız nediyor: cBütün bu neşriyat, fıkrası olan· «Bu cihetin de efkiırı 
muharrirlerin indi tahminlerine, dl\· umumiyece bu suretle bilinmesi fay. 

ha doğruıu cazete &atııını temin et· dal•dır. > cümlesine müddeiumumi
mek ıribi ticari bir maksat ve gaye· den ziyane benim hakkım olduğunu 
ye matuftur!» efkarı umt::nİye tasdikle elbette ~i 

Bu, gazetecilik için pek ağır bir tereddüt etm,,.,.. 

itham ve hükümdür. Çünkü gazete- At met A GAOG(J 
ci1er yazılarında bazı vatandaılann 
ve ezcümle milleti temsil eden me
buılarm ıer.,f ve haysiyetlerile ala
kadar vak'alardan bahsetmi,lerdi. 
Müddeiumuminin huzuruna gelince, 
bunlardan bazılan ya inkar etmiş, 
veyahut yazıyı arkada~ının üzerin<e 
atmıthr! 

Bu ıı!bi haller, hiç te ıı:azetecilik 

aan'atlne ıeref vermez ve halkın na· 
zarında matbuabn mana ve kıyme
tini takTiye ebnez. Tam aka ine ne
ticeler verir: V atandaım ine ti ve 
ıerefile bu kadar liübali oynıyan ve 
bilbaaaa aalıJ temin etmek için oynı
yan bu matbuat, n" hürmet kazanır 
ne de efkiw urnumiyenin makeıi ad
dedilebilir. Halbuki hiçbir dakika 
unutmamalı)'JE ki, bu memlekette de 
hürriyetin köklü ve eaaılı olarak 
yerleımeai, biz ırazetecilerin gl:lıte
recefimlz abli.ki yüksekliğe ve seci
ye metanetine bailıdır. Gerek idare 
edenler ve gerek idare olunanlar, ni
hayet inanmalıdırlar ki, bizce yega
ne takip olunan ıraye, memleketin 
ili menfaatleri ve vatandatın izzet 
ve terefidlr! Yokaa ıimdiye kadar 
olduğu gı'bl, bmıdan ıonra da btzi 
ber iki taraf bir anarıi, bir hercü
merç, hırs ve iftlhasına ti.bi bir ser
seri ırünıbundan baıka bir fey te
lakki etmez ve b1%1m yüzümüzden 
bu memleket le hürriyet yüzü glSr
mez. Bunu böylece kaydettikten ve 
kendimize alt bi11eyi aldıktan sonra 
bir de muhterem müddeiumuminin 
beyanatına ilave eİtif' bir noktayı 
ele almak ~~cburiyetlndeyfz. Zira 
bu nokta, dnğrudan dofruya bana, 
bu aabrlan yazana aittir. 

lkdam'ın birinci aaytllnda net
rettlğim lrlr makalede atafıdııld llç 
ıuali SOrtnUflum: 

F ranko bir sulh 
•• mesa11 neşretti 

Frankistler Tara
gonada 4000esir 

aldllar 
Burgos, 17 (A.A.) - Nasyonalıst 

radyo postaları General Franko - 1 

nun İspanyollara ve bilhassa ı·.a -ı 
talonyalılara hitap ed<I' ve bunla
ra cYakın kurtuluşlar:nı. bildir -
mekle beraber ayni zamanda bir 
af ve barış işareti olan bir mesa ~ 

jını nesretmektedir. 

Mesaj, akan kanbr;n bütün 
mes"uliyetini düşman ~eflere yük
lemekte, zira Bilbao'nun sukutun
danberi bunların harbi kaybede -
ceklerini bilmekte olduklarını bil
dirmektedir. 

Santander'in sukutunda yaptık
ları gibi o zaman da yabancı mem
lAketlere kaçtılar. Bugün Kata -

Başvekilin Beyanatı 
f 

Celal Bayar Milli Müdafaa 
Vekilinin tahkikahn selameti 
için istifa . .., . . 
ettıgını 

söyledi, 
Başvekil dedi ki: 

" Milli Müdafaa iş. 
leri hakkında madde 
tasrih ederek her
hangi bir iddiada bu
lunmak istiyen bir 
arkadaşımız varsa 
kapı açıktır,, 

Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. B. 
M.1\1. Grupu bugün - 17.1.39 • Trab 
zan nylavı llasan St.kanın reis -
liginde toplandı. 

- İlk defa sciz alorak kürsüye 
ı Başvekilimiz Celal Bayar a- • HAŞVEKİL CELAL BAYAR 

Le Kini5tre de la ~efense »ationa e 
,,. 

I 

• 

Milli 1\-li.idafaanm taklit ınııhuru ''" tieneral ı<Uzını Oz alpın taklıt ınl:ı.nsı 

beyanatta bulundu: 

- Geçen celsede İs;»'>ya muha
riplerine tayyare teslimi maksadi
le yapılan siparişi Türkiye hüku
meti namına göstermek için teşeb

büs edilen sahtekii.rlı:C cürmiinün 
ne suretle cereyan ettiğine dair 
izahat verilirken hati;>lerden biri
si, Milli Müdafaa Vekıiletinin ev

rak ve mühürlerini taklit suretile 
teşebbüs edilen bu sanlekarlık me
selesi üzerinde Adliyece yapılan 

tahkikatın tam bir serbesti çinde 

cereyanını temin için Milli Müda
faa Vekilinin çekilınesı lüzumun-

( 1) Naııl oluyor da Ekrem Kll
nİg ılbl aerılbettçi bir aeraeri, Jllk
aek makamlarfıı temasa gelebiliyor
du? 1 dan bahsetmişti. Mil!i Müdafaa 

(2) o adunm İf!İrak ettlli n .... 
!ete ait mUbayaalar yalnız fU becer- j 
ınİf oldufu aabtelclrlık mıdır? 

Cümburıyetçi İspanyanın 
BAŞVEKİL NEGREN 

(3) Muhterem Dahiliye Vekilinin lonyadaki zaferimiT. diişmanı eli -
İzahına ıtlre, E.kr.m Könlg rezaleti mizin içine düşürmekte, fakat o, 
bundan ıeklz ay evvel (ketlf) edil- buna rağmen, faydasız ve caniya
mlf iken neden mesele bu kadar za- ne mukavemetine devam etmek -
man durmUf, takip edilmemiştir? tedir. Tamamen mağlup oldunuz. 

Müddeiumumi, daha mühim olan Hala kan akıtmasına ancak vatan
birinci ve ikinci ıuali ıükiitla geçit- pen·erlik ve ipsanlık hislerinden 
tlrerek üc;llncü ıual hakkında fu iza. tamamen mahrum olmak müsaa
hatı veriyor: de edebilir. Şeflerinizin ınütema -

cEkrem König, firari bulunduiu diyen bahsettikleri h;anyol mil -
anJ.~ıJmaıı Üzerine firar ettİfİ maw Jetinin Se\·gi~i. köprii erı havaya 
halden iadesi talep olundu ve neti- attık! rı ve nrtistık miraslarımıza 
ceye İntizar edilmittir!» hürmet ve riayet etme:likleri müd 

Eğer hakikaten Ekrem König'in dotçl' aldatmadan b· ,ka bir şey 
İlldeıi bundan sekız ay evvel talep doj!ildir. Geri kıtaatı ,z Avrupa -
edilrnif ol.aydı ve farzımuhal ola- nın lak ır ve hayran ığını celbet
rak bu kadar müddet zarfında hiç- mektcclir. Harp hali de bır millet 
bir neticeye va11l olunmamıt bulun· 1 b r 11'• n ,.,.. il • r fahı" bu 
ıa dı biz yine müddeiumuminin be- (Arka 3 n. ı saııfada) 1 

Vekili arkadaşımız General Özalp, 
sırf muhakemenin seltımetle cere
yanını temin etmek maksadıyla 

istifa etmiştir. 

f Arkası 3 üncii sayfada) 
ıllilll l\liidafaanın hakiki mühürü 1 Hariciyenin hakiki miilıürli ·e 
ve Kazım Özalpm hakiki imzası l\lıi,tc,arın hakiki imzası 

..,, - ...... --· .. - ... _.., ___ .. 

cou1oeration. •• 

All noa du ltinietre d~s A 
Soue-Secret ire d' 

llariciyenin taklit ıniihiirii ve Miistcsarın taklit in1zası 

t il'~ 
tat 

_ Kabinedeki değişiklik 

G. Naci Tınaz Milli 
Müdafaa Vekili oldu 

Ankara, 17 (Husu
si) Yeni Milli Müda
faa Vekili yarın (bu) 
sabah vazifesine baş
lıyacaktır. 

Ankara, 17 (A.A.) -
Milli Müdafaa Ve
kili Kazım Ozalp Ve
kalet vazifesinden is
tifa etmiş ve Milli 
Müdafaa Vekaletine 
Bursa mebusu emek
li General Naci Tı

naz'ın tayini yüksek 
tasdika iktiran etmiş
tir. 

Yeni Milli Müdafaa Vekilimi: 
General Naci Tına: 

Bazı gazete/ erin, kabinede 
bundan başka değişiklikler, 
olacağı haberleri asılsızdır r 

Ankara, 17 (A.A.) - Maliye Vekilinin istifasına ait ve onu 
müteakip bazı tayinler ve intihaplar volı:ua geleceğine dair Son 
Telgraf gazetesinde, bugünlerde mutat oldufu veçhilc, şayia 
şeklinde yazılan, havadisin yalan olduğunu bildirmeye Anadol11 \ 
Ajansı ıut'nlur edilmiştir. 

• • 
Anketimiz devam 
ediyor. Gelen birçok 
c ev a p l arı yedinci 
sayfamızda okuyunuz 

. 

Terakki ideali bcynelıuileld~r: ı gününden bugüne kadar iyi ol~~~k 
Her memleket uınran ve refah ıs· ne ~a~ıldıysa hep bu beraberlıgın 

t escrıdir. er. 

T kk . 1 rnn ve refah iipbe- Büyük Türk birliğine aykırı na-cra . ı, un ' 
. , bizim her memleketle beraber za~iyelere v~ .•e~eyanlara taham • 

" · mili edemeyışımız, fırkanın ve tef. 
•1 .._ıedii'-dıniz şeylerdendir; takat f 0 

h rikanm acısını her milletten azla, 
bunları temin edecek milli ideal paramparça olmak pahasına çek
bii;bütün başkadır. tiğimiz içindir. Milliyet prensibi • 

İkisini hiribirine karıştırmıya- mize can havli1e bağlı o]uşunıuzun 
hm. en büyük hikmeti de bu . 

Her millet ileri gitmek ister; bu, 
be eri bir davadır; fakat millt de
ğildir. J\lillı olan şey, bu ilerleme
nin milli yolunu, bu terakki idea
linin nıilli yasfını bulmaktır. 

Bu nıilli şey, bütün Ti.irklerin 
diinya hiidise]cri ve fikirleri önün~ 
de ıniiştcr('k sevgilere ve nefretlere 
sahip olmalarıdır. Türk birliği, işte 
bu aşk ve kin birliğidir. Diinya ha
diseleri "VC fikirleri arasında bazı
larını hep beraber scvelin1; bazıla. 
rına h•p beraber öfkelenelim. Bir 
millet, bu beraberliği duyduğ'u 

,·erde vardır. Jl.Tilli i\Tticadelcnin ilk 

Kemalizmin da\•ası bu prensip .. 
le başladı, bu prensiple ebediyete 
sürecektir. Tenkit mi, itiraz mı, 
nazariye mi istersiniz? O her za
nıan vardır \'e ınetclik ~tmemi~tir. 
Sakaryanın öniind{'n 1 anlar ara
sında bütün tenkitler, itirazlar \'C 

nnzariyc1er de vardı. Kcınalizm, 

bütiin o on ~ekizinci \:e on doku
zunru aslr artığı nnzari)-•elerinin 
metelik efn1cdiğini anlı~·an blr Ja
şaına \'C' Jiikseln1e kaygısının adı
dır. Bu kaygı her şeyden ev,.-el 
n1illidir \"C daiınn Uyl~ kalacaktır. 

KEMALiST 
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Musanın Hayatı 
Beni İsrail gençleri tabutu tam 

Hacebin yanına indirdiler 

iKDAM 

Belediye Reis. Poliste sürat ve 
MuaviniDeğişti 

Bu dedikodularla 
alakadar değildir 

Belediye Reis Muavinı Rauf De
mirtaş'ın Sivas vilayeti idare he

• • • • 
ıntızamın temını 

İstanbul Emniyet Mü
dürü tetkikler yapıyor 

HER GÜN 

Temizlik 
Bu mevsimsiz bahar havası 

beni kırlara çekti. Issız bir 
dağ yolunda iki saatten fazla 
yürüdüm. Göğün mavisi, yapa 
rağm yeşili bile yıkannuş ... 
Rüzgarda, temizliğiu ıslak 

kokusu var! 

Yürüyorum ..• 

!LK TEFRlKALARIN 1 dar elçisini şimdi de kendisine bağ. 
HULASASI lamak istiyordu. Ona ve ihtiyarlı

ğına hürmet gösterdi. Koluna gir-
(Ve!it, arkııdll§ı Hamanla Mı- di, tahtının yanındaki altın sedire 

nr'a kavun satTM71a gelıyM. oturttu. Kendi de tahta t€'krar ku

yeti azalığına 

ayininin yük • 
;ek tasdike ik -
.iran ettiği dün 
'.:>ahiliye Veka -
letinden Vila
.e bilidiri.Irniş-

İstanbul Emniyet Müdürü Sad
rettin Aka, dün, Üsküdardan Ka
va ki ara kadar olan sa.hada!k.i polis 
karakollarını teftiş etmiştir. 

Yeni Emniyet Müdürü, zabıta -
ya ait işlerin daha mıikemmel ve 
daha seri bir şekilde görülmesi i-ı 
çin tetkikat yapmakta ve lüzumlu 
görülen bazı tedbirler almaktadır. 

İşte, karşı yamaçta bütün 
pencerelerile güneşi içen bir 
ev: beyaz perdelerinin rüz • 
garla şişmiş yelkenlerile se
def kakmalı bir masal kalyo
nu gibi neredeyse çimenlerin 
denizinde yürüyecek... İçeri • 
sinden şakrak sesler geliyor .• 
Belli, bu güzel havada temiz· 
lik yapıyorlar .. 

Ka'l>Unlan yağma ediliyor. H;J,. 'ruldlL 
kümraa fikd11et ediııorlar. HV.. 
kümdar ellerine dilediklerini 
yapabilecefderine daôr bir •fer· 

Velit, yanıbaşmda duran bir ça
na bir altın tokmakla vurdu. 

Salonun kubbesi altında bu çan 
sesini müteak:ıp kuvvetli bir nida 
yükseldi: 

tnan• veriyor. Velit, Mısır me
:ıarlığının etrafım duvarla çe
vireTek ölülerden baç almıya 
lı4§lıyor. Çok parcı kazanıyor. 
Mezarlık ortasında bir sarcıy 
71czptınyor. Vezirin ölü kızın· 
1.an baç aldığı için, vezirin şi
kdyeti üzerine Mısır hiikümda· 
rımeseleyi tah1cika haf kdhinl 
Haceb'i gönderiyor. Bu Velid, 
Mısırın meşhwr FirllVtınu ola
cak adamdır.] 

- Ya Beni lsrail! .. hükümdarı-
nızın elçisine saygı vazifenizi ya
pınız. 

Bu kuvvetli sesi, gök gürültüsü
ne benzer bir ses takip etti. 

Haceb, içinden bütün şeytan du-
alarını okumıya başladı. 

Ne oluyordu? 
Ne olacaktı? 
Beni İsrailin burada ne işi vardı? 

... Mısırda Yakup evHitlarının ma-
Tahtın altın basamakları üzeri- ruz kaldığı tazyik herkesçe maltlm

ne iki taraflı sıralanmış yarı çıp - du. Yoksa kendini ölülerin hüküm
lak kızlar, birı1ıirlerlnin kalça • dan yapan bu adam .. Beni İsrailin 
Ia:rına baş dayıyarah uzanmış va - intikamını almak gayesini mi gü
ztyetleri ile canlı ve cana yakın düyordu? Haceb bu endişeli dü
bir zincir tep:il etmişlerdi. şüncelerde iken salonun büyük ka-

Tahtın üstüne Vıilit, bağdaş ku- pılar~~. biri açıldı. . . 
rarak oturmuştu. İçerı, d~r~ Be_ııı İsr~il delikan!ı-

Ark da akt iki
. güzel' sının ellerı nzerınde bır tabut .. gır-

asın ve ay a di. 
aariye, çözük siyah saçlarını çıp- · 

Bir tabut.. evet .. sanatkarane oy. 
lak göğüslerine libas etmişler, malı ceviz bir tabut ... 
bellerindek üpek fıtaların dil - Haceb büsbütün sarardı: 
ğilm yerlerine pırlanta kabzeli bi- - İşte .. bu ihtiı;am içinde beni 
nr hançer sokmuşlar, birer ucunu bu tabuta koyacaklar ve ölmeden .. 
ellerinde tuttukları büyük ve mu- diri diri gömecekler. 
rassa bir yelpaze ile • Velicfü yel- D' k ktu ıye or ... 
liyorlardı .. 

Kolları yelpazeyi hareket ettir· 
dikçe bilezikl.erini dirseklerine ka
dar dolduran altın halkaların şakır
tısı bu ge~ salonun heybet ve ih
tişam manzarası içinde muntazam 

akisler yapıyordlL V elidin tahtının 
yanında, bir eşik, aşağıda yine al
tından bir başka sedir konmuşttL 

Haman, Velitle aralarında ve ön
ce kararlaştırdıkları, kendilerine 
mahsus merasim ve ihtişam ile 
ilerledi. Diz çöktü. Tahtın ırlt ba
samağını öptükten snra doğn.ıildu. 

- Ey ölüler diyarının ulu haka
nı .. dedi Nil diyarının kudretlu hü
kümdarının elçisi mülakat şerefi
nize nail olmak istiyor .. 

Velit, Hamanm saltanat komed
yasını mükemmel oynadığına için
den memnun oldtL 

- Buyursunlar.. dedi. Nil diya
rı hükümdarının muhterem elçisi 
hoş gelmiştir. 

İhtiyar ve ak sakallı Haceb, bu 
kadar merasim ve ihtişam içinde 
rüya gördüğünüze zahip oldu. 

O da, usul bu imiş diyerek, Ha
man gibi tahtın altın eşiğini eği
lerek, ak sakalı ile yeri süpürerek 
öptü. 

Ba~ını kaldırdığı ve avağa kalk
tığı zaman ise Velidi tahtından in
miıı ve yanına gelmiş buldu. 

Tabut, el üstünde taşındığı ıçın 

içini görmüyordu. Beni İsrail oğ
lanları yavaş adımlarla tahta yak
laştılar .. basamakları çıktılar. 

Velit, kurulduğu sedirde, dudak
larında gururlu bir tebessüm, ihti
yar elçinin suratının renkten renge 
girmesini derin bir zevkle seyredi
yordu. 

Beni İsrail delikanlıları tabutu 
tam Haceb'in yanında indirdiler ... 

Haceb, az daha hayretten aklını 
oynatacaktı. Tabutun içinde üryan 
bir kız yatıyordu. ve bu kız .. tabut 
yere bırakılır bırakılmaz doğrul· 

du ... elinde tuttuğu murassa ve içi 
şarap dolu kupayı Haceb'e uzattı .. 

Haceb'in gözleri kıza takılı kal
dı. .. 

Onun fevkalade olan güzelliğine 
mi: 

Hayır ••. 

Hiç bir libasın mahremiyetini 
örtmediği. üryan vücudüne mi? 

Hayır... Dünya ihtiraslarından 

çoktan el etek çekmiş bu ihti
yar adamın gençlik tarağında do
kunacak bezi kalmadığı için bu çıl
dırtıcı manzara da onu tahrik et-
memişti. 

Onun hayreti.. Beni İsrail deli
kanlılarının ellerinde ve tabut için
de getirilen, kendisine güler bir 
yüzle şarap sunan bu kızı tanımış 
olmasındandı. 

Rauf Demirtaş 

1935 ten beri 
' stanbulda Si
i vri Sarıyer ve 
!'atili kayma -
ınakamlıkların

i a ve iki sene
ye yakın bir za· 

mandan beri Belediye Reis Muavin
liklerinde ve hassaten vilayetin 
mahalli idaresinde ç:ılışmış olan 

Rauf Demirtaş'ın bu tayini mü -
nasebetile Vali ve Belediye Reisr 
Doktor Lutfi Kırdar bir muharri· 
rimize şunları söylemiştir: 

•- Rauf Demirtaş temiz ve dü
rüst bir arkadll§tır. Kendisinin bu 
tayini belediye dedikodulariyle 

kat'iyyen alakadar değildir. De -
ğiştirilmesi Dahiliye Vekaletinin 
gösterdiği lüzum üzerine olmuş -
tur.• 

Haber aldığımıza gore Rauf De
mirtaştan inhilal eden Belediye 
Reis Muavinliğine Akhisar Kay -
makamı Rifa t tayin edılecektir. 

Öbürgün yeni vazifesi b"§ına 
hareket edecek olan Rauf Demir -
taş Mülkiye mezunu olup büyük 
harbin en şiddetli senelerinde Ça
nakkale, Gelibolu ve Bilecik mu

tasarrıflıklarında bulunmuş ve 
sonra da memuriyetinden 16 sene 
kadar ayrı kalarak 1935 yılında 

Silivri kaymakamlığında hizmeti
ne devam etmiştir. 

Silivride imar ha~eketinin te
melini kurmuş, köy idarelerini 
tanzim etmiş, muntazam bir tele
fon şebekesi vücude vetirmiştir. 

Fatihde de iyi çalışarak müktıfa
ten Belediye Reis Muavinliğine 

getirilıniştir. 

Yeni vazifesinde 
dileriz. 

DENiZ 

muvaffakiyet 

Şadan vapuru yüzdürüldü 
Bir müddet evvel Ereğli !ima -

nında karaya oturan vapurların 

kurtarılmasına ehemmiyetle de 
vam olunma'ktadır. 

Dün Ereğli limanından alaka -
darlara gelen haberlere göre; teh
likeli bir şekilde oturan vapurlar
dan Şadan vapuru yüW.ürülınüş -

tür. Vapurun yarası ağır olmakla 
berB>ber hafif bir tamirden geç -
tikten wnra bir vapurun yede
ğinde İstanbula getirmek müm 
kün olacağı sanılmaktadır. 

Diğer oturan vapurlardan Ga -
lata ile Kaplan vapurlarının vazi
yeti bir hayli tehlikelidir. Bunun 
''>'"' ounlarkın kurtarılması çok 

Bu cümleden olarak Emniyet 
Müdürü bütün şube ve merkezle
re bir tamim göndererek eshabı 

mesaliha hüsnü muamele ve işle -
rin sürüncemede kalmaması için 
azami itina gösterilmesini, mesai 
saatlerinde her memurun mutlaka 
vazifesi başında bulunmasını bil -
dirmiştir. 

Polisin en mühim vazifelerin -
den biri de halkın maruz kalacağı 
müşkülatı önlemeğe çalışmak ve 
bu hususta yol göstermek olduğu 
asla gözden uzak tutulmıyacaktır. 
ÖğreRdiğimize göre, Emniyet 

Müdürü, zabıta işlerinin daha isa
bet ve süratle yürümesi için, ce
za ve ceza usulü muhakemeleri ka 
nunları hükümlerinin polis me -
murlarına tahmil ve tayin ettiği 

vazifeleri maddeler halinde ve a -
çık bir şekilde tespit ederek bas -
tırmağa ve bütün memurlara da -
ğıtmağa karar vermiştir. 

Böylece herhangi bir hadise kar 
şısında, polis memuru, yapacağı 

muamelede tereddüde düştüğü an
da, bu muhtırada aradığı sualin 
cevabını en vazıh ve kanuna uy -
gun, eksiksiz şekilde bulacaktır. 

Bu suretle zabıta muamelelerinde 
herhangi hir noksanJLl<, yanlışlık 

dolayısile melhuz olan gecikme -
lere meydan verilmemiş, işlerin 

süratle ve kanunlara en uygun 
tarzda yürümesi temin edilmiş o

lacaktır. 

-----o 
BELEDiYE 

Eminönü 
dükkan 

civarında 
fiyatı eri 

Dün Emninönü ve civarındaki 

tüccar ve esnaf Vali ve Belediye 
Reisi Liıtfi Kırdara müracaat ede
rek Erninönün.de yapılan isti.ınl.iık 

ckılayısile dükkıfın ve mağaza ki
ralarında hasıl olan büyük teref
füden şikayet etmişler, vaJ:iden bu 
işe bir çare bulmasını rica etmiş • 
!erdir. Bunlar üzerine Vali, ma • 
halline bir tahkik heyeti göndere
rek vaziyeti tahkik ettireceğini 

vadetmiştir. 

Kahvelerde çalgıcılar 
Bazı çalıgılı kahvelerdeki çalgı.

cılar arasında kadın muganniye 
bulu.nmasına müsaade edilmeme
sinden dolayı yer sahipleri şika -
yette bulunmuştur. 

Etrafında dolll§mıya baş· 

ladun. Bahçesindeki ağaçlar, 

ne cömert bir topraktan ha· 
yat emdiklerini gösteriyor: 
Bir yanda geniş kollarile ma· 
vi boşlukta gerinen elma, ar· 
mut, incir ağaçlan .. Bir yan
da yere çömelmiş bodur ü
ziiın kütükleri.. Ötede yeşil 
yapraklar arasında altın gü
neşlerini sallandıran porta • 
kallar ... 

Aile reisi, göz bebeklerinde 
kalbinin bütün şefkati gülen 
ak saçlı bir baha: Ağaçları 

buclıyan ihtiyarla konuşuyor, 
toprağı belliyen delikanlı ile 
merhabalaşıyor, kitap okuyan 
çocuğa bir şeyler soruyor ... 

Ve içeriden sesler işitiyo -
nım: Su şırıltılarına karışan 

pml pırıl sesler .. 
Bir daha bakıyorum: Pen • 

cerelerde, temizlik, şeffaf bi
rer cam olmuş .. Temelden ça· 
tıya kadar, silinmedik, süpü
rülmedik, temizlenmedik yer 
bırakmıyorlar. Belli ki, ne ço
cuklarının kanını emerek kur
saklarını şişirecek tahtakuru
larma, ne iğnesini sokup zehi
rini dökecek aç gözlü sinek -
Iere, ne de ele avuca geçmi -
yen, kurnaz, çevik pirelere bu 
temiz aile ocağında yer yok! 

Bu evin aydınlık havası içi
me doldu. Dudaklarımda bir 
sevinç türküsü, içimde yaşa • 
mak arzusile yürüdüm ... 

Yusuf Ziya OflTAÇ 

Şeh:r bütçesi 
Şimdiye kadar şehir bütçesi, geç 

hazırlanmak yüzünden Dahiliye 
V ekiletince Haziran devresine ka
dar taS<iık edilememekte idi. Bu 
suretle teahhura uğrayınca beledi
ye dairelerinin işleri eski bütçe ile 
tedvir edilmek mecbur·iyeti hasıl 

olmakta idi. Bu itibarla Şehir mec
lisinin bu yıl bütçeyi Nisan dev
resinde tetkik ve müzakere etmesi 
esası ka:bul edilmiştir. Bu suretle 
bütçe Haziran devresine kadar tas
dik ettirilmiş olacaktır. 

---00--

lnsan kıyafetinde canavar 

Kurnaz Veli!, kuvvet ve <ihtişa
mından göz dağı verdiği bu hüküm- (Arkası var) güçlükle mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan bazı kahvehane 
veya lokanta sahipleri kahvelerin
de seyyar çalgıcıların çalgı çalması 
için müsaade istemektroirler. Bun 
lar, çalgılı kahvelerin verdiği ay
lık rüsumu vermeden böyle bir 
müsaade almak için müracaB>tte 
bulunmuşlardır. 

Evvelki gün Sarıyer civarında 

çirkin bir hadise olmuştur. Kısır 

Kaya köyünde Hakkı ve Mehmet 
adında iki ah!iiksız ayni köyden 
5 yaşında Nihada tecavüz ederek 
zavallı yavrunun ırzına geçmiş -
!erdir. Canavarlar kaçmışlarsa da 
zabıtaca yapılan araştırma sonun
da ele geçmişlerdir. 
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Yüzümde, bir soluk duyuyo· 1 için, tamamile yabancı idi. 
rum. Çok uzun mesafelerde.n geli· ı Burası, neresiydi? Ben, buraya 
yormuş gibi vızıldıyan bir kadın nasıl gelmiştim? Hafızamı topla -
sesi, vakit vakit kulağımdan kafa- yıp bulmak istiyordum. Bahçeyi 
ma doluyor. Kadın, bir !eviye mi hatırlıyınca, ayaklarım suya erdi. 
söylüyor, yoksa hayalim mi bun- Ben, o kadınların evinde misafir 
!arı tekrarlıyor? olmuştum. Bu, muhakkaktı. Fakat 
Kadın sesi vızıldıyor: nasıl? 

- Hamm, kendine gel... Ayıp Kalkıp bir hamlede giyinmek, 
vallahi... Ah, bugün, sağlık se!a - çıkmak istiyordum. Denedim; ba
metle o bahçeye gitmiye idik. Hız- şım yastıktan kalkmıyordu; bütün 
lı gitme. d ivjşim bunun icindi? vücudüm, bere gibi sızlıyordu. 
Hanım, istikbalini mahvediyorsun? ~e yapacak t ım? El evinde, ak· 

Hangi hanım ? Ayıp olan ne? Ki- şama kadar yatacak mıydım? Ken
min istikbali? Bir sıra geldi, bu di odam, kendi yatağım gözümde 
vızıltıyı da duymaz oldum. tütüyordu. 
Uyanıp ta, gözlerimi açtığım za- Ben yatakta düşünürken, odanın 

man, şaşırdım. Kendi odamda de- kapısı yavaşça açıldı; içeriye Be
ğildim. Yattığım oda, otel odasına hice hanım girdi. Bir suç ortağı ha· 
benzemiyordu. Somyası bozuk ka- !ile gülüyordu: 
ra ağaçtan geniş ikj kişfük karyo- - Bonjur beyefendi. 
la, yine kara a~octan aynalı kon- Kalkmak istedim: 
sol, gardrop, komodin, gözlerim - Bonjur hanımefendi. 

o, mani oldu. 

- Hiç rahatınızı bozmayınız. Na
sılsı.ruz? 

- Teşekkür ederlın, pek iyi de
ğilim. 

- Ben, bir iki kere baktım, uyu
yordunuz, uyandırmak istemedim. 
Belki erken bir işiniz vardır. 

Ah! boş bulunmak, idaresiz ko
nuşmak, ne fena. 

- Hiç bir işim yok, dedim. 
Behice hanımın gözleri ışık ışık 

yandı: 

- Oh! ne iyi! Bugün istirahat e-
dersiniz. 

Karyolanın yanına oturmuştu: 

- Başınız ağrıyor, değil mi? 

Elini alnına götürdü: 

- Benim de başım çok ağrıyor. 
Hep suç ortağı halile gülümsüyor
du: 

- Az içmedik. 

- Evet. Biraz fazla içtik. 

- Siz, bozuldunuz. En, ben de 

geldim. Siz de benim gibi yapıııız, 
açılırsınız. 

Korku ile sordum: 
- Nasıl, sabah sahalı rakı mı içe

ceğim? 

- Hangi sabah, beyim? Öğleler 
oldu. 

- Gündüz rakısı bana dokunur. 
- Çok değil, iki ufak tek. Ağzı· 

nızın pasını da alır. Bir deneyin. 
Yataktan kalkacaktım, o, omuzu

ma dokundu: 
- İsterseniz kalkmayın. Ben, ge-

tiririm. 
- Hayır, hayır kalkayım. 

Behice, karyolanın kenarından 

Yataktan kalkıp gtyıinmek ıçın 

sarfettiğim gayret, beni yormuştu. 
Başım dönüyordu. Sofaya çıkınca, 
gözlerim karardı, ayaklarım birbi
rine dolaştı, düşmemek için duvara 
tutundum. 

Ayak seslerimi duymuş olacak
lardı. Karısı odanın kapısı açıldı, 

Behice göründü. Ayakta güç dur
duğumu anlamıştı, koşarak yaklaş· 

tı: 

- Galiba fenalaştınız. 

- Gözlerim kararı verdi. 
Koluma girmişti: 

- Bana yaslanarak yürüyün. 

kalkmıştı, gardrobu açtı, bir pija· Behicenin koluna dayanarak o-
ma çıkardı: daya girdim. Burası, evin salonu 

- Bunu giyersiniz. olacaktı. Eşyalar, eskiydi; kıymetli 
- Esvaplarım nerede? şeylerdi. Odanın ortasındaki masa-

- Çok buruşmuştu, kolacıya gön- ya bir içki sofrası kurulmuştu. Hem 
derttim; akşam üstü verecek. Ma- oradan kaçmak, hem de sereserpe 
demki işiniz de yokmuş. Ferah otu- oturmak istiyordum. 
run, bizi yabancı gibi tutmayın. Behice, masanın yanına geniş, ra· 

- Teşekkür ederim. hat bir koltuk çekti: 

sizden farksızdım. Sabahleyin da- Behice, odadan çıkmıştı. Kadın - Bir limonlu ile kendinize ge
ha fena idim. Başımı soğuk su ile pijamasını giydim, aynadaki haya- leceksiniz. 
yıkadım, biraz açılır gibi oldum. /· lime, eğer halim olsaydı kahkaha-[' -Hiç limonlu içmedim. Salıi mi 
ki tane de limonlu icince kendime larla "lecektiın. s" unuz? 

18 - 2 inci kanun • 

Radyo Fiyatleri 
Aboneman Ücretleri çoktur 
herkesi Radyo sahibi etmeliyiz 

Vatandaşların kültüı seviyele • 
rini yükseltecek vasıtalardan biri 

de radyodur . 
Bütün medeni 
memleketlerde, 

radyo bedii ve 
talimi bir ihti
yaç olarak ka
bul edilmiş ol -
duğu içindir ki 

r her gün biraz 
teammüm e~ -
mekte, radyo 
sahibi olmıyan-

ların adedi her gün biraz daha a
zalınaktadır. 

Radyo memleketimize dahil ol
duktan sonra diğer dahil olan her 
yeni şey gibi bir dert halini almış
tır. Bu dertlere şikayet te diyebi
liriz. Bu şikiıyetleri tasnif <ıtmek 
lazım gelse ıkiye ayı.:mak liizım
dır. 

1- Dadyo sahibi olanların şika· 
yeti. 

2 - Radyo sahibi olmak istiyen
lerin şikayeti. 

Radyo sahibi olanların şikayeti, 
An.kara radyosunun kurulmasın

dan ve hergün bir inkişaf hatve • 
si atmağa başlamasından sonra 
yavaş yavaş azalmağa batta du -
yulmama.ğa başladı.Falkat bununla 
Ankara radyos\lnun şikayet edil· 
miyecek hiçbir tarafı kalmamış -
tır; demek istemiyoruz. Mubak • 
kak ki yine noksanlar vardır ve 
olması 'İa tabiidir. 

Asıl üzerinde ehemmiyetle dur
mamız lazım gelen 2 numaralı şi

kayettir. Yani radyo &ahibi olınak 
istiyenlerin şikayeti.. 

Öğrendiğimize göre; halen An
karB> radyosunun 40 bin abonesi 
vardır. Yani 'l'Jirkiyede radyo sa-

hibi yalnız 40 bin kişidir. Alman -
ya, İngiltere, Fransa, İtalya gibt 
büyük Avrupa devletlerini bir ta
rafa bırakalım Balk•nlarda bir -
çok devletler hiıla bizden fazla 
radyo kullanırlar .. 

Yukarıda da yazdığımız gibi 
radyo, halka ve vataıırlaşlarn, eve 

Bunun için ilk düşünülen ted' 
bir hariçten cHalk tipı. olarak I' 
yet ucuz radyolar getirip halk' 
en ehven bir şekilde satma.1'111 
Bunlar asgari 15, azami 30 • '/ı 
liraya kadar satılacaktır. 

cHalk tipi. radyoların ne Sil' 

retle ve kimin tarafından satılacl' 
ğı henüz belli değildir. Fakat bıl' 
nun da devlet elile yapılması, yerJ 
bir teşki.J.at yapmak bile lazım ge} 
se, muvafık olur kanaatindeyi:t. 

Bu güzel habere ilaveten biz dl 
iyi bir haber veriyoruz. 

Amerika ile aramızda imzalaD' 
mış olan ticaret ve klering anlaŞ • 
ması önümüzdeki aynı 15 şinde# 
itibaren meriyet mevkiine girec~ 
tir. Alakadarlardan sızan haberle' 
re göre: Amerikadan gelecek bil· 
umum mallar için yüzde 50 giiJll" 
rük tenzilatı yapılması kararlaŞ • 
tmlnuştır. Bu hesaba göre mevcı11 

radyolar badema dah1 ucuza alı • 
nabilecektir. 

Mesela: 15 kiloluk bir radyo ti 
liraya kadar ucuzlayabilecektir· 

Bazı temenniler 

Halen 30 • 39 
liralık ucuz rrJ 
yolar piyasa· 
da kalmamıştır· 
Nafia Veki\J2ti· 
nin bu kararın• 
bir an evv•l 
tatbik mevkii • 
ne koymasıııı 
dilerken naza • 
ra alınmasınd• 
halk için bü • 

yük bir fayda temin edeceğindeD 

hiç şüphemiz olmıyan birkaç nok· 
taları da yazmaktan kendimizi a• 
lamıyoruz. 

1 - Radyo abon~an ücreti 10 
lira pahalı değil midi c? 

2 - Senelik aboneman ücreti 
için daima mali sene hesaplanarak 
tahsil ediliyor? 

Balkanlarda radyo abonemaP 
ücreti senelik 5 liradır. Amerika• 
da 78 radyo istasyonu vardı!:· 

Bunlar abonelerinden kat'iyyeD 
bir ücret almazlar, masraf!arJ.lll iyi bir muallim, en iyi bir arkadaş 

olduğu bir medeni ihtiyaç olarak rekliımlardan çıkarırlar. 

kabul edildiği halde niçin nüfusu
muzun hiç olmasa onda biri rad
yo sahibi değildir? Çünkü radyolar 

ateş bahasına satılıyor. Fakir halk 
şöyle dursun orta tabaka bile ala
mıyor .. 

Biz biraz daha iler:ye giderek 
alanların bile çok büyük fedakar
lıklara katlandıkların1 iddia ede • 

ceğiz .. Çünkü radyo alındıktan 

sonra çıkan masrafların had ve 
hesabı yok .. 

Ucuz radyo tasavvuru 

Dün okuduğumuz bır haber bi
zim kadar her vat~ndaşı mutlak 
ve muhakkak surette sıcın derece 
sevindirmiştir. Haber şu idi: 

Nafia Vekaleti halka ucuz rad • 
yo temin etmek için esaslı tetkik
ler yaptırmaktadır. 

- iki tekle, benim gözlerim, şıp 
diye açıldı. 

Fakat sofranın hazırlanışı, hiç de 
ciki tek• için değildi ve sofradaki 
mezeler, boğazlı insanları bile bir 
gün idare ederdi. 
Koltuğa oturdum, şaşkın şaşkın 

bakınıyordum. Benim, bu evde, iç
ki masası başında, ne işim vardı? 

Behice, yarısına kadar doldurdu
ğu kadehe limon sıktıktan sonra 
bana uzattı: 

- Bir dikişte içiniz. 

Bir solukta içtiğim rakı, boğa

zımı, midemi yakmıştı, su barda
ğına sarıldım. Açılmak şöyle dur
sun, daha kapanacaktım. 

Yüzümü 
gülüyordu: 

buruşturunca Behice 

Selim CAViT 

ADLiYE 

Bir katilin son muhakemesi 
Suad.iyede kardeşi Enveri çalt> 

ile boynunu keserek öldüren Ar•P 
H;lsay Yaseminin Ağırcezadaki 
Muhakemesi bitmiş ve dün Müd· 
deiumumi iddiasını s~rdetmiştir. 

Müddeiumumi hadiseye maktul 

Enverin sarhoşlukla kardeşine hii· 

cum ve taşla başından yaralaması 

sebep olduğunu söylemiş ve bU 

ağır tahrikin gözönünde tutularak 

Hasanın ceza knununll?l 449 uncıı 
maddesine göre cezalandırılmasl· 
nı istemiştir. Muhakeme müdafaa 

ve karar için kalınışt1~. 

Yüzünde, geceki dargınlık, aJ<sİ• 
lik yokttL Masaya bakıyordu: 

- Başladınız galiba? 
- Evet, açılalım, diye. 
- Afiyet olsun. 
Çok geçmedi, Safinaz göründii. 

Ayni dost bakış, ayni güler yüz, ay• 
ni iltifat! 

O da masanın kenarındaki iS· 

kemlelerden birine ilişti. Ev halkl• 
bu kadar mıydı? Başka gelecek te 
var ınıydı? 

Ben, bu !iç kadının arasında, tek• 
lifsiz gülerek, kırk yıllık ahbaprnı· 
şım gibi oturmuvş, konuşuyordu!l1· 

İşte, felaketim buradan başlıyor· 
Sıtkı Tahir, susmuştu; gözleri 

mezarlığa daldı. Neden sonra uyan• 
dı: 

- Size tesadüf edece~imi bil•eY• 
- Biraz sonra bana, hak vere- dim hatıra defterlerimi yanıma a• 

ceksiniz. lırdım. 
Boyııumu büktüm: Beni ürkütmemek için olacak, 
- İnşaallah! hemen ilave etti: 
İkinci lirnonluyu içtikten sonra _ Hayır, hayır ... Edebivat yaP' 

sarhoşluğum yenilendi; artık on- , madım. Hayatımın, günü gününe 
!ar ısrar etmeseler, ben, kendili· 

1 
kısacık hikayesidir. Öv le vak'•l•'• 

ğimde~ iç'."'ektim. Kapı açıldı, Fer-ı öyle hadiseler ki, kendim vu•ılt· 
dane gırdı: ğım halde, hazan şaşmyorıul'I . . 
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Bay Profesör 
Türkçe konuş! 

• 

SAY FA 3 

Sürat meselesi 
Hastalık, sağlık 

Beden terbiyesi istişa
re heyeti dün toplandı 

Tarih ve Dil Kurum

Terclimanla seyahat, tercüman 
vasıtasile alış veriş mümkündür. 
Fakat tercümanla tahsil, ifte bu 
olmaz. Memba suları bile kaptan 
kaba botalırken vaınflannı biru 
kaybediyorlar. Bir ilim ıubesini, 

hele maııc•i ve mücerret ilimler -
den birini tercüman vasıtasile öğ
renmek teşebbüsü bana komşunun 
kulağile konser dinlemekten fark
sız gelir. Bunun içindir ki eniver
sitcmizde bir ktsmı derslerin hfila 
tcrcün1an vasıtasile okutulmasına 

Yeni vap rların sürati 
hakkındaki iddialar 

Dün akşam birdenbire ha,ta
)andım. Evvel.fı bir vücut kırıklı

~ .. sonra kömür vurınu gibi bir 
b~ ağrısı, arkasından kuvvetli bir 

}arını himayelerine 
aldılar k "k f b l J titreme ile ·atağa yattım. Bir saat Komisyon tet ı a a aş a ı evvel matbaada tahrir be)'elinden 

Toplantıyı Başvekil açtı ve 
sporumuzun gayesini anlattı 

Ankara, 17 (A.A.) - Milli kül
tür inkılabımızda iki mühim esas 
olan tarih ,.e dil inkıliıplarımızla 
ve bu yolda devam eden ilmi ça
lışmalarla ötedenberi yakından a
lakadar olan Cümhurreisi, Milli 
Şefimiz ismet iııônü, Türk Tarih 
ve Dil Kurumlarını yüksek h a

şaşıyorum· 

l b "ld • k mürettiphaneye, mürettiphaneden neticeyi rapor a l ırece makine daire&ine, makine dair<'-
. ı aiııdea idare' e, idareden tekrar 

nn sipariş işinde bazı ehemmı~ctlı j tahrir bcyefu.e ıkoşan ~ckctli, kra
tekliflerin mevzuu haricı tul up \vatlı adam g'! ti. onun yerine, ar
tutulmadığı da bul~dır. k ma renkli ve kübik çizgili bir 

Avrupada muhtelif tezgahlara 
yaptırılan vapurlardan bir kısmı -
nm mevcut mukavele ve şartna • 
melere uygun olmadığı anlıı~lmış
tı. Evvelki gün İktısırt Vektıletin -
den gelen bir emirle bu Işın tetki
ki ne geçilmiştir. 

Bu tetkikat dolayısllc Etrusk va- pijama gi~·ıniş, •arı başı kımsık, 
purunun siivarısi ve çarkçı başısı ayakta durmağa, gö:derini a~aga, 
davet edilerek malı1matına mıira- eİlerini oynntmağa menli ol '~ n 

Ankara, 17 (A.A.) - Beden ter
biyesi kanununun hu>usi maddesi 
mucibince Genel D•rektörlüğün 
çalışma programile bu husustaki 
bütçesini ve diğer muhtelif işleri 
hakkında müzakere ve kararlar 
almak üzere teşkil edilen beden 
terbiyesi istişare heyeti bugı.in sa
at 10.30 da Türk lla•'• Kurumu 
genel merkez binasındaki salonda 
Başbakan Celtıl Bayarın huzuru 
ile ilk toplantısını yapmıştır. Baş
bakan Celll Bayar riyaset mevki
me geçerek müzakerryi açmış ve 
fU beyanatta bulunmuştur: 

ettiği derecede terakki ve tekamül 
gösterecektir ve bütün memleket
le beraber gençliğirr.iz sizin hiz
metlerinizi takd;r le o<arşılayacak-

yclerine almışlardır. 

işin bizdeki tecrübesi hiç le yeni 
değildir. 1847 de yani 92 sene ev· 
vcl istanbuldaki Hrrbiye mektebi 

• az çok Avrupalılaştırılmak isten - caat olunm~. neıj'esiz, ü.trbtt bir adam geldi. 

tır. Buna mazhariyetinizi temenn 
~.,..,. ................... ~-~--..... ~--.....,. mis ve esaslı dcrslc'T için Avmpnlı 

m~lerin getirilmesi düşünül
müştü. Fransa ve RusJadan mu · 
allim zabitler cclbcdildi. Bu uı.tler 

... Sırf bu maksatla t~ekkül etınl~ 
olan kamisyon evvelki günden son
ra dün de Deniz Tıcaret Müdür -
lüğünde sabah ve oğleden sonra 
olmak üzere iki defa top anır · stır. 

DC:nkü toplantıda, Mıll.i Mudafaa 
Vek.5.kti Deniz İ ~leri .Mıisteş rlı -

ğıııdar> yüksek ru' belı ıki denız 

mütehassısı ile, Dr r:.z Ticaret Mu
dürlüğü Fen heyeti Rcısı, Ziraal 
Bankası h:ıkuk muşavin ve sıvil 
bazı denız mütdıassıslan hazır bu
lunmuşlardır. 

Ajansın tekzibi • 

- Hükumetin spor ye beden ter
biyesine nasıl bir veçhe ve istika
met vereceğini Türkiye B. M. 
Meclisinde hükilmet namına söy -
Jediğlm programda izah etmiştim. 
Bu izah neticesi olarak da elimizde 
olan kanunu B. M. Meclisi bize 
vermiştir. Bu kanunun hüküm
leri dairesinde mel"'lleketimizde 
sporu genişletmek. tekamül ettir -
melr. arzusundayız ve vazifemiz 
budur. 

eder ve hepinizı tebrik ederim. 

Fenel Direktörün 
verdiği izahat 

Başbakanın beyanatından sonra 
Beden Terbıycsı Genel Direktörü 
Tümgeneral Cemil Tahir Taner 
işe başladığı tarihten itibaren ge -
çen zaman zarfında meşgul oldu
ğu aşağıdaki mevzular üzerinde 
izahatta bulunmuştur-

Genel Direktörlük kadrosu ve 
muvakkat bütçesi tesçil işleri. 

Umumi vaziyet hakkında böl -
gelerden istenilen mdlı'.lrnat. 
Mutahassıs zevat aıasında yapı-

lan anket. 
Altı aylık faaliyet programı. 
Kış ı;porları için yapılan mu • 

vakkat ve müstacel yardımlar. 
Güreşçilerimizin yapacakları 

ecnebi temaslarına hazırlık olarak 
Ankaradaki çalışmaları. 

Futbol hakem kursları. 
Civar köylerde yapılan tedkik

Jer. 
Genel Direktörlük 

neşrine başlanan beden 
ve Spor adlı mecmua. 

tarafından 

terbiyesi 

Kanunun tatbikatıııa m~ eallik 
hazırlanacak talimat ve nizamna
meler. 

Kanunun istişare heyetine ver
diği vazifeler. 

Başvek ı · 

beyanatı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Başvekil, b:ınu müteakip aynen 
şunları söyledi: 

- Şunu da ilave etmek mecbu-

riyetindeyim ki, Mil'i Müdafaa 
işleri hakkında madde tasrih ede

rek herhangi bir iddiada bulun • 

mak, veya sual tevcih etmek iste
yen bir arkadaşımız varsa kapı 

açıktır. Ona doğrudan doğruya 
ben muhatabım veyahut yeni Ve

kil arkadaşımız tedkikatım yapa-

rak, llızımgelen 
hazırdır. 

cevabı vermiye 

Başvekilin beyanatır.dan sonra, 
reisin davetine rağmen, mevzu 

üzerinde söz alan olmadığından 

ruznameye geçildi. 

yeni programla den;l...-e başl· ına

daıı önce türkçe öt;reuecekl...- i. 
Kendilerine bir buçuk .ene müh
let •·erildi ve mukavele! r bu su

retle yapıldı. Gayretli Fre k \'e 
Alman zabitleri kendi aylıkların

dan türkçc hocaları tuttular \"C bir 

buçuk sene çalıştılar. Fakat on se
kiz ay içinde yabancı bir J.iı;anı>hir 
ilim "asılası olarak kullanmaya 
imkan var mı? 

Dersler b laymca hiçbiriniıa 

türkçe öğrenemediği anlaşıldı ve 

kendilerine birer tercüman tut • 
malr. zaruri oldu. O .. aman yabancı 
diller Türk halkı arasında hiç ya
yılaıamıştL Galatada sarraflılı: ve

ya komisyoncululr. eden ve fiiyle 
böyle fransızca konuşan hırisliyan 
•·atand~lardan tercümanlar bul • 
dular ve ecnebi zabitlerin yanlan-

Tetkik olunacak meseleler ara
sında vapurları daha müsait prt
larla başka tezgahlara yaptırmak 
kabil olup olmadığı, yaptınlan va
purların yazi;ı;et ve evsafı şartna -
me hükümlerine rnutaD:ıık bulunup 
bulunmadığı. ikinci rtı vapurle-

Bir tramvay kazasının 

m hak. mesi 

Ankara, 17 (AA) - Alın nya-
d nla ak --'-k . 1 Yatağa yüzüko)·ıın mannn el-a yaptı r rn= C'timize g - .L • • -~ , 

1 • • inlemca. 1 sn )'Wil.lh. rın 
ürılcn vapurlardan bazısı • mu- erunı ser '·-

!tına snkmn< nt lr ·anı or. ,.,.. 
ltarrer şartname ve re:...kavel a - a -<> • • • • 

f delik bir teneke gıbi, ıçın-meyc uygun olmad kları yolunda amın, . 
ilen sürüınıuş iddia:~ tetkik mak deki bütün insan lan v~ gctı ı:c :
.adile bır komisyon t _.1 edil- mis .,,,. ··aıarı boı;alltıgını n• bır 

· ti balon hafifliğile yerden kes ' rek 
rmşr 

1
,_. 

· s z b'nasu göklere ka .. tı 0 ını Bu komısyon, mc7kür ıd.duı:lara ınsan 1 1 1 

bi'lta~ a mevnı te<:kil eden •Et _ dnyuyordum-
r~k· vapuru hakkında 1st n:bul- Pa "'n"z ı.ir Ok ·anosta nit ) et-
da tetkikata ba~lamıştır. sh bir tubiatle ba,bn'lll \<al ı •11:1 

T kil k d b d b 'giinlorde olduğu gibi, lcendıını, 

1 
eşk ma sa '1

711
u
1
n
93

a
9
n 1 arhlet 1 sanki dünya ile ahreti ayıTan lıaddi 

o an omısyona tarı ı .. . 
So P t ı . d b h . fasılm ozerme vannı · bul"' r-n os a gaze esın e unun arı-

. d tf-' ·1 · · 1 tk dom. cın e a .....,ı er ıştıga ve te ık . .
1 
.. d"" 

1
·, • · • Ne saU'dım, ne o uy um. h.lc..ının 

mevzularının hakikate uygun ol • d ~ h ik. - d d h · .· .. .. ara~ın a ve er ı ısın t>n ı . 1) ı 
madıgını beyana Anadolu AJansı b. h Jd .d. H 1 d ı• 

ır a e ı ı.n ~ as ov ım. -ıem 

mezundur. l d h .. 1 .. ·t .. ya ı ·r ıun, cm o ıuu unı. 

Odanın bütün l'Şyasına. kanape· 

lzmird9 kabul edilmiyen >ine. koltuğuna, dolabma, masa•ına 
teraziler ve bütün ha\ asına. hu ölnll'diği 

'-'-~ halde yaşıyan acayıp adamın lıu-

Vatmnn Süleymanın ,d rcsınde
ki Edirnekapı trnmvaJ ı evvelki 
ak~aın. Salkımsöğutt~ dum:.ış ve 
95 yaşındaki Sıdıka 'nmek iste -
miştir. Fakat arka knpıdıın inen 

Sıdıka daha bir ayağı ba:;am.ıJ.. ta 
iken tramvay hareket etmiş ve id-

Burada ımal edılen ve u.mını<'· • · d · d h. 
stL~ı atıno~fcrı crm ve urgun ll' 

ki ayarlar müfeltişl~J:ıce kabul . ı·k h 1. d · · t" . . . . . sessız ı a ın e sınını~ ı. 
cttırılcnııyen 5(10 tcra~ı dolayısıle D 

1 
k 

1 
··ı ı en 

. . . uvar arı ap ı)-an go gt" f'1" }> • 
şehrımızc gelmiş olan hır kısımı . 1 1 b" • • · 

. . 1 . r·kt \'-L<I u• Cekrtfelt ı:ıren ışık ara iri ırıne 
terazıcl erın u:at CACt e ne 

.. . karasarak bu bes mt•tro murahba-
muracaata karar •·crd.ltlerını :yaz- . · - ~ .. 1 

l 
lık ,·erdl' ne gunduz, ne g«n' o · 

mıştık · ~ .... d'-'· ka , 1 , ·'· ·- · 1 - ıe mı,·an, çun.m ne ay ınuı<. n · ,. armara n.ınw"""' o çu r ve . 
diaya göre, bu vazıyetı goren bi
letçi Mehmet te kadını bıran ev -
vel caddeye indırmiş olmak ıçm 

. . b' ranlık, müphem. hır 7an1a11 \t mt"· 
ayar b - üfeUı< gı vazısctı ır • 

1 
d 

, . - kan .)aratıyor ıır •· 
rapor halınde hazırlıyarak Veka- .. 

1 1. d k. h ı Bana 01 e gc ı\or u ı. u a\n 
1 te göndcrm :ş!.U. • • . _, - ·b ld · ı , 

Şüphe etmiyorum ki, Genel Di
rektörlük bu vazifesini bütün 
memleket gençliğine şamil ve sey 
yan bir surette ifa edecektir. Ve 
yine fÜphe etmiyorum ki, seyyan 
kelimesinin ifade ettiği manaya 
dikkat etmişsinizdir. Memleketi
mizdeki sporun geçirdiği tekamül 
sal'hasının takdirkarıyız. . Ancak 
hoşumuza gitmiyen noktalar da 
vardır. Ve bunlar memleket genç
liği arasında sevgı vücude getir -
mek lazım iken bazı ahvalde ken
dilerini biribirlerinden uzaklaş -
tırmaya sebep te§kil ediyor. Sey -
yan ve muhabbet kellmesini bu 
maksatla kullanmış oluyorum. 1l'
mit ediyorum ki, sizh muhterem 
ellerinize tevdi edilen memleket 
gençliğinin beden terbiyesi ve be
den kültürü bütün milletin arzu 

Bu izahatten sonra iştişare he
yetinin Milıt Şef Cümhurreisi İs
met İnönü'ne tazim ve bağlıhkla -
rının arzı teklifi ittifakla kabul e
dilerek Çarşamba gün;ı saat 10 da 
ve yine Türk Hava Kurumu Genel 
merkezinde top!annıak üzere top
lantıya son verilmiştir. 

2 - Bu celsenin ruznamesinde 
Ebedi Şefimiz Atatürk için yaptı

rılacak anıt - kabir meselesi mev
cuttu. Müzakere açıldı. İlk söz o

larak Parti komlıiyonunun mazba
ta muharriri kürsüye geldi, ve ko
misyonunun mesaisi ve tetk1katı 

neticesinde varılan kararları izah 
etti. Müteakiben birkaç hatip, tet

kik komisyonu raporrı hakkmda 
bazı istizahta bulundclar ·ıe ko -
misyonun R.nıt-kabir 1çın teklif 

~ttiği yerden başka yerler hak -

kında beyanatta bulundular ve 
müteaddit takrirler v~rdiler. Söz 

al an hatipler, mütal·:>~larını bitir

dikten sonra, verilen tekliflerden 
evvela eski B. M. Meclisi binası

nın bulunduğu yere ait takrir re

ye kondu ve reddedildi. İkinci o -

!arak anılın kale üze<ınde yapıl -
masını istiyer. takrir •eye arzolun

du, umumi heyet, bu teklifi de 
büyük bir ekseriyeti•? ı·eddetti. 

na verdiler. Tercümanların oğu 

muntazam bir ilk mektep tah
sili hile görmemiş adamlar -
dı. Harbiyede okunulan ilim 

şubelerinin ıstılahlarını değil, 

isimlerini•bile duymamL•lardL Ne

ticenin bugünkü manı:aradan el -
bette çok tuhaf olduğunu söyle -

meğe hacet \ 1ar ını? l\Iua11iınlerin 
bir saatte söylediklerini krcÜIT'an
lar bey dakikada ırıiya türkçeyc 
çevirip j~in içinden tıkarlarıruş· 

Fakat muallimlerin •ordulı.larile 

talebenin cevaplarını kr<:üme et -
mek lazım gelince bW.bütiin aptşır

larmış. işte tercümanla ders okut
ma usulü doksan sene evvel bu su
retle ifüıs etmişti. Hatta muallim
leri buraya getirmektense talebeyi 
A vrupaya göndermek daha fay -

dalı olacak diye düşündüler. Fran
sada tahsil edeceklerin yüksek mü

esseselere hazırlamak üzere Paris· 
te (~lektebi Osınani) adıyla bir 

mektep kurulması da bu te<:rübe· 

itmiştir. Bu ıtmc net"cesınd Sıdı

ka kaldırıma _yuvarlanmış, ferya
da başlam1ş ve bun'1D Uzcrinc 
tramvay durmu tur. 
Sıdıka omuzundan ve kolların -

dan yaralanmış, berelenmiş ve 

vatman Süleymanla hiietçi Meh -
met yakalanarak Adliyeye veril -
m.şlerdir 

il. f . f ıçınde, ya. ...... ıı:ı <' o n ., 
·Ua ım erı maaş arı kö cd ı.i ayna}a ,urnı )aı.tkta, 
• n:K'klep '\fe hsc l' beden blr narnC\ cu-t gibi. ÜZ!"rinc il :anır\ı

terblye.s!, mutikı, bı i ve dılciş p efl·a ne~ •inden bir hapl lı:ılinc 
muallimlcrhıin yeni t.arcm kıınu- gelmişti. 
nundaki rncvklınin ne olacağı hak 
kın.la ter dut hasıl olmu tur. Bu • 
gibı muallimlerin ılk ı•e başlar - Bu ha)al, bendim. Fakaı r.<' Ja
ken 15 lira asli maa•la mı yoksa zık ki. hakiki ben, o hayal dq;il-
20 rra ilemi başlamaları lazım ge- dim. 

Hatay mebuslarının 
seyahati 

Türk. Yunan ticaret 
anlaşması 

Ankara, 17 (Hususi) - Hatay Ankara 17 (Hususi) - Türk Yu-

Dün biletçi ile vatman asliye 

dördüneu ceza mahkemesınde mu

hakeme edilm~1erd'r Şahitler 

biletçinin kadını ittığınl söylemi§-

ll'c ğı hakkında dün Maarif Mü - A nanın icinde seriln?İ~ o ba~ ağ
diirü Tevfik Kut şu ızıhatı ·er - rılı adamın kafasında, .kendi in" hu 
mi tir: dün)aya bağlıyan bütün fikirler 

•- Yenı barem mt'" ı ·et m v -ıvc insanlar dağılıp silincr~ ru .. 

mebuslarının Türkiye şimendifer- nan ticaret klering anlaşmasına 
lerinde parasız seyahat edebilme- · ·· 1 1 ı Vekı"ller . . . _ • . . muze yye son an aşmayı 
len ıçın hukuınet meclıse hır ka- Heyeti tasvip etti. 
nun projesi tevdi ettL 

Bir idam cezası hakkında 
Ankara, 17 (Hususi; - Manisa

nın İsmailler köyünoen küçük 
Mastara Baltacının ö:ırm cezasına 
çaptırılma~ı hakkındalti mazbata 
Meclis ruznamcsine alındı. 

Mısır Kredi F onsiye 
tahvilleri 

Çankayanın anıt-kel, r yeri ola

rak intihabına dair verilmiş olan 

takrir de pek az rey • ldı. Niha . 

yet tedkik komisyonunun rapa -

nio neticesi olmuştu. 
Beş sene ev••el DarüUünunu il

ga ederek Üniversiteyi kurarken 
ayni tecrübeyi pek az iark ile tek
rar ettik. Hu defa davet edilen 
prfcsörlcr galiba iki şene '-&rfında 

~erdir. Gelmiycn bir şaJ-.jdin celbi 

için muhakeme başh gü e bıra -
kılmıştır 

yor. Fakat ynbaııcı profo,iirler 
i~inde derslerini tür.kçe \:erenle
riıı nisbcti zannctn1em ki oltıda bir 
derecesine '\:armış olsun. Ünivt·r
sitenıizdc yalnız teknik ilimler de

;til. Hukuk n Edrbi~·at Fakültele
rindcJ..i bir kNın dersler de halil 

kiine girerse orta m ktep mt'zun- bunda. kendisini insanlarla lıirle.1,:

larının 15 lira. füe ve muallim tirip ayıran <cvgiler ve kinler uı;up 
mektebi mezunlarının da 20 lira eriyerek, maddcsi.ııin her <')'C hi
asli maaşla tayin <'d•lmeleri lazım kim d«rdinden bn ka diı,iıııresi 
gelm~ktedir. Fakat dik ve biçki kalmamıştı. 
muallimi olmak i~in t•rta mektep- Bunu anlayınca, hasta adamın 
ten sonra bir ihtısas ınekt..bi takip sağ adama nazaran ne buhti) ar. ne 
edildiğinden bunbr·n da 20 lira üstün bir vrhk olduğu haki!Gılini 
asıl maas üzerlnd ıı ma:ış almala- daha iyi kanadını ve bir dria da
rı lazım !ı"lir fikrinceyim. Bu • ha, insanlardaki wnuıni kaııaatc 
nunla ber:ıbe- bu 'ln~sta henüz a)·kırı olarak • Jı<,lki h stAlık, ağ-

Kahire, 17 (AA.) - Yüzde 3 
faizli ikramiyeli Mısır kredi ion

siye tahvillerı.nin 16/1/1939 tari-

rundaki ekseriyet karan ile teklif 
edilen rı.sat tepesi anıt-kebir yeri 

olmak üzere ittifaka y1km bir ek· 
seriyetle kabul olundu. türkç-e tte~ vern1ek taahhüdünü 

kabul ettiler. Bu miiddet esnasın · 
alınmış bir karar yc;.tur lığa müreccahtır!• diye bir dü. 

1903 senesi l.ıhvil[erin den olik Anhara Galatasaray ünceye daldun. Vatandaşlık kanunu projesi 
Ankara. 17 (Hususi) - Dahi-

live Ve' .aleti tabiiyet kanununu 
değiştiren bir kanun projesi hazır
lamaktadır. Projenin ısmi vatan -
daşlık kanunu projesi olacaktır. 

hindeki keşıdesinde: 1903 senesi saisine dair rurnamcde mevcut o
tahvil!crınden 433.26) numara lan dahili ni2amnamcyı· müteallik 

50.000, 1911 senes tahvillerinden takririn müzakeresine ge1ecek ccl-

296.209 numara 100.000 frank ka -ısede devam edılmek Ü?ere celseye 

Bundan sonra encümenlerin me- da verecekleri derslerde adi likır- yabancı dillerle ve tl'r<·iimf' 
okutuluyor. 

zanmıslardır. nihayet verildi. 

dı tercümanları ynsıtasilc değil, 

her ilme men. up ı:cnç doçentler 
\·eya asistanlar dilile talebeye teb
liğ edilecekti. Şimdi ar~dnn geçen 
zaınan altıncı yıla basınış bulunu-

Bilmen1 ki bu ze' ata ne zaı.&&n 
<cslcneceğ iz: Bay profr <ir ı ürkçe 
konu,. 

lbrah lm AUleddın GÖVSA 

klübünün yeni Rf isi Dcrece~i çıkardım, bakiım: 39.8. 
Belli. Sa~alıınıağa ha ·lamı tını. 

Ankara. l 7 (Hususi) - Erzu -
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_ Ne yapayım? zavallı o kadar \sefer getirdiğin boyalar bitmek ü-
heyecan ve tel;iş içinde kL zere, onlardan da gctır. 

o sözünü bitirmişti ki, genç kız Biraz duraklayıp derin bir nefes 
yavaşça ihtiyar kadının kolların- alarak il.ive etti; 

dan sıynldı, titrek bir sesle: 

- Halacığım, dedi, pek heyecan

lısınız. Keşke bugün gelmeseydiniz, 

her ~ey pek yakında düzelecek. t}. 

zülmeyin bu kadar, yalvarırım si-
ze .• 

Sonra b~uıı halazadcsine çevir
dı . l!afıf bir sesle· 

- Benım yazıhanenin ~ol gözün
de bir siyah defler bulacaksın, on:ı 
da gelirken getirmeyi unutma ... 

Polis, sabırsızlanmıya başlıyordu. 
Genç kız etraflarını çeviren kala
balığa baktı. Sonra telaşlı bir hare
ketle başını halazadesinin başına 
yaklaştırdı: 

- Amma o defteri hiç okumıya-
- Hacer! dc.di, genç kadın he- caksın Hacer, dedi. Vadet bana .. 

men onun yanına yaklaştı. Genç 
Genç kadın sesini çıkarmıyarak 

kız, yuzünP perisan, ya<lı gözlerle 
başını •peki> demek ister gibi eğ-

lıakan halasını bırakıp onun kula- mi•ti, genç kız o sırada halasının 
<:ına eğ!2crek: yaslı gözlerile karşıla ınca yüzü bü. 

- Hacer, diye fısıldadı. kocan vül: bir kederle gölgelendi. Sonra 

mü:;aade alsın, bu hafta ıçinde mu- ıhi~ bir şey söylemeden yanındaki 
hakkak lıaı;taneye gel, ı;onra eeçen polise döndü .haydi> dedi ve ora-

mamıştır ve orası da derin bir ses- \benzer bir mana ile büyüdü ve e- dandı. Genç adam başını defterden 
sizlik içindedir. !indeki siyah kaplı defteri arkasına kaldırdığı -zaman, karmnın "kcndi-

•• mesa11 neşretti 
dan bir an evvel kurtulup kaçmak 
ister gibi birdenbire koşarak iler
ledi. Merdivenleri sür'atle inmiye 
başladı. 

Ferdanın halasının salonu .. Bu- saklar gibi bir hareket yaptı sine öfke ~le ba~an gözlcrile kar: ( Bll§tarajı J inci .,auıada) 
rası bir .zamanlar biraz da genç kı- Karısının kendisinden bir şey şılaştı. Bırdenbıre dudaklannda derecede hizmet etm . 

İb • f"k b · b ı k ona tmıştır. Av • Aşağıda onu asabını fazla bozuk zın zevki ile döşenmişti. Geniş, ra- sakladığını hemen sezen rahiın muş ı te essum e ırere . 1 rupayı komünist t hl"k 
L "tf" · b. d b. k 1 tıl doxru ürüdü. Genr kadını kollan- . . e 1 esınden olduğu için muvakkaten kalmakta hat koltuklar, duvarlarda tektük u ının ır en ıre aş an ~a - ı; Y 

1 
le·> kurtaran, barış ıçın teşriki mesa-

olduğu hapisanenin hastanesine aile resimleri, yerde Uicivert güzel dı ve ona doj!ru bir kaç adım ata- nı:_ ~~~ :ı~~eki şeyi merak e- isini a~zeden an'anevi ve kahra • 
gitmek üzere bir omtomobil bek-ı bir halı. Belli ki, her şeyin kabil rak elini uzattı: man bır lspanya d . 

- Arkana sakladığın eyi ban:ı dip onu ısr.ırla istediğim icin kız- K" . . erpış ediyoruz. 
liyordu. Şoförün yanından atlıyan ıold~·ğu· ka~ar 5.'.'de ve rahat olma~ı verir misin Hacer? dm bana galiba! dedı, fakat affet... mler, ıflıralar nfuayct bulsun, 
bir polis kapıyı açtı, genç kız ya- dwunulmlJi', ko ede, raflarında bır Ve ~akacı bir tavırla ilave etti'. zıra zaierımız, halı.ika~ kadar sü • 
nında öbür polis olduğu halde sür- kaç kitap sıralanan koyu mavi ipek Genç kadın zoraki bir tebessüm- - Ne yapalmı1 Avukatlar biraz raU~ ve yeni, civanmert ve adil 
atle içc-ri gı·rdi. Polis kapıyı kapadı yüzlü divanda arkası üstü uzanmış, le gülümsedi: ki l l bir 1sp .

1 mera ı o uynr ar i te... anya ı e birlikte ilerlemek-
ve şoförün yanına atlıyarak: .çek gözleri tavanda, dalgın bakan bir - Ya verilmiy<'Cek bir şeyse.- Hacer, yavaşça onun kollanndan tcdir. Gerçeğe dönünüz. Aldanmı~ 
hapishaneye!. dedi ve ilave etti: kadın var. iri parlak gözlü güzel - Peki ne olduğunu söyle. sıynlarak yarımdan U7aklaştı. Yü- olanlar bir eyden korkmasınlar. 
.Fakat hastanenin önünde dur o- genç bir kadın. Topuklarına kadar Hacer, kocasının gözlerinde şiip- zil yumuşamıştı. Yine gidip divana Kin ve intikam nedir bılmediği -
!ur nıu?. uzun beyaz bir sabahlık giymi~ ve heye benzer bir nıana sezdi, büyük uzanarak defteri yanına koydu. mize 270 bin E'tlir şahıttir- Yaşasın 

Adliyenin kapısına suçluyu gör-, ~u ~yaz ~lbise~.i~. tam göğsünün siyah gözleri hayretle büyüdü ve Sonra kocasına yanına oturmasını İspanya. 
mek için hücum eden halk yava• uzerınde sıyah kuçuk hır defter tu- arkasına sakladığı defteri hemen işaret etti. Avukat gidip onun a- f rankistlerin teblig~j 
yava. dağılıyordu. Merdiv~nlerd~ tuyor. Bu defter beyaz elbisesinin ona uzatarak asabi bir sesle· yaklannın ucuna oturdu. Bir müd
meyus ve muztarip üç kişi kalmış- göğsünde siyah bir leke gibi.- - Bunda bu kadar merak edecek det kan koca mun uzun blkı,tılar 

ih. h 1 h 1 Bu kadın Hacerdir. O kadar ne var? dedi, işte iyice bak da me- Sonra genr kadın 'çı·nı· ~kerftk•. · tı: Genç kmn · ıtyar a ası, a a- , , , ~ , 
dalgın. düşünceli bir hali var ki, raktan kurtul , Ferdanın kendisine B 11 zadesi ,.e avukatı. •- u g~ zava ı annemı i1açla 

•n kapının yavaşça açıldığını ve içeri ge ırtter!lı soYlcdiğı deftt•r uyuttum. diye mırıldandı . Ve gö•-

Ferdanın halasının evindeyiz. 
G<'Ce saat on birdir. Evde en küçük 
bir gürültü yok. Büyiik salonun ı

§ıklarından başka her yer karan
lık, salonda bile bütün ışıklar yan-

sessiz adımlarla kocasının girdiğini Kocası onun uzattığı defteri al- lerinde gittikçe kovu'a an deri1' bir 
görmedi. Gene adam .Hgcer!. di- madı. Yalnız gözlerinde garip bir hüzünle ağır ağır devam etti· 
ye se~lenmescydi, belki yine far- ışık ya_nıp sönerek, bu ~aroke.n - ~erdanın başına bu feci vak'~ 
kında olmıyacaktı. Fakat onun se- kaplı sıyah deftere çok muhım bır gelelıdenberi 7.avaJJı kadının, dü-
sini duyunca birdenbire sıçradı, ye- şeymiş gibi dikkatle baktı ve· şünmekten ııömne uvku girmiyor. 
rinde doğruldu. Gözll.'ri korkuva - Ferdanın defteri' diye mırıl- [Arka•• varı 

Burgos, 17 (A.A.) Umumi ka • 
rargahın tebliğı: Kahlonyada ile

ri hareketimiz devam etmektedir. 
Diğer taraftan Tarragonc'de 

normal hayat başlam~tır. Kaçak 
halinde ele geçirilen esır1"rm a -
dedi 4.000 i gcçmcktedır. 

Cenup cephesiııdl, düşm•nı püs 
kürttük ve zayiat verdirerek takip 
ettik. 



SAYFA 4 

Köprüde 

Ellerini cebine sokmlL~tu, hafif 
hafii çiseleyen yağmura aldırmıya· 
rak karanlıkta ağır ağır yürüyor· 
du. Şehri enli, siyah bir kordelil 
gibi ik:ye ayırarak bir boydan bir 
boya uzanan köprünün başına ge· 
lince bir an durdu. Şiddetli saldı
rışlarla köprünün ayaklarına vur· 
duktan sonra beyaz köpüklü başla· 
rmı yukarı doğru kaldıran dalga
lara baktı, omuzlarını silkti, yürü· 
mesine devam etti. 
Şimdi köprünün üzerinde idi. 

Parmaklıkların kenarından ağır a· 
ğır ilerlerken birdenbire durdu. 
p rmaklıklara yaslandı, gözlerini 
karanlığın içine dikerek: cBu da 
kim?• dive, homurdandı. Biraz ile· 
ride birinin kendisi gibi parmaklık
lara sürtünerek yürüdüğünü gör
miistü. Orada yalnız olmadığını an· 
lamaktan gelen derin bir hiddetle 
sarsıldı. Ayni zamanda firari bir 
bakısla simdi biraz daha yaklaşmış. 
dört be; m!'tro ileridı> parmaklıkla

Peride CELAL 

ra yaslanarak hareketsiz durmuş lardı. Belki içlerınde acıyanlar da 
olan gölgeye baktı. Yüzünü fark vardı. Fakat bu, ona memnuniyet 
etmek i mkansızdı. Fakat giyinişin- değil, derin bir nefret ve sıkıntı 
den, ince, UZlLn vücudündm bir ka- vermekten başka bir işe yaramıyor· 
dın olduğtLnu anladı. Ne budala du. Muhakkak ki, v·• rlığı herkeste 
şeydir şu kadınlar, diye, düşündü. hoşnutsuzluk uyandırmakta idL 
Şimdi burada tek ba:;ına bunun işi Şimdiye kadar kime faydalı ola
ne?. bilmiş. kimh tarafınd1n s ~vilmis , 

Başını çevirdi, yine kendi içine istenmişti? ÇocukluğtLnda bile bu 
kaolaııdt ve gö:dleri sulara daldı, böyle idi. Onu kimse sevmiyordu. 
kaldı. Hatta kendisini kendisi bile sevıni· 
Bedbahttı, hem de çok bedbaht- yordu. Nerede kaldı ki yabancılar .. 

tı. Mevcudiyetinin dünyada ne ka- Şu birisi düşük omuz, şu kocaman 
dar lüzumsuz bir şey olduğunu bir eller, solgtLn büyücek yüzünde İÇ· 
:r:amandanberi d:'..şü~miye başlamıı- )ten içe hayvan gözü gibi p~rlı~~ 
tı. Bu hissi onu daıma rahatsız e· gözler .. O, btLnları aynada gorduğu 
derdi. Fakat şimdiki gibi ayakları· zaman nefretle ürperiyordu. Ya 
nın üzerinde vücudünü güçlükle başkaları kendisini gördükleri za
taşıyarak ve bu vücudü, bu kafavı 1 man ne kadar rahatsız olurlardı 
tasımaktan adeta utanarak, iğre- kim bilir ... 
n:rek bunaldığı, kendi kendisini is-1 Yağ'mur fazlalaşmıştı. Yanakla 
temediğl bir zamanı hiç hatırlamı· nndan sular süzülüyordu. Gömle· 
yordu. Buhran içinde idi ve bunu ğinin önü iyice ıslanıp göğsüne ya· 
biliyor ve bu gece bir çok çılgınlık- pışmıştı. Fakat onun aldırdığı yok
lar yapabileceğini hissediyordu. ~u. Cebinden paketini çıkardı, b!r 

iKDAM 

50 ASDR SONRA 
' 

Ahfadımıza bir hatıra bırakılıyor 
Amerika lalar 5000 sene sonrası 

toprağa gömdüler için vesikoları 
Amerika'da 1938 senesi eylıllü· etmek değil. metanetini artırmıya 

nün 23 üncü günü, binlerce sene yanyacaktır. 
sonraki insanları çok alakadar ede· Torpil, birbirine vidalı altı zarf 
cek bir hadise cereyan etti: O gün, · içindedir. En içinde de pirkes ca
beş bin sene sonra, yani 6938 sene· mından bir boru vardır. İşte bütün 
sinde açılacak olan (Zaman kap· mevad, bu şeffaf mahfazanın içine 
sütü) bir kuyuya indirildi. Bu ku· doldurulmu~, oradaki hava boşal
yu, 1939 senesi mayısından birinci- tılarak yerine atalet hallnde bir gaz 
teşrini ne kadar açılacak olan N ev- konulmuştur. 

y?rk sergisinin bulunduğu yerde- "es:kalar nasıi ele geçecek 
dır. 

Bu, 1938 senesi beşesiyetinden 

6938 beşeriyetine bir hatıradır. Bu 
hatıra, bir torpil şeklinde 2 metre 
30 santimetre uzunluğunda ve 20 
santimetre kutrunda madeni bir 
kapsüldür. Ağırlığı 363 kilodur. 
Kapsül, zeminden 15 metre derin· 
liktedir ve burada. 50 asır gibi U· 

Evet, bütün btLnlar yapılıyor, 

amma o, 5000 sene sonraki insanla
rın eline nasıl geçecek, torpilin 
mevcudiyetini, bulunduğu yeri, o 
zamanki insanlar ne suretle bile-
cekler? 

BtLnu da düşündüler. Dünyanın 
bütün büyük müzelerine, kütüpha· 

Beş bin sene sonra açılmak üzere 
toprağa gömülen vesikalar 

nelerine bu hususta tafsilatı havi 
madenlere hakkedilmi~ pliınlar gön 
derilecek ve oralarda hıfzedilecek. 
Bu planlann cihanın her tarafında 
mabetlere, hatta Şimal ve Cenup 
kutuplarına da konulması düşünül

Meşhur bir yıldızın evinde 
onunla haşhaşa bir saat 

ve 

Nasıl yaşar, kimi beğenir? Kızlardan hoşlanır 
mı? O gayeleri olan kadınlan beğeniyor! 

Muhabir şunları anlatıyor: 
Saat ona geliyordu ki, Fox Şir· 

keLi şeflerinden Lou Meck linger'le 
bi · ı e Tyrone'in evine gıttik. 

Artist evvelsi gün New-York'tan 
çok geç geldiği için henüz kalkma· 
mıştı. 

Etarfıınıza bakınarak onu bekle· 
miye başladık. Bu evi Tyrone ve 
annesi altı ay evvel satın almışlar· 
dı. Bu bembeyaz bir evdi, etrafını 
beyaz duvarlar kuşatıyordu ve bu 
duvarlar bahan, çiçekleri görmiye 
mani olmıyacak kadar a1çaktılar. 
Evin dahili gayet sade bir zevkle 
döşenmişti. Yerler tahtadandı ve 
bu tahtaları boydan boya kaplıyan 
çiviler neşeli bir şekilde parlıyor
du. 

Biraz sonra Tyrone merdivenleri 
dörder dörder inerek geldi: 

- Bonjur, dedi, sizi beklettiğim 
için affedersiniz. 

Sonra nezaketle ilave etti: 
- Benimle rıeraber kahvaltı et. 

mek istemez misiniz? Tyrone Powe babçeoinin duYadarı ilurin4e .... Tyrone bir başka sualime şöyle 
Kahvaltı sofrasında bizden gaze- , 'vap verdi: 

telere göz gezdirmesi için müsaade - Beğendiğim aktör? Hepsini 
istedi. O gazetelerine bakarken ben takdir ediyorum. Fakat diğerlerin~ 
de su kücük notu aldım: Üzerinde tercih ettiklerim arasında Spenceı 
l!l"i bir ceket ve pantalon vardır. Tracy'yı zikredebilirim. 
Boynunun etrafına renkli bir men- Kahvaltı masasından kalktıktaıı 
dil sarmıstır. Elleri ince, ihtimam· sonra bir kaç fotoğraf almak için 
Jıdır. Sacları sert ve koyudur. Kaş- birinci kata çıktık. 
lan cok kalın. Bu kalın kaslar onun Onun yatak odasınının eşiğinde 
vü7iinün hususivetlerinden ve gü- hayretler içinde kaldım. Bu, bir 
zelliklerinden biri. yıldızın odasına hiç benzemiyordu. 

Tyrone gazetelerini bitirdikten Bu, her hangi Amerikalı bir deli· 
sonra bana mavi bir zarf gösterdi kanlının sade, basit odası idL San
ve: ki kendi kardeşimin odasını gör • 

- Annemden, dedi, bu esnada müş gibi oldum, yalnız bir fark 
Honolulu'da ikamet eden kız kar- varsa bunun bir de sürünen iskar
deslerlmden birinin nezdinde bu- pinleri çok fazla idi. 
lunuyor. Tyron'a: 

- Uzun zaman kalacak mı? -Tuvalet masanıza oturunuz da 
- Oh, hayır, bir kaç hafta kadar. saçınızı fırçalarken bir resminizi 
- Kimbilir, birdenbire böyle bil· aldıralım, dedim. 

Sporculuk hareketleri 
Şimdi başka şeylerden b 

yoruz. Ben hep soruyorum ve o 
ayni nezaketle cevap veriyor: 

- Vücudünüzü böyle iyi bit 
kilde nasıl muhafaza ediyorsuıı 

- Çok sık tenis oynuyoruııı
llrdo oynuyorum, ata biniyo 
ve bütün gün stüdyoda jiJnll 
yapıyorum. 

- Sinemayı mı, tiyatroyu 
tercih ediyorsunuz? 

- İkisini de severim. 
Bu sırada Tyrone uzaklaş!~ 

raz evvel gelen başka gazeteci! 
konuşmıya başladı. Ben de 
tan istifade ederek gizlice mu 
kaydım Orada artistin aşçisl !> 
yi buldum. 

- Mösyö Povver hangi ye 
leri sever! 

Tahsilini oldukça iyi yapmıştı. sigara aldı. Bu son sigarası idi. Boş 
Fakat mektebini bitirdikten sonra paketi fırlatıp sulara attı. Onun su
şansı yardım etmemiş, biraz da !arın üzerine evvela beyaz bir nok
k"11rlisinin tembelliği ve sevimsiz- ta gibi yapıstığını, sonra kaybolun 
Jfgi yllzündeıı ancak o da güçlilkle gittiğini gördü. Dudaklarında zehir 
bir yerde bir kltiplik bulabilmişti. gibi bir tebessüm belirdi: cŞimdi 
Eline az bir para geçiriyurdu. Bel-1 elimde idi, diye, mırıldandı. Dal· 

ki daha çok geçebilirdi. BtLnun için galar ne çabuk yuttular. Fakat bu zun bir müddet açılma zamanını 
Je çalıştığı müessesede bir imti - onlar için pek küçük bir lokma.··• bekliyecektir. 

. . . . . yük yıldızların sırasına girişiniz o- Bakıslarında nefrete benzer bir 
Vak~ olacak dığer bır ıtıraz da. nu ne kadar memnlLn etmiştir. şey gelip geçti: 

mektedir. - Ona yemek beğendinnel< 
dar kolay bir şey yoktur. önüne 
koyarsanız hariku!Ade bulur. 
nunla beraber kaynamış yumu 
ve meyvayı tercih eder. Pastal• 
arası o kadar iyi değildir. F 
tekrar edeyim, önüne ne veri 
niz yer, gayet sade bir çoculı 
Ah bakın yalnız bir salala vs 
ki, sevmez. Sütlü kahveyi de 

han vermesi lınmdı. Daima bu Sigarasının dumanı zehir gibi ağ- I 
imtihana girmek için iişenmiş, zını doldurmuştu. Fırlatıp attı. Eu kapsülde ne er var 
binb>ir ahilik çıkanmıştı. Hiddetle tükürdü: cHer şey bitti, 5000 sene içinde bugünkü şehir-

Bir odada tek başına yatıyordu. diye, homurdandı. İşte hayat ta bu !erin, abidelerin, kullandığımız bü· 
Akrabası, ahbapları yok değildi. sigara gibi bana yaklaşınca zehir tün eşyanın, milattan 4 bin sene ev· 
Hatta annesile bir kardeşi de var- kesiliyor.• Birdenbire ürnerdi. Bi- ve! mevcut olan bütün şeylerin 
dı. Annesi ve kardeşi başka bir şe- rinin elini omuzuna kovduğunu kaybolduklan gibi tarihe karışaca. 
hirde bulunuyordular, ayın onunda hissetmişti. Şiddetle döndü ve öf· ğı hesaplanarak kapsülün içine bu
on parasız kaldığı zamanlar anne- keden çıldırmış bir sesle bail:ırdı: günkü medeniyetimizi temsil ede· 
sine müracaat ederdi. Annesi mu- - Ne istiyorsunuz? cek ve bugünkü terakkiyi göstere-
hakkak para yollar, fakat arkasın· Karşısında, zayıf denecek kadar cek nümuneler konulmuştur. Beş 
dan sitemli bir mektubu da ihmal ince bir kadın duruyordu. MahzlLn, bin sene sonraki insanlar, bu nü· 
etmezdi. O, bu mektupları utan· manalı, mavi gözleri vardı. muneleri görerek, nasıl yaşadığı· 

cından kızarmamak için okumazdı. Adam şaşırdı. Kendi kendinden mızı, düşüncelerimizi, zevkimizi 
Çünkü zavallı kadın yolladığı pa· utanmış gibi elini ıslak saçlarından anlıyacaklardır. Bu nümuneler, on· 
rayı her zaman nafakasından kesti- geçirdi. İncelmiş, nazikle~miş bir ları, ekseriya bizi hayal sukutuna 
ğini söylüyordu. Kardeşine gelin· sesle tekrar etti: cAffedersiniz, ne uiiratan bugünkü hafriyattan, eski 
ce, ondan altı ay evvel aldığı son istiyordtLnuz?, eserler araştırmasından ve bu yol· 
mektuptan okuduğu son satırlar, Kadın: da katlanılan zahmet ve masraftan 
kafasında noktası naktasına kal- - Demindenberi size bakıyor. esirgeyecektir. Bunwı en büyük 
mıştı. Küçük liseli şöyle şikayet e- dum, dedi. Fazla asabi ve öfkeli ııö- favdası, onlar. yüzlerce senelik haf. 
diyordu: rünüyorstLnUZ. Böyle zamanlard,ı riyatla bizim 5000 sene evvelki ec-

cBöyle kardeşlik olur mu? Her· yağmur altında, hele gece yarısı bir dadımın öl!renemedii>imize muka
kes ağabeyin niçin seninle al.Aka- köprü üzerinde durmak çok lehli· bil az bir zaman sarfile ve cok z•h· 
dar değil, diyor. Annemin sizden kelidir. met cekmeden bizi ÖWenmiye hiz. 
her mektup alışında ağladığını gö· Adam bir an için elde ettiği sü· met etmis olacaktır. 
rüyorum. O size benimle alakadar kıltu tekrar kaybeder gibi old!'. 
olmanızı, beni yanınıza aldırmam· Yine kızmıya basladı. Acaba ken· 
zı yazmış. Halbuki, ilh.... disile eğleniyor muydu? Dişlerinin 

Bu mekutba cevap veı·memişti. arasından boğuk bir sesle mırıl· 

Daha doğrusu verememişti. Onu dandı: 
yanına nasıl aldırabilirdi? Kendisı - Bundan size ne? Keyfimin is
güclükle geçiniyordu. İşe ilk girdi· tediğini yaparım. Burada bütün bir 
ği günlerde evvela pek ehemmiyet ömür durmak, her halde yarın gü. 
vermiyerek aydan aya öderim te- neşle beraber her günkü sefil ha. 
sellisile bir takım ufak tefek borç- yata, sizden nefret ettiklerini bil· 
lar yapmıştı. Sonra bu borçlan ö. diğiniz insaniarın arasına karış

demek için başka yerlere daha bü- maktan çok iyidir. 

Mahfaza nasıl sev 
5000 senede her şeyin mahvola· 

cağını farzediyoruz: Bu kapsül de 
mahvolmıyacak mıdır? 

Alimler, btLna ihtimal vermiyor· 
lar; çünkü bu mahfaza, krom ve 
gümüş halitası olan en dayanıklı 
bir madenden yapılmıştır. Hatta, 
Nevyork'un altına yayılacak olan 
deniz suyu bile, bu madeni tahrip 

Bu planların 5000 sene sonra nasıl _ Evet bu onun için bir zevk· - Ben tuvalet masasının önüne 
okunabileceğidir. İngilizce, 6938 se- tir ' ' oturmam, dedi ve saçlarımı fırça· 
nesinde, belki de, ölü bir lisan ha- .:_ Sizin için değil mi? Halkın lamak adetim ed~lldlr. 
!ini alacaktır. BunlLn için de, kap- yük k -

hayranlığı, kontratlar, ·· se uc- - Dol!ru mu söylüyorsunuz? Pe-
sülün içine, küçücük bir sesli sine- retler, bütün bulnar size bir baş ki saçlarınızı arkaya doğru nasıl 
ma cihazı konulmuştur. Bu clha~. 

dönmesi vermedi mi? yatırırsınız? 
o insanlara İngilizce'nin nasıl ko- _Hayır, ~Qnkü ben henüz yolun - Gayet basit, dedi, saçlarım ii-
nuşulduğunu anlatacaktır. Mesela ortasında bultLnduğuma kanüm. ö. zundur, onları yalnız tararım, 
bir elma resmi görününce cihaz, nümde katedilecek mesafeler vr.r. Odasının duvarlarında Fox Şir- se~<İ.ie belli ki, Tyrone'den 
bunun (appel - İnırtlizce elma de- Bu mesafeleri bitirmek te kolay ketinin bas.ka artistlerinin bazıla· 
mektir) telA.ffuz edildiltinl söyllye. d ""ld" setmeyi pek seviyordu: 

S 1 .h b- 1 es, ır. nnın resmi vardı: Sonja Henie, - Annesini çok sever, diye 
cektir. es 1 sinema cı azı, oy e _Hayatta en çok ne arzu ettiği- Claire Trevor ve bir kaç tanesinin vam ettl Size hakikati söylerı' 
ameli bir IOııat kitabı verine ııeçe- . . .. li b"lir . ini , daha H" b" ı •· 

. .. .. ~ nızı soy ye ı mıs z. . .. ıç ır zaman saç anna urça 
cektır .. Bu da pek kücuk old~ un· _ Malik olmak istediğimlZ şeye - Şarkı söyler misiniz, diye, sor- duğunu görmedim. Tarak kullB 
dan, cıhaza rapted!len bir mıkros· malik olmadan evvel dalma bu ih· dum. yahut onları ellerile arkasına 81, 
koola yahut perdelerde büyütüle· tıras, derin bir arzu duyarız. Ona - Pek az, dedi, bir zamanlar Traştan sonra yüzüne pudra 
rek oJ..-unacaktır. yaklaşmak için çırpınır didiniriz New·York'ta şan dersleri almıştım. !düğünü de hiç görmedim. Dııi 

Bu toı;ıilin irine, medeniyetimizi ve onu bulduğumuz za~an aldan- Fakat sonra devam edemedim, si- neş'eli ve mes'utttLr. 
ııösterecek bütün e•va ve !\.letler- dıl!ımızı anlar tekrar berlklsine nemaya intisap etmeden ~vvel haf- Bu sırada Povver mutfakta 
dPn nümuneler konulmustur. d~ğru ayni zahmetler içinde koş- tada 3 dolarla yaşıyordum. Bu da ründü. Köpeğine yemek ver 

Filim taklidi ve katil 
Taksimde Sıraservilerde Jozef 

adında bir çocuk, arkadaşı Pariko· 
yu, kırbaçlı süvari adındaki kov
boy filminin bazı sahnelerini tak -
!it ederlerken tabanca ile ya
ralıyarak öldürmüştü. 

Uçüncü asliye ceza mahkemesin
de bakılmakta olan bu dava ora -
dan vazifesizlik karar ile Ağırce -
zaya gönderilmiş ve <!ün sabah o
rada muhakemeye devam edilmiş
tir. Dünkü celsede üç şahit dinlen· 
miş ve gelmiyen son şahidin celbi 
için muhakeme başk~ güne hıra -
kılmıştır. 

mıya başlarız. Şimdi tasavvurları- derslerime devama imkAn bırakmı- gelmişlt: 
mm ve arzularımın neler olduğunu yordu. - Bu köpeği bana .şikago 'i. 
anlatmak uzun.Fakat şu muhakkak - Bu derslerin sesinize fayda gıru. nı bitirdiğimiz sırada ~ 
ki, henüz lstedl/ıimi elde etmiş de. verdiğini zannedjyor musunuz? Brady hediye etti, dedl. 
l!illm ve bulacağımı da asla ummu- - Şüphesiz. Ders almadan evvel Köpek, süratle sütünü içti. 
yorum. sesim Adeta kısıktı. ra sütle beyazlaşmış burnunu ! 
l ~ dıNlı ve Tyrone'ın dizlerinin u 
1 YENi FILIMLER rinekoydu. 

'--------------------- Artık bize de yol görün111il 
Fakat gitmeden evvel son bir 
sormadan yapamadım: 

Tyrone, dedim, söyleyıruz o, 
genç kızlardan hoslanıyorsunı.tJl · 

Gayet ciddi cevap verdi: 
- Hayatlarında bir maksat! 

gayeleri olan, şahsiyetli kadııı1' 
seviyorum. 

yük miktarda borçlanmıştı. Şimdi Kadın, siyah manotsuı:ıun yaka
ise ~uraya, buraya yüz liradan fazla sını kavuşturmıya gayret ederek IRENE DUNNE ve ZARAH LEANDER' dan sonra 

Onun için, baştan çİkarıcı, ~9 

kın, ne derlerse desinler muha~ el 
ki Tyrone zeki ve sevimli bir d 
kanlıdır. Bütün arkadaşları, oO 
me~hur bir yıldız olmadan e' 
nasılsa yine öyle mütevazı ve sB 
kaldı/ıını tekrar edivorrar O da 
ten bütün tavırları, her hali ile 

vereceği vardL Bu yüz lira belki fısıldadı: 

bir ba•kası için omuz silkilecek bir - Sizden de nefret edenler var, 
para idi. Fakat onun gözünde bü· övle mi? 
yüdükce büyüyor, uykularını ka- . Sesi çok tatlı ve yumşaktı. Ö
çırı\•ordu. bürü ilk defa alaka ile kadına bak-

Son zamanlarda sıkıntısından İÇ· tı. Yüzünün hatları düzeldi, yavaş. 
meye de başlamıştı. Geceleri mey- ça cevap verdi: 
hnne dönüsü oturduğu evin sahi· - Hem de herkes.. Basta ben 
bile daima ağız kavgası yaparlardı. kendi kendimden nefret ediyorum. 
Evin sahihi ihtivar bir mütekait Kadın bu sefer hiç bir ~ey söyle
idi. Aksi bir adamdı. Odayı bosalt- medi. Yalnız ona anlıyan ~özlerle 
sa üstelik ona para verec~ini söv- baktı. Onun da saçlarından sular 
leyip duruyordu. Arkadaslarına ııe· süzülüyordu. Kaşları ıslak ısla'.r 
lince, onlar da onu huvsuz. ırecim· parlıyor ve mat, solgun yüzünden 

Yarın SAKARYAsinema 
Akşam sında 

Göreceğiniz güzel ve Narin Yıldız 

L Y O A B AA R OVA' yı 
Müthiş bir Aşk ve Casusluk Filmi olan 

AŞKDAN DAHA KUVVETLİ 
Fransızca Sözlü Şaheserinde göreceksiniz 1 

MATA • HARRI den sonra en hakiki ve en 
siz bir adam olarak teliikki edivor· (ATka.~ı 7 inci ~ayfada) .lı•••••••• Dramatik Film il 

Spencer Rracy Hedy Lamar M. G. B. henbına bllrikte 
çevirdikleri •Take Thi s Woman• filminde 

nu ispat etmi• oluyor. 
"-·----

Şirley Templ'in imzası 
ı·vııt Her sene Noelde Ho ı 

binlerce doları bulan bayraııt 111 

rafları yapılır. Bu arada btrçoJc 
killerde kartlar bastırılır. BU sel 
bastırılan kartlara Şirley Teıll~ 
in imzası konmuştur. Ve bu lı 
!ar büyük bir rağbet görmüştilt 
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F enerbahçeli Fikret 
cezalandırılacak mı ? 
Romen maçındaki hadisesinin 

tahkikatı devam ediyor 
İstanbulda geçen ay oynanan 

Fenerbahçe - Romen muhteliti 
maçında oyunun sonunda cereyan 
eden nahoş hadise üzerine Futbol 
Federasyonu hadise hakkında İs
tanbul Beden Terbiyesi Direktör
lüğünden ve maç hakeminden ra
ı-or ıstemiştir. Bu de!a duyduğu -
muıa naıaran Genel Direktörlük 
hakemin raporunu ga;ri ki.fi gör
müş ve ba1.1 noktaların aydınlatıl
masını istemiştir. Genel Direktör
lüğün sorduğu suallere verile -
cek cevaplardan sonra maçlarda 
hakemler tarafından saha harici 
edilen oyunculara verdiği ceza ka
rarını Fenerbahçeli F;krete tatbik 
edeceği muhtemel görülmektedir. 

4 Futbolcu yeniden 
cezalandırıldı 

Maçlarda hakemler tarafından 
oyundan çıkarılan Beşik.taştan Şe
ref, Fenerbahçeden Semih, Topka
pıdan Kamil ve Vefadan Musta -
faya birer ay müsabaka boykotu 
cezası verilmiş ve kendilerine teb· 
liğ olunmuştur. 

~ efa fUtbolcüleri Boru ta 
çagırıldı 

Şehrimizin birinci küme futbol 
takımının en kuvvetlllerinden o • 
lan Vefalılar eski antrenörleri o
lup elyevm Berutta bulunan Her 
Z inger tarafından üç futbol tema
sı yapmak üzere Beruta davet e • 
dilmişlerdir. Vefalılar bu cazip da
ve•e henüz cevap vermemişlerdir. 

Fütbul hakemleri yeniden 
imt:han edilecek 

mize göre Futbol Federasyonunca 
ehliyetname verilmiş futbol ha -
kemleri sıkı bir kontrole tabi tutu
larak tatbik~ sözlü ve yazılı ola • 
rak yeniden imtihan edilecekler • 
dir. Bu suretle hakemlerin yeni 
bir süzgeçten geçirilmesi çok ye -
rinde ve isabetli bir iş olacaktır. 

YUksek mektep talebeleri 
ve klUpleri 

Ankarada dün içtima eden Beden 
Terbiyesi istişare heyeti son gün
lerde gazetelerde israrla dolaşan 

yüksek mektep talebelerinin spor 
klüplerile aliikalarının yeniden te
sisi işini de tetkik ederek nihai 
kararını vereceğini alakadarlar 
tahmin etmektedirler. 

Beden terbiyesi istişare 
heyetinin ilk içtimaı 

Beden Terbiyesi istişare heyeti 
Dün Ankarada ilk içtimamı ak • 
detmiştir. Beden Terbıyesi kanu • 

rw mucibince Başvekil tarafın • 

dan seçilen beş aza ile Maarif, Mil

lı Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhiye 

Vekaietlerinin mümessillerinden 

müteşekkil 9 kişilik heyet Beden 

Terbiyesi Direktörü Tümgeneral 

Cemil Tahir Taner'in başkanlı • 

ğında toplanarak bütçe. yıllık ça -

lışma programı ile buna mütedair 

talimatnameleri tetkike başlanuş · 

tır. İstişare heyetınin içtimaındr 

mektepliler hakkındaki son kara

rın da mevzuubahs edilmesi çol. 

muhtemel ve yerinde bir iş ola -
İyi bir membadan öğrenildiği- caktır. 

İstanbul klüplerinin 
vaziyeti ne halde? 
Mekteplilerin geni şekilde 
spor yapmalarının neticesi 

Beden Terbiyesi Genel Direk • ı !erden ayrılmasından sonra birçok 
ıörlüğünün mektepliler hakkında- klüpler takımlarını tski takaüt • 
ki kararından sonra ~ehirleriınlz· ı lerc. acemilere, idarecılere tecket
de oynanan futbol maçlarının ta- mişlec, maçlar teknik bakımdan 

dı tuzu kalmanuş sp;ır sahaları • ekseriya sıfıra inmiş iki takım a • 
mız birçok aUikalılardan uzak kal· rasındaki gol nispeti 8 • 10 gibi 
mış klüplerimizin de bütçeleri ol- büyük rakamlara müncer olmuş 

dukça sarsılmıştır. Bu hal bilhassa ve büyük sayılar derecesinde de 
stad sahibi klüpleri:nizi fazlasile zevksiz heyecansız allkasız bir ha 
izrar etmektedir. le girmiştir. 

Talebeleri takımlarına sokanu· Bizim sporumuz bu halde boca -
yan klüpler ise A takımından bir· !arken en yakın kom~umuz ve dos 
çok elemanlarını kaybetmiştir. B. tumuz Romenler harıl harıl ça • 
ve genç takımlarını Iağvetmişler- lışmakta ve çalışma nısbetinde de 
dir. Futbol seksiyonlart bu, halde randıman almaktadırlar. Geçen • 
iken diğer atletik sporlarını yaşa· !erde memleketimize gelip Anka
tabilecek eleman b:..lamamaktan ra ve istanbulda üç mühim müsa· 
mütevellit büyük blr teessürle bu baka yaparak Yunanıstana geçen 
şubelerini kapatmış veya kapat - Romenler orada yaptığı üç müsa
mağa hazır bulunmaktadırlar.. bakayı da kazanmışlar, m" ı le -

Şehrimizdeki lik maçları beş ketimizde de ancak b;r maçı bera-
ha!ta sonra sona erecPktir. Fakat berlikle bitirmişlerdi. 
asıl henüz başlamış olan atletizm, Şu vaziyet gösteriyor ki her mil 
besket ve voleybol sezonu ile ya • !et önümüzdeki Eylul ayında ya • 

zın büyük bir aliika ıle takip olu- pılacak Balkan atletizm birincilik· 

nuo şehrimizin hemen her tara • 
fının denizle çevrili bulunması 

dolayısile de büyük bir rağbete 
mazhar olan deniz sporu zamanı 
gelmiş olacaktır. O vakıt yine ka· 

rarda israr edilecek olursa deniz 
sp<ırunu da kaybetm:ş bulunaca • 
ğız. 

Son olarak şunu da söylemek is

teriz ki kararın tatbikinden iti • 
baren üç hafta geçmiş fakat fay
dası yerine zararı görülmüştür. 

Bu zararı bilhassa ıki noktada 

toplamak kabildir: 

1 - Mektepli olup ta klüpler -
de oynıyamıyan sporcular kahve • 
!ere devama başlamışlar ve ade
ta işsiz güçsüz bir hale gelmişler • 

!erine onu müteakip yapılacak bir 

çok beynelmilel müsabakalara ha
zırlanırken ve nihayet 940 la ya

pılacak dünya Olimpıyadlarında 
derece almıya ve :fapmıya kalkı -
şırken biz h8la derletıip toplana • 
madık. 

Klüplerimiz muallakta kaldı. 

Son karar bütün sporcuları büyük 

bir inkisara doğru sürüklüyor. Ka· 

rarı değişecek diye beyliyenler 
günden güne çoğalıyC'r. Her ne i

se biran evvel bu mektepli bilhas
sa 3üksek m~klep talebesi hakkın 
daki kat'i karara vararak sporu • 
muza bir istikamet vermek lazım
dır. 

Kararın müspet şekilde veril -
mesi herkes i · bizi de sevindire· 

iKDAM 
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Altı metro uzunlutunda bir ejde r... Aizı bir adamı bir hıımlecl.e 
kapıp midesine indirecek ka dar eeniştir. Nil sahlllerind• 

y•nl tutulnıUf ve L ondraya ıtötürülmliftür· 

.lngiliı Bqvekill Komaya ırlderken de Boma döniişilncl.e ele Framaya 
utTadı, bu resim bu milhlnı siyasi seyahati esnaııncl.a 

Fran1&da a lınııuftır. 

Mösyö Çemberlayn •iyul aeyahannden dClnUtte ... 

Fransız Başvekili İtalyanın Fr ansadıtn istediği yerlere, Korsik•· 
ya, Tunusa kadar uzanan bir sey abat yaptı. Bu seyahat esnasında 

Korsikalılar ve Tunuslular da büyük tezahüratla Fraıısaya bağlı
lıklarını gösterdiler. Resmimizde de Korsikalı kızların Fransız ba~
vekilini nasıl karşıladıklarmı görüyorsunuz. 

Bu seyahat \'e tezahürat İtaly ada soğuk bir duş tesiri yapmıştır. 
V c bu tesirin akisleri İtalyaı' gazetelerinde hiıla devan\ etmektedir. 

İtalyanlarm büyiik bir inkisara uğradıkları anlaşılmaktadır. Esa-

en a vekilinin scyahatiude İta! anların taleplerini kabul 

SAYFA 5 

.ju resimde, bir aavalh babanın bir tayyare bombasile ölen yavnuun u tabuta koyarken eoruyol'llU.DUZ. 
Bu gibi facialara Çinde o kadar al lfıl.mıttu ki en yürek parçalayıcı muuıaralanı b"fuu çevirip bakan
lıu, yardınıa koşanlar asla ıtörillmilyor; herkes kendi ba§IJUD çareııln i :uamaya bııkıyonnu!j. Biri Usalı 

ıukta. diğeri gıubl Avrupacl.acereyan eden iki harpte cephe ıreri ·inde ;ıı- bifanler, cephede 
ölenlm<'n .,.ı. te u detildir. 
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SAYFA 8 

MiZAH -------

- Görüyor muson Ayşe, kocam 
bir daktilo ile İzınire kaçmış .•. 

-Aman sahi mi Hanfendi? Yok
sa beni kıskandırmak için mi söy
lüyorsunuz? 

- Kuzum bay prdiyan, 08Da 
hapiaa.nenin mektnpluk kliğıtla -
rmdan bir iki tane getirir m.iııin! 
Alacaklarıma yazacağım. 

Hüu memnrn - Kapıyı mı an
yorsun yavrum? Şuradan git, kar
pııa Firavunların onuncu nesline 
ait heykeller ~ıkacak, sağa sap, 
Ming devri porselenlerini görür
sün, yürü; Asur hükümdarlarının 
eserlerine rastlarsın, işte kapı ora
dada. 

MÜTEFERRiK 

Bir sahtekarlık 
Hava Kurumu 

ve 

Türk Hava Kurwnundan: 

İ.stanbul gazeteleqnin 15/1/939 
tarihli nüshalarında bir Alman tay 

yare mühendisinin Türk Hava Ku
rumuna bir vazife almak üzere 

müracaat ettiği ve ibraz ettiği ve
ıikanın sahte olmasından dolayı 

Emniyet Müdürlüğü tarafından 

Adliyeye teslim edildiği görülmüş 
ise de adı geçen mühendisin Ku
rumumuzla kat':iyyen ala.kası yak
tur. 

Daimi Yerlimallar sergisi 
için bir tasavvur 

Galatasaraıyda açılması tasav -
vur edilen d·ümi Yerlimallar Ser
gisi için buradaki olakadarlarca 

talimat beklenmektedir. Galata -
;aray karakolu bu maksatla Sü -

merbank tarafından istimlak edil-

mşti. Burası yıktırılarak yerine en 
modren şartlar içinde bir binanın 

yapılması mukarrer bulunuyordu. 
Yeni açılacak sergi binasında 

memleketin yerli mabnuatı "daimi 
ıurette teşhir edilerek alış verişe 

hazır bulundurulacaktır. 

Siimerbank halen Yerlimallar 
Pazarlarında emaneten bırakılan 

mallardan ıstifade etmek suretile 
sergiyi zenginleştirecek ve vasıta

larını çoğaltıp ':'kişaf ettirecektir. 

Bütün bunlar bugiın Sümer -

bank Umum Müdürlüğünun pro -

je halinde tasarladığı bir te~ebbüs 
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Sıvasta bir akşam kız 
sanat mektebi açıldı 

Sıvas, (İkdam) - Sıvas kadınlığı yeni bir çalışma yuvasına 

kavuşmuştur. 
Maarif Vekaletince, şehrimizde bu yıl yeni yapılan modern ilk 

okul binasını akşam kız san'at mektebi haline konulmuş ve me

rasimle açılmıştır. 
Merasimde Kültür Direktörü Cemal Gültekin bir nutuk söyli

yerek akşam kız sant'at mektaplerinin ehemmiyetini ve büyük 
faydalarını tebarüz ettirmiştir. 

Okulun şimdilik 150 talebesi vardır. Mektepte, biçki, dikiş, na
kıştan başka ev idaresi, yemek, ve pastacılık ta öğretılecektir. 

Yukarıki resimde yeni kız san'at okulu binasını görüyorsunuz. 

lzmir plajlannda ı ı KÜÇÜK HABER 

Yen "ı tes 'ı sat * Kanıa bağlı Çıldırın Köyhas kö -
yUnde çoban tutmak yüzUnden bir kav-

İzmir (İkdam) - İnciraltı plajı ga olmUJ ve köylülerden İsa, kardeşi 
ile Güzelyalı arasındaki sahada Ruşen, Ahmet Ali, Himmet ve BilAI 

bulunan bataklık ilkbalıarda ikuru- adlarında beş kişi Ahmet adında birini 
kamını tekmeliyerek t'ldUrnıtişlerdir. 

tulmağa başlanacaktır. Hazırlanan 

proje Nafıa Vekaletince tasvip e
dilmiştir. 

Burada bulunan üç küçük ba -
taklık, açılacak kanallar ve deniz 
kenarında inşa e<Llecek kapaklı 
rıhtım vapurlarile kurutulacaktır. 

lnciraltı pl~jında vilayet hususi 
muhasebesince yaptırılacak gazi • 
no ve banyo odalarının inşasına da 
yakında başlanacaktır. Belediyede 
Karşıyakada Bostanlı plajında ye
ni tesisat yaptırılacaktır. 

Katiller yakalanmışlardır. 

*İzmit Vi!Ayet Umumi Meclisinin 
Şubat ayı içinde toplanması kararlaş -
tın lmıştır. * Kocaeli vilftyetinde keten ziraa -
tinin ihya ve ıs!Ahına çok ehemmjyet 
verilmektedir. Bunun ic:in İzmitte bir 
keten fabrikau kurulac:ıkhr. * İzmit Halkevi gençleri birkac gü -
ne kadar Eskişehire gid<:rek bir temsil 
"·etteeklerdir. 

* İzmir Karşıyakadaki Yamanlar .,da 
ğmda bulunan muhtelif memba sula -
rının Yamanlar suyu tesı..-utına il~ve e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Turgutlulu 

diyor ki 
Elektrik, bu asrın en haya

ti ihtiyaçlarından olmuştur. 

Memleketimizde bir kısım 

köylerin bile elektrikle nur
landığı bu zamanda, garbi A
nadolunun en mahsuldar bir 
noktası olan Turgutlu henüz 
bu mazhariyete erişememiş

tir. 

1 EGEDE 

Fethiyeliler bir orta 
mektep istiyorlar 

Çeşitli mahsulleri, uyanık ve çalışkan halkı, kızıl 
dağlarındaki madenleri ile Fethiye yurt ekonomisinde 

gittikçe daha mühim bir mevki alıyor 

Belediye Reis" Cevdet Ök
ten, beş sene evvel riyasete 
geçtiği zaman, ilk yapılacak 
işlerin başında elektrik bulu
nuyordu. Filvaki belediye re
isi o zamandanberi birçok 
faydalı işler başarnııştır. Fa· 
kat her nedense elektrik me
selesi bugüne kadar bir hal 
yoluna konamamışta. 

Fethiye, <İkdam) - Güzel lima- ı denlerile Fethiye maden şirketi 
nı, çeşitli mahsulleri, uya..-ıık ve Krom madenlerinde bugün 1500 
çalışkan halkı ile yurd ekonomi- den fazla Türk işçısi çalişmakta -
sinde mühim bir rol oynıyan Fet- dır. Türk kromunun kabarık ye -
hiyenin ticari vaziyeti gittikçe in- kiınlu listesinde en büyük rakam
kişaf etmektedir. 

Fethiye, ticaretinin hemen hepsi
ni deniz yolile İzmir ve İstanbula 
yapmaktadır. Bodrum ve Marma
risin süngerciliğine mukabil Fet
hiyede de balıkçılığa çok ehemmi
yet verilmektedir. Çeşitli mahsul
lerinden başka Fethiye toprakaltı 
servetleri itibarile de zengindir. 
Kazanın muhtelif noktalarında, 

!ardan birisini zengin Fethiye top 
raklannın cevheri teşkil etmek -
tedir. Fethiyenin birçok yerlerin -
de zımpara madenleri de vardır. 

Fethiye ovasını ve körfezini çe
viren tunç renkli kızıl dağların a
rasında dolaşırsanız, ezilip sularla 

sızan krom çamurunun ince şerit
lerine adım başında raslarsınız. 

Eğenin zengin kazalarından 
biri olan Turgutluda elektrik 
iş.inin artık bir on evvel müs
bet şekilde neticelendirilmesi 
hayati bir zaruret halini al -
mışta. Belediyeden her şey
den evvel ışık istiyoruz. 

HEMŞEHRİ 

bilhassa denize yakın olan mınta- Ateşten incecik bir su fışkıran si
kalarında manganez madenleri yah taşı kaldırıp krom damarını 
pek boldur. aramağa kalkmayın, yumruk bü

Etibank krom ve manganez ma- yüklüğündeki bu cismi kımıldata
--------------------------- 1 mazsınız. Çünkü Fethiyenin taşla-

Dikilideki göçmenler kur'a ile 
• 

yenı evlere yerleştirildi 
Dikili, (İkdam) - Burada yapılan göçmen evleri kaymakamın 

riyasetinde bir heyet huzurunda kur'alar çekilerek göçmenlere 
teslim edilmiştir. Yeni evlerine yerleşen ırkdaşlarımız sevinç 
içinded:.rler. 

Bu evler, Dikilinin umumi manzarası üzerinde güzel bir deği
ğişiklik te vücude getirmiştir. Burada dalıa 32 göçmen evi inşa 

edilecektir. 
Kaza merkezinde yeni hükümet binasının da inşasına başlan

mıştır. Belediye modern bir otel yaptıracak, Parti ve Halkevi bi
naları da tamir edilecektir. 

Eskişehirin 
• 

haritası yapılıyor 
Eskişehir, (İkdam) - Dahıliye Vekaleti şehrimizin şimdiki ha

ritasında yapılacak tashihler ile 120 hektarlık meskı1n bir kısım 

sahanın yeniden haritasının alınmasını ve şehrin umumi vaziyeti
ni ve civarını gösteren büyük bir haritanın tanzimine ait muame
leyi bitirmiş ve bu işi münakasaya koymuştur . 

! 
rı demirdir. 

Fethiyenin münevverinin de, 
köylüsünün de tek arzusu vardır. 

Bir orta mektep ... 

Fethiye coğrafi ve sosyal vazi
yeti itibarile de buna hak kazan -
mıştır . Kaza merkezi beş nahiye

sine de muntazam şosalarla bağ -
lıdır. Nahiye merkezleri de köyle
rinin ekserisi ile muntazam yol -
!arla irtibat tesis etmiştir. Fethi -

ye - Muğla yolu 165 kiliımetredir. 
Yol, Muğlaya bağlı bulunan Köy
ceğizden geçer. Bu yol üzerinde 
müteaddit beton köprüler vardır. 

Otomobiller, buradan Muğlaya 

4 - 5 saat içinde gitmektedir. 
Anlattığım bu vaziyetten de an

laşılacağı veçhile Fethiye bir or
ta mektep kazanma)'l çoktan hak 
etmiş bulunmaktadır Seneden se-

lneye artan talebe mıkdarı da bu 
ihtiyacı gittikçe daha şiddetli his
settirmektedir. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ J 
GÜNLÜK PiYASA 

ihracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Piyasayı me gul eden mesele • 
!erden biri de, Türkiye - Amerika 
ticaret anlaşmasıdır. Yeni anlaş -

maya göre, bazı ham maddelerimiz 
için Amerikan gümrüklerinde ten
zilatlı tarifeler tatbik edilecektir. 

Henüz anlaşma muhteviyatı Tür
kofise, ve gümrüklere gelmediği 

için, hangi maddelerin ne nisbette 

tenzilıittan istifade edeceğini bile
miyoruz. Tacirleri tatmin etmek 
için, anlaşma muhteviyatının bir 

an evvel neşredilmesi liizımdır. 

Piyasayı meşgul eden bu hadise 
başka ihraç maddelerimizin de va
ziyetini şu suretle izah edebiliriz: 

KuTu meyva satışları hararetli 
bir devre geçirmektedir. Bilhassa 

iç cevizler için talepler çktur. Fın· 
dık iizcrinc, Alınanyaya yine bir
kaç parti mal satılmıştır. 

\ \,___P_i_y_a_s_a_H_a_b_e_r_ıe_r_ı_ 
Almanyada kurulan 
yeni bir mUessese 

Almanyadan gelen haberlere 
göre, bahçe mahsulleri, müskirat 
vesair gıda maddeleri kontrol da
iresi lağvedilmiştir. Bunun yerine 
Reichsstelle adlı yeni bir mües -
sese kurulmuştur. Bu müessese in
cir, üzüm, fındık gibi maddelerin 
itlıatalı ile meşgul olacaktır. Bun
dan başka hububat, hayvan yem
leri ve sair mahsulatı canlı hay -
vanlar ve hayvani mahsulatı, süt
ten yapılan yiyecekleri, akıcı sulp 
yağlarını ve yumurtalarını müra
kabe edecektir. 

Meşin ve sahtiyan ihtiyacı 
Son zamanlarda deri fabrikala -

rımızın Almanyaya meşin ve sah
tiyan ihracatını artırmış olmaları 
aliı.kadarlar arasında memnuni -
yetle karşılanmıştır. 

Malumdur ki deri fabrikaları -
mız son zamanlara kadar işsizlik 

yüzünde nehemmiyetl'. buhranlar 
geçirmişler, hatta bazıları tatil et

PARA BORSASI 
ANKARA 

16·1 - 139 
KAPA"IŞ 

1 Sl'ERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 

LİRE 
İSVİÇRE 
FLORİN 
RAYİŞl\lARK 
BELGA 
DRAHl\lİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ 
100 RUBLE 

.. '" 

S.91 
126.40 
3.3325 

6.65 
28.5575 

GS.69 
50.7ol 

21-3G75 
1.0775 

L555 
4.335 

5.91 
23.9475 

25-02 
0.9025 
2.8275 

34.5025 
30.4275 

23.87 

.. . 
ESHAM ve TAHY ILiT 

Türk borcu ı peşin 19-375 

Ergani 
Sıvas • Erzurum ID 

19.75 
19.20 

11 Sanayi Hareketleri 

Sanayi federasyonuna 
ihtiyaç 

Bundan evvelki yazılarımızda, 

fabrikatörler arasındaki anlaşma -
!ardan bahsetmiştik. Ilu anlaşma
lar, muhtelif sanayi grupları ara -
sında gittikçe inkişaf etmektedir. 
Şehrimizde pamuklu dokumacılar 
arasında bu tarzda bir anlaşma 

mevcuttur. Diğer taraftan çorap -
çılar, Sanayi Birliği v:ısıtasile bir
leşmişlerdir. Trikotajcılar va fa -
nilücılar da arasıra toplanarak 
kendilerine ait mesleki meseleleri 
görüşmektedirler. 

Demek oluyor ki, muhtelif sana
yi zümreleri arasında ihtiyaçla -
rın doğurduğu sebeplerle, birleş -
meler ve anlaşmalar kabil olmak
tadır. 

İktısat Vekaleti sanayi grupla -
rını birleştirerek bir Sanayi Fede
rasyonu teşkil etmek için bir pro
je hazırlatmıştı. Sanay; erbabı, bu 
projenin bir an evvel tahakkuk 
etmesini temenni etmektedir. 

Kuş yemleri için her taraftan 
talep rnrdır. Bu talepler devam e
derse, kuş yemlerim.izden stok ola
rak hiçbir şey kalmıyacaktır. 

mek mecburiyetinde bile kalmış- .......... -------,,._,,....,.,,,...,.,...,..,.....,~-....... - Öğrendiğimize göre, Milli Sana
yi Birliği nizamnamesini tadil e
dememeğinden, Sanayı Federasyo

nunu bir gaye olara:. kabul et -
miştir. Yani Milli Sanayi Birliği

nin vazifelerinden biri de, sanayi 

erbabı arasında, merkezi Ankara
da olmak üzere bir Sanayi Fede -
rasyonu teşkil etmektir. Sanayi 
Birliği Federasyonu tahakkuk c>t
tirmek için çalışacaktır. 

Son günlerde susam üzerine 
muameleler durmuştur- Çünkü su

sama ihtiyacı olan helva imalat · 
haneleri, ihtiyaçları kadar mal al-

mışlardır. Bundan başka susam ü
zerine, İtalyadan da ufak partiler 
halinde talepler yapılıyordu. 

Son zamanlarda bu talepler azal-
mıştu. 

Yaş meyvalarımız için, yalnız 

portakal üzerine Almanyadan ta
lepler vardır. Dörtyol portakalları 

Berlin piyasasında büyük bir rağ
bet görmüştür. Elnll üzerine, yal
nız Suriye ve l\.lısıra ihraç edilmek 
tedir. En ziyade İnebolu, Ordu li
manlarından sevkiyat yapılmak -
tadır. 

lardı. 

İhracatın başlamile oeraber va
ziyet salaJıa doğru yüz tutmuş sa
nılmaktadır. 

Amerika liçaret anlaşması 
Amerika ticaret ve klering an -

!aşmasında takasa yer ayrılıp ay
nlmadığı hakkında alakadarlar a
rasında malıiınat mevcut bulunma 
dığından tereddüt hasıl olduğunu 

1 yazmıştık. Türkofis İstanbul şu -
besi bu tereddüdü izale maksadile 1 
vaziyeti Ankaradan s0rmuştur. 
Alınan cevaptan anlaşma tatbik. 

mevkiine konuluncaya kadar ta -
kas muamelelerinin devam edebi
leceği öğrenilmiştir. 

Ofis, piyasayı son derece alaka
dar eden bu haberden ilgilileri ha-ı 
berdar etmiştir. 

$EBZE FIATLARI 

Kuruş s. 

Kır domatesi • • • GO -
Çalı fasulyesi • • • 
Bakla • • • • • 
Bezelye • • • • • 

. . . . . Liıhana 

Pırasa 

Ispanak 
Yer elması 
Şalgam 

Havuç 

Enginar 

Karnabahar 

. . . . 

. \ 

Y c~il salata 100 
Pancar 
~laydanoz . • •• 

1 50 

1 50 
2 -
ol -
2 -
2 50 

5 
3 

10 

5 

40 

2 
50 
50 

Sanayi Federasyonu, piratik ola
rak halka ne gibi faydalar temin 

edebilir. Asıl mesele budur. Bu 
meselenin üzerinde durmak lfızım
dır. Sanayi Federasyonu teşekkül 
ettiği takdirde de, hükumet sana
yiı daha kolaylıkla mürakabc ede
bilir. Çünkü federasyon sayesinde 
biitün fabrikalar teskoliıta bağlan-

EV EKONOMiSi 

Fiat listeleri 
Pazarlık kanununun tatbikına 

başlandığı zaman, her dükkiinda 
bir fiat listesi vardı. Vakıa biz 
dükkinJarda, bakkallarda, manav· 
)arda fiat listesi görüyoruz. Fakat 
bu listeye rağmen yine pazarlık 

yapanlara tesadüf ediyruz. Evvel
ki gün bir yerden elma alıyrduk. 
40 kuruş deıli. 

Bu fiati işitir işitmez derhal yü
rüdüm. Manav arkamdan bağırdı. 

- Senin için 35 kuruş ol ur. Yine 
aldırmadım. Yoluma devam edi
yordum. Tekrar seslendi~ 

- Sen ne vertteksin? 
- 30 kuruş. 

Bu muhavereden sonra aramız
da bir ihtilat kalmamıştı. Derhal 
elmayı 30 kuruşa aldık. Manav ba
na elmayı tartarken, yanıba§ımız
daki bir müşteriye ayni elmanın 
40 kunışa satıldığını söylüyordu. 

Bu hadiseden sonra hitla manav
larda ve dükkanlarda pazarlık ol
duğuna bir daha kanaat getirdim. 
Mademki, satın aldığım elma, 30 

kuru a verilecekti. Neden üzerinde 
40 kuruş yazıyordu? 

Buraya kadar yazdığım satırları 
bir okuyucumuzun mektubundan 
aldık. Olrudoğıımuz bu hadisenin 
hangi semtte cereyan ettiğini yaz
mış olsaydı, güzel bir vesikaya ma 
tik olacak. Böyle olmakla beraber, 
sayın okuyucumuzun yazdığı mek
tuba itimat ederek, hah ettiği 
vak'ayı yukarıya yazdık. 

VEKİLHARÇ 

mış olur. Ve fabrikalarda fiat kon
trolü, usulsüz ve zararlı rekabetle
'J!. meydan verilemez. 

Halbuki bugünkü şe~ait altında 
fabrikaları bir araya getiren ka -
nuni bir teşekkül yoktı.r. Bu yüz
den hükümttin fabrikalarla temas 
etmesi daha müşkül olmaktadır. 

Tifoya, karahumma ya 
tutulmamak ister misiniz 

[Dünkü sayıdan devam) 
ll - Kabil olursa her ye

mekte ve bahusu akşam taa· 
mında bir kasede (ev yoğur
du) yiyiniz. (Mübarek yo • 
ğıırt) un barsaklarda yaşıyan 
birçok bozukluklara. mikrop· 
)ara karşı şifa verdiğini, (paıı· 
zehir) olduğunu unutmayı • 
ruz. İnsanı (sağlanı ~ücutlü) 
(uzun ömiirlü) yaptığını ha· 

talayınız. 

12 - <Tifo) olan bir eve 
girmeyiniz. Tifo hastalığın • 
dan yeni kalkan insana el 
vermeyiniz. Toka etmeyiniz. 
Elini öpmeyiniz. (2 - 3) ay 
zarfında (tifo mikroplarını 

taşıyan ve dağıtan bir hasta 
olabileceğini) göz önüne alı· 

ruz. 
13 - Vücudünüzü mikrop

lara karşı mukavemetli, kuv· 
vetli bulundurmak için lü
zumsuz yere çok yorulmayı· 
nız. Gençlik peşinde çok yor· 
gun ve zayıf düşmeyiniz. 

14 - (Tifo) nun mikrop
ları hastanın kazuratında, pis
liğinde, idrarında çok bulunur. 
Bu cihetle umumi helalardan, 
olur olmaz aptestbanelerden. 
mümkün olduğu kadar uzak· 

laşınız. 

15 - (Tifo) ya tutulanın 

çamaşuları, yatak çarşafları 
bulaşıktır. Mikropludur. Bu 
cihetle evden eve dolaşıp (ça· 
maşır yıkıyan) !ardan sakı · 

nınız. 

16 - Tifolann kullandık • 
)arı bütün eşyada ve bahusus 
liizımlıkta (tourak) ta mikrop 
çoktur. Bunların Üzerlerine 
konan (kara sinek) lcr mil<
ropları alırlar. l'tfeyvalar ve 
açık bırakılan yemekler, gıda
lar ve insanlar üzerine kona· 
rak tifoya aşılarlar. Bu cihet· 
le karasineklerden sakınınız. 

öldiirünüz. 
17 - Tifo bulunan evlerin 

civarındaki kuyulardan su 
içmeyiniz. Çünkü tifoluların 

pisliklerile heHilara gidiyor. 
Apteo;tlıane sızıntılarilc kuyu 
suları hula5ıyor. 

18 - (Tifo) lu evde bulu • 
nan sütçülerin sütlerini iyice 
kaynatınız. Böyle yapmazsa· 
nız sütçünün kaplarile, elleri· 
le mikrop alabilirsiniz. 

19 - Her hastalığın en bü· 
ytlk düpnanı (temizlik) tir. 
İnsanın elleri her yere değ

diği için mlkroplarla yükle
nebilir. Bu cihetle her yemek· 
ten evvel elleri yıkamak ili • 
zımdır. 

20 - Midye, istlıidye ı:ibİ 
kabuklu yiyecekleri iyi kay • 
natmadıkça yemeyiniz. 

21 - (Aşılandım. Yuka.rı -
da yazılanları yapmağa lü • 
zum yok, artık tifo bana gel· 
mez) demeyiniz. Doğrudur· 

Aşılananların pek çoğu kara 
h~mmaya tutulmaz. Fakat 
bazı karışık, - çok zehirli ve 
ezeli mikroplar vardır ki aşı
lara karşı kor. Binde bir vak'a 
olsa bile mükemmel suret!~ 

aşılanınız. O yazdığım öğüt -
)ere tamamen riayet ed;ııiz. 

Lokman HEKiM 

Talebenin seyahati 
Dün Yüksek İktisat ve 11• 

caret mektebi talebelerinden 26 ltİ' 
şilik bir grup Anadolu tetkik se' 

yahatine çıkmışlardır. Gençıet 
Eskişehir, Ankara, Kayseri, ;.dl' 
na, Mersin, Tarsus, Konya ve iJ' 
yonu ziyaret ederek ticari müeS ' 
seseleri ziyaret ettikten sonra şell' 
rimize döneceklerdir. 

Teşvikı Sanayi kanunları 
Ankaradan gelen haberlere .!!~ 

re, teşviki sanayi kanununda essi 

lı ve geniş mikyasta tadilat y3pı' 
Jacaktır. 

İktısat Vekaleti ~Jiıkadar d3
: 

ırelerince hazırlıklara başlanrıU; e 
tır. Bu suretle sanayicileriJ11 1ı' 

. . 
son muamele vergisi kanunile •P 
tidai maddeler muafiyeti ve tel'' 

zilatli listeler ile temin edılt; 
menfaat ve kolaylıkların salı8 

büyümüş olacaktır 

18 • 
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Hurrem Sultan Köprüde 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 

ŞIKA YETLER 

VE 

'TEMENNİLER 

Ücretli Muallimler 
ve ücretleri 

Dünkü bulmacamızın halli 
12 3 45 67891011 

,. ~ ~ ~ı! ~rll~JN G 

Kimle in heykelini 
dikmeliyiz 

Dalgalar koca gemiyi kaldırıp 
kaldırıp kayalara indirdiler 

yağmur damlaları göz yaşları gibı 

-t ~ T•~II k'~-~ ~ 
(Birinci sahifeden mabaat) 

Davutpaşa orta mektebinden 
akıyordu. 

Adam biraz da bu kadına karşı Za ir imzasile: 

garip bir emniyetle dolmuştu. Ya
tağından taşmak istiyen bir nehir 
gibi içinin kabardığını, kalbinin 
göğsünü küt küt yumrukladığını 

hissediyordu. Birdenbire kadını şa· 
şırtan bir heyecan içinde köprünü!' 
parmaklığına ellerini sıkı sıkı ya
pıştırıp acele acele konuşmıya baş
ladı. Ona, annesinden, kardeşinden, 
ahbaplanndan, hatta ihtiyar müte
kait ev sahibinden bahsetit. Ka
dın. hiç hareket Mmiyordu. Gözleri 
kupkuru ve pınltısızdı. Yüzü de 
heyecansız görünüyordu. O sözünü 
bitirince hafifçe içini çekerek: 

.Sık sık tekerrür ettiği gibi bu 
•ene de cBütçe münakalesi. do
layısile muallimlerin Birincika -
nun 938 ayına ait işlemiş ücretle
ri hfilii verilmemiş bulunuyor. 

E L E K ., L • Ç A L 1 
* Fatih Sultan Mehmet - Ya\'UZ Se

lim - Kanuni Süleyman - $okullu 
Mehmet - Sadrazam Köprülü Meh
met - M.ithat Paşa - Namık Kemal -
Tevfik Fikret - Mehmet Akif - Ziya 
Gökalp - KAtip Çelebi - İbnl Sine -
Mareşal Fevzi Çakmak - Barbaroı 

Ha;rrettın. 

Paşa - Abdülhak Hlmit - Gazi Osman 
Paşa - Mahmut Şevket P- - Mehmet 
Akif - l\!arepl Çakmak. 

-1-
-MAŞUK -YAMAK 
A M j R.K.MA.L A 

Sellmlye: Şalr Neslml sokak 
No. 17 Kemal BERTA.~ 

* Yunus Emre - Nasraddin Hoca .. 
Böyle haberler ve bir kaç gün ;. iden ibaretti. Bunlardan birisi az 

ginde Kefe kalesine yığılan kızlar sonra öl.~ü. Y ~rı. ölü bir halde bu
arasında ona benzer bilini bulama- lunan digerlerını bır ocak başında 
nuş olması KAsım Paşayı büsbütünl soyup kurulamak istedikleri vakit 
kudurtuyordu. İhtiyar kurt ne ya- iki avcı bunlardan birinin boynuna 
pacağını şaşırmlj bir halde o maz. ~ce ~ir k~y~la, lığzı lehimli küçü
&aldan o mazgala, o pençereden bu ciık bır gumuş kutu asılmış bulun
pençereye koşuyor ve kendisine ü- . duğunu gördüler. Hemen Devlet 
ın!t vermemekte ısrar eden denize Glray'a gösterdr.ler. Bir müddet 
bakarak homurdanıyordu: •:onra Kırım hanlıgı kal.gaylığına 

ER•"B'AS·N-AL 
A T•K !='.

1

L~Ş·N A 
N K E L E B E Kı Ni 

Ft.lih Çırçır Fener çıkman 
11-0kakta Sabri DEMİRTAŞ 

Fatih - Yavuz - Furull - Kanun! - Si
nan - Barbaros - N. Kem•! - Akif 

f..t. tlnl- iki. Fak. No. 605 
B. 1\1. GtlNEN 

Bu gayritabii vaziyet, geçen. se
ı e ücretli muallimlerin maaşını 

bir aydan fazla bir zaman gecik -
tirmiştL Halbuki bu yurddaşların 
da mesailerinin mukabilini diğer 

muallim arkadaşları gibi hiç ol • 

.KALAMAYANii 

Bugünkü bulmacamız 

1 2 3 4 5 ti 7 8 9 11) 11 
mazsa muntazaman almağa hak - -;;;;;;;:c--:----:--:--ı-..,-..,......,.--.: 

!arı vardır. Zira iş olarak kendi -
!erinden tedris ve terbiye nokta
sından beklenenle, bareme tabi 
muallimden beklenen 11rasında bir 
fark bulunmamaktadır. Kaldı ki, 
geçim vasıtası yalnız alacağı basit 

* Gazi Osman Pap - Mimar Sinan -
İbnl Sina - Abdülhak Hlmit - Barba
ros - Namık Kemal - Fatih Mehmet .. 
Sokullu - Kanuot SUleyman - YaVUJ 
Sultan Selim - Mehmet Akif - Attlll -
Cengiz - Fevzi Çakmak - Yıldmm Be
yazıt. 

NuruosmanJ,.-e.. Men&'ene .. _ 
kalt No. %1/2 F. T. 

* İbni Sina - Katip Çelebi - Mimar 
Sinan - Barbaros Hayretbn - Mehmet 
Aklf - Namilt Kemal - Abdülhak HA
mil - Şinasi - Fatih Mehmet - Yavuz 
Selim - Kanuni Sultan Selim - Çan
darlı Kara Halil - Mustaaf Reşit Pap -
Ziya Gökalp - Mareşal Fevzi Cakmak. 

Top, Ok. Tetmea İrfan ALTUN cAcaba bi" kazaya uğradılar mı? seçilmiş olan bu prens, o sırada on 
A.caba başlarına bir bela geldi mi~ dokuz yirmi sularnda ince kıvırcık 
ı\caba selimetle lstanbulu tutabl- bıyı klı, lakayt tavır lı bir delikan'ı 
lecekler mı?. idi. Hiç tereddüt etmeden emretti: 
Kasım Paşay11 uykusuz geceler - Acın kutuyu' 

ceçirten br suallerir cevabın 1 ta- Ak papaklı, iri yan bir adam ka-
rlh şöylece hldiselerden aldı: masını sıyırdı. Evvela kayışı kesti, 

Kefenin en sağlam gemisi padi- sonra bir maşa ile kutuyu ocağa 
pha takdim edilecek hediyelerı uzatarak lehimleri eritti. Kutudan 
yüklü olarak denize açıldıktan dört balmumlanınş bir beze sarılı bir 
sün sonra. bir sabah, kurt avından kağıt çıktı. Devlet Giray buna göz 
dönmekte olan avcılar, Kırım Pren- gezdirince tavrındaki Iakaydiden e
ai Devlet Giray ile aodamlan iki di- ser kalm3dı. Kaşları çatıldı, yüzün
rekli bir geminin Balıklova ı!nün- de şirret bir gülümseme dola~tı. A
dekl kayalığa yaklaştığını görmüş- kabinde şu emri verdi: 

ücretten ibaret olan muallimler f--1--1--l-

- Sizi anlıyorum, dedi, bedbaht
Iığınızın derecesini de hissediyo

rum. Halbuki beni hayatta ne çok 
sevenler, himaye, teselli edenler 
var. MeselA yalnız kalabilmek için de ücretliler arasında ekseriyeti ı-+--ı-~ 
bu gece onların elinden zor kurtul- teşkil etmektedirler. Gayet sarih 
dum. Beni sevmiyen, benden nef- olan bu gayritabii vaziyetin bir 
re teden yalnız bir kişidir. an evvel önüne geçilmesini temen-

* Fatih Sultna Mehmet - Barbaros * Yıldırım Beyazıt - Fatih 111eh -
Ha)'TI!ttln - Köprülü M•hmet Paşa - met - Yavuz Selim - Kanuni Süley -
İbni Sina - İbrahlnı Müteferrika - KA- man - Solrullu Mehmet l'aııa - Barba
tip Çelebi - Ziya Gökalp - Namık Ke- ros Hayrettin - Mimar Sinan - Namık 

mal - Gszi Osman Paş;a - Tayyareci 1 Kemal - Mehmet Akif - Abdülhak HA
Sadık - Tayyareci Fethi - Klıım Ka- mit - Zübeyde Hanım - Fen! Cak -
rabekir - Fevzi Çakmak - Mimar Si- mak - Nasrettin Hoca - KAzım ÖZal:ı -
nan - Mehmet Akif. İbrahim Müteferrika. 

İ•taııbul Erkelt Llseslndeıı : Fatih Orta okul Zlli 
ZH Zeki TtlııKAY Baltaeddln JLU'Rı\JtTAA 

ler ve hav retle ha kaka lmıslardı. n k kl k d ı H . . . · . - u er e er ve a ın ar, an 
Ya bu gemıyı ıdar_e eder: edam delı 1 hazretlerinden emir gelinceye ka-
ldl, yahut bu gemınin dümeni yok- da b' 1 ak! H . r ır yere ayrı mıyac ar. ep-
tu. Bir gemi silvarUi bu kıyı~aki sine dikkatli olunur İçlerinden bi-
kay~lıkları bilmez olur muydu· rini kaçırdınız mı vay halinize! 

Butlin yelkenleri sıkı sı,kı sarıl- · 
Hemen atına atladı, yanına an

m1~t1. 
G . calt adamlarından dördünü aldı· ve 

emmin yelkenile ilerliy9r ve d 1 d" . 'ftrkt ki t r:} 11 
bu yelkenin de çifte cam'Mlan vuru 0 u ı;r; çı 1 

en uz~ aş~'. . 0
.;-

larak kısaltıldıl!ı anlaşılıyordu. Av- rukucta çe5'.'.ra~a kv~ ~- u~uş 
cılar t I ' 

1 1
• 

1 1 
__ ,

1 
k b uyu ve gumuş u u an çı an 

e aş ı le ~ş ı e ""' ıyara , a- kt b M h t G' • t kdi 
ğırarak gemidekilere tehlikeyi bil- me_ u u e me ıray a a m 
dirmekten kendilerini alamamış- ettı. 
!ardı. Lakin koca koca dalgalar bir- Gümüş kutu, Kırım hanı üzerin
blrini omuzlıyarak kara kayalara de de ayni tesiri yaptı. Mehmet Gi
çarpıyor, denizin sathından elli ku- ray da, mektubu okur okumaz se
laç, yüz kulaç yükselen köpükler vinçle yerinden fırladı ve genç 

Son sözü söylerken sesi birden- ni etmek ve müracaatta bulunan * Mehmet Alı:ıt - Namık Kemal _ 
bire boğuklaşmıştı, durdu. Sorıra arkadaşlara hak vermemek elden -"""--'---'---'-'---'---'--'--==-ı Abdillhok Hlmit - Barbaros Hayret-

.. l - l gelir mi? Maarif Vekaletinin bu - Soldan sağa - • tin - Mimar Sinan - F>lih Mehmet -
hıçkırığa benzer bir gu uş e: Yavuz Sultan Sellm - İbrahim MUte-

- Haydi dedi, şimdi evlerimize meseleyi de nazarı itibare allll'ak 1 - Tatil ırUnO, durcun. ferrlka - Yıldırım Beyazıt - Sokullu 
dönelim. Kafi derecede dertleştik. halledeceğin! umuyoruz.. 2 - Maksat, kulübe. Mehmet - Gazi Osman Paşa - Ali 

Yağmur da gittikçe şiddetleniyor. ==============-= 3 - Kirpik boyası, büyilklerlmlzln Paşa - Kanuni Süleyman - Fen! Calt-
Siz buradan uzaklaşmadıkça içim harikulade bir hadise gibi geliyor- altın bilezik deditf. mak - Atatürkün Annesi ve Babesı. 
rahat etmiyecek. Hayat çok tatlıdır. du. İçinde garip bir değişiklik his· 4 - Kani olmak, CerkOT. bıçatı. Sanyer l>eledlyeslmle Cahil 

BAKIŞ KAN 
Şimdi doğruca evinize gideceğinizi sediyor, etrafına daha ernnlyelte ve 5 - Kesmekten emir, clldlmlı.ln ııöz-
bana vMedin. ilk defa hatta biraz sevinç V1! ümit- ya1ı.- * Fatih - Yavuz - Koca Sinan -

8 _ Bir kaza merkezi Barbaros - Namık Kemal - Türk eri 
Adam, bütün iradesinin elinden le bakabiliyordu. · bl (Mehme'•ik) - Tılrk anası (Top •"1-7 ~ Evlerimizin üstü, tanelı r mey- .... a ... 

gittiğini hissetti. Bu hiç tanımadı- Dairesine yaklaştığı sırada her lesi taşıyan köylü kadın). va. 
ğı yabancı, solgun yüzlü kadının zamanki itiyadına uyarak köşedeki 8 _ Bir şeye sarfedilen mesai, tas. Kadıköy Şita %% nmnarada 
tahakkümü altına girivermişti. O- tütiincü dükkanının önünde durdu. Sonjozef lisesi talebesinden: 

ed lı d 
9 - Budapeşteli, matmazel değil. Kaya KOCAMAN 

na itiraz emiyeceğini an yor u: Kalabalığın arasından başını uza- 10 _ Ağacın büyük. kol~. peder. 

k 1 d P ki 
. * Yavuz Selim - Fatıh Mehmet -

- Pe i, diye, keke e i. e , gı- tıp gazetelere şöyle bir göz attı ve ıı _ İyi söz s<iyllyebilen. Buğday çö- Selim m - Süleyman K3nunl - Hay -
deceğim . Siz benı koruyan, teselli birdenbire yüzü sapsan oldu, göz- Pil. rettin Bıırbaros - Turgut Reis - Gazi 
edPn ilk mahhiksunuz, siz benim leri hayretle büyüdü. içinde bir şe- _Yukarıdan ll§Bğıya - Osman Paza - Mimar Sinan - İbrahim 
kurtarıcımsınız. Tekrar görüşmeli- yin yıkıldığını hissetti. Gazeteler, Müteferrika - Evliya Çelebi - Piri Re 

· h kk k .. .. J' · 1 - Fransanm merkezi, biraz evvel. Is - Namık Kemal - Abdülhak HA -
yız ve mu a a goruşme ıyız. gece bır' kadının ko"pru"den duşe·· rek 2 - Duaların sonunda tekrarlanan mit - Şinasi - Mehmet Akit. 
Kadın: 

avcılarla geminin arasınd• öyle bir Devle! Giray'ın alnından öotü. Zi- _ Haydi gidiniz, diye mınldan
perde geriyordu kl, gemidekilerin ra lehimli gümüş kutudan çıkan dı. Şimdi bunları konuşmanın sıra
bu isaretleri görmelerine imkan bı- balmumlu beze sarılı kağıt; İstan- sı değil. Sular ilikleriıre işledi, si
rakınıyordu. Hele bu gürültü ara- bulda Şeyhislam Mevlana Ali Ce- zin de öyle. Başka bir zaman, bar 
Slnda sesleri iı::itilmesinc hl~ Lıi mali'ye Kefe Beylerbeyi Kasun ·kabir zaman ... 

boğulduğunu yazıyorlardı. Kadının kelime, vapur odası tlııküdar Şemsli>&$& Tank 

hüviyeti henüz meydana çıkmamış- 3 - Yakıt, bir erkek \'1ni. * Mareşal Fevzi Çakmak - Barba -
tı. Üzerinde siyah bir manto vardL t - İranlı, eski rnabltemelerin re - ros Harrettin - K>nunl Süleyman -

Mııvi gözlü idi. 
Biraz sonra ağır ağır her adım 

başında düc:ecekmiş gibi sendeliye

rek dairesine doğru yürüyordu. Yü

zü karmakarışıktı. Kendini her za-

isleri. Fatih Mehmet - Sokullu Mehmet Pa-
şa - Namık Kemal - Mithat Paşa -

5 - Başka!Ulla karşı be.ı;lenen 

his, tersi beyaz yaimur. 
6 - Ortası dcj:il. 

fena Mahmut Şevket Paşa - Abdülhak IIl-
mit. - Trvtik Filcret - Mehmet Akit -
Zi;ra Gökalp - İbrahim Müteferrika -
İbni Sina - Mimar Sinan. 

hiç imkan yoktu. Hem görmüş ve Pa,q'nın ağzından çapra~ık bir ifa- Adam onu kızdırmaktan. kırmak
işitmiş olsaydılar bile bundan na- de ile hulasatan şunu bildiriyordu: tan korktu: cNerNfo. ne ;?ma>ı • , 

sıl bir fayda memuld!l?. Belliydi ki cEminimiz Ünye'li Veli reisle ta- diye soramadı. Döndü, yürümiye 
bu gemi her tllrlü sevk ve idare- rafınıza şevketliı padişaha kullu- başladı. Uzaklaşıncıya kadar dönüp 
den mahrumdu; bu tekneyi rüzgAr ğumuzu ispat için iki adet ala ca- dönüp arkasına baktı. Kadın, şakır 
üfürüyor ve su götürüyordu. r:~.. gör.<leriımif :: HediyPlerimi- şak•r yağan yağmurun aıltında dim 

Nihayet olan oldu. Dalgalar ge- z!n haremi hfimayuna takdimine dik durmuş, onu bakışlarile takip 

mlyi yaklaştırıp yaklastınp kaldır- tavassut buyurmanızı ellerinizi ö- ediyordu. 
dılar ve küüüttedek kayalara fn- ıperek rica ederim.• ••• 
dird!lı-r; sonra geriye çektiler, bir Evet ... Kefe paşasının talisizlil(i Ertesi sabah işine giderken adam 

mankinden büyük bir yeise kaptır-

mıştı. İçi öfke ile kabarıp taşıyor, 

kendi kendine: cAh o mel'un ka-

dm , diye, düşünüyordu. Demek 
bana karşı aldığı o koruyucu, müş
fik tavır, beni oradan uzaklaştırıp 

kendi işini rahatça görebilmesi i
çinmiş. Ah ne budalayım ben!.. 

Ona, bir an için aldanarak ken-

daha kaldırdılar olanea siddetlerl- yüzünden, Moskovanın bulabildiği her zamankinden bambaşka idi. 
le bir daha kayalığa vurd~lar. Koca en güzel kızı, Karadeniz yarı yol- Yüzünün acı, somurtkan ifadesi 

ııemi, evve!A. iki parça, sonar pa- dan geriye çevirmiş ve döndürüp kaybolmuştu. Yürürken adımlarını disini de sevebileceklerin buluna-

! K H lin daha cesaretle atı}"Or ve gülümsü- 'b lm ha ı ramparça oldu. Denizin üstü, tah- do aştırıp ırım anının e e dü- cağına inanır gı i o uş, yat 

7 - Ters sarmnktan ı~.nır, bir emir. 

8 - Külhanbeylerinin çalmak mAna
ıına kullandığı kelime. İnce de
ğil. 

9 - Uç:n-'lağa yarıyan ~ey, evli kadın. 

10 - Oturmak, memleketimizde ta -
nınmış bir radyo markası. 

11 - Kınınlı, alaturka, ala!ranga bir 
saz ismi. 

Fen Tatbikat okula d•mlrJ"ol• 
takımından Ekrem GÖKGtlCtl * Namık Kemal - Fatih - Atilll -

Tevfik Fikret - Abdülli>k Hlmit - İb-

rahim 1\1.üteferrika - Mehmet Akif -
Mimar Sinan - Barbaros - Yavuz Se-
1im - Kanun! Süleyman - Mitbat Pa-
18 - Ziya Glıl<alp - Gazi Osman Paşa -

......,============== 1 Sokullu. 
İnhisarlar P-bahı:e rakı fab-

• TAKViM. 
1857 HiCRi 

Zilkade 
27 

1'15-l RUMi 
:ı ncikanun 

5 
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rJkası kal"m kısmında dakUle 
M. Miı.Gtıu.t * İbn! Sina - Fatih Mehmet - Ya

vuz Selim - Kanun! Süleyman - Mi
mar Sinan - Barbaros - Şair Nedim -
Mithat Paşa - Namık Kemal - Rqit 

* Fatih Sultan Mehmet - Barbaros 
Ha)'TI!ttin - Namık Kemal - Milat Pa
p - Mehmet Akif - İbrahim MOtefcr
rtka - Abdülhak HAmit - Yavuz Sul
tan Selim - Gazi Osman Paşa - Jtaoıu
nt SOl~an - Ziya Gök.olp - Retli Pa
şa. - Mareşal J'evzi Çakmak - Na..ret
tln hoca. 

Cttbze İmıaU TAN 

* İbni Sina - lult Bey - Yunuo Em
re - Fatih Mehmet - Barbaros Ha)'TI!l
tln - KAtip Çelebi - KOprfllO Mehmet 
Pap - Gaıl Osman P- - Mehmet A
kif - Ziya Gökalp - Namık Kemal -
Şemsettin Saim - HAmid - Kaluıırnan 

Kara Fatma - Fevzi Çakmak. 
Bfoykoz, Karakol 8. ıı Cevdet 

TtlRKOY 

* Yavuz Sultan Selim - FatUı Sul
tan Mehmet - Gazi Osman Paşa - Köp
rülü Fazıl Ahmet Pasa - Barbaros 
Ha)'TI!tbn - Alemdar Mustafa Paşa -
Mimar Sinan - İbrahim Müteferrika -
Fevzi Çakmalı: - KAzım Karabekir -
Mlthat Paşa - Mustafa Reşit Paşa -
Ziya Gökalp - Mehmet Akif - Namık 

Kemal. 
Kllyos Gümrük Muhafaza me

muru ~lehme& Emin TALAY 

* Fatıh Sultan Mrhmet - Yavuz Se
lim - Alemdar - Gazi Ete:n Paşa - Bar
ba"°" Hayrettin - Köprülü Fazıl Ah
met Pqa - Fevzi Çakmak. - KAzım K. 
Bekir - İbrahim Müteferrika - Ziya 
GOkalp - Milhat Pap - Mimar Sinan -
Namık Kemal - Gazi Osman Paşa -
M. Akit. 

Denlıbalt TalıllııiJ'e llıımell 
Mıntakası Hliseyln 

* Mehmet Akif - f,Amid - Fatih 
Sultaı Mehmet - Barbaroo - Mimar 
Sinan - Kanuni Süleymaı• - Namık Ke
mal - Yavuz Selim - Sokullu - Retlt 
P818 - Midhat P- - Gazi Osman Pa-
18 - Ziya Gökalp - İbroıhim Mütefer
rika - İbn! Slna. 

Halıcılık Ttlrk Ltd Şü. t iineB 
Vakıf Ban ~ Ali Memduh 

ta ve direk parçalarile, tatlı su da- şilrmüştü. yordu. Geceden beri mavi gözlü, başka türlü görmiye baş13mıştı. Bu 
macanalan ve erzak fıçılarile dol- İşte bu tesadüf dolayısiledir ki solgun yüzlü kadını dü'jiinmüştü. ne boş hayaldi. Şimdi herkesten 
du. Gcmı'den denı'ze dökü'lenlerden bir müddet sonra padişahın büyük Bir daha, belki onu bütün ömrün. 

SENE: 1939 . . ' . , . 
olduğu kadar kendi kendinden de 

bir kısmı kayalıklara tırmanmıya teveccühünü kazanması ve Hür- ce göremiyecekti. Fakat onu hiç bir ,_ 1 daha şiddetle nefret ediyor ve bir 
rem adını alarak Türk İmparator- zamon unutmıyaca.,, tat ı, müşfık 

savaştılar. Yüzen gemi ankazına köşeye çekilip bir çocuk gibi ağla-
sarılan bir kısmını ise dalgalar •~- luğunun hayatl ve hedefleri üze- sesini, söylediği sözleri, hatırlıya- mak istiyordu. Bu kadın, kendisini 

hile att 1 O 1 
rinde büyük bir rol oynaması mu- rak cesaretini kaybetıneıniye çalı- aldatarak en büyük •enalığı yap-

ı ar. zaman avcı ar, sarp .. . ,.. 
ve dik yama~lı sahildeki küçüklü, : kadder olan guzel kız, Kasırr. Paşa şacaktL Bir kimsenin, hem de bır mııtı. Onu hiç af!etmiyecekti. Ar-
büyü.klü kaya serİ>intileri arasın- namına ihtiyar şeyhlsl.fun Mev!A.na kadının kendisile alakadar olduğu· tık o gece köprünün üzerinde duy
dan bunları toparlayıp kurtardılar. Ali Cemali vasıtasile saraya gire- nu, şefkat, teselli gösteııilğini ve duğu ceaııreti de kaybetmiş bulu
Sanp atlara yükl!yerek o civards cekken Kırım Hanı Mehmet Gi- onu ölümün eşiğinden çevirmek i- nuyordu. Onıya avdet etmesine im
bulunan bl" çiftliğe götürdüler ray'ın bir hediyesi gibi padişaha çin gayret sarf ettiğini görmüştü. kan yoktu ve kimbilir bu sefil muz. 

Koskoca gemideı. kurtulanlar, ı- sunulmuştu. Bu ona uğradığı bütün ihmallerin, tarip hayatı dana ne kadar zaman 

V ~sati Ezani 
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ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayın1z. 

kisi kadın olmak üzere, yedi kişi- [Arkası var] nefretlerin ortasında görülmemiş, sürükleyip gidecekti. 1 1 . . • •. 

Yazan: Ba•ton LÖRU Çeviren Ra•lm Özgen 
7 

Trajedi sanatkarı meyus oldu: 1 bir adamdır. Bu anda, salonun ka
- Öyle ise Dördüncü Harırinin pısı gürültü ile açıldı ve iki uşak, 

Katlinı görmemiş! gözleri bağlı ve ağzı tıkaçlı bir a-
- O, yalnız Dördüncü Hanriyi damı, ite kaka, odanın ortasın" ge

göı düğünü ve ondan ba şkasını ta- tirdi. Bu adam, kendisini sıkı sıkı
nımad ığını söylüyor. Mebus, bu ya tuatn uşakların arasında çırpın
sözleri o kadar ciddiyetle söyledi, mıya çalışıyordu. Diğer bir kapıdan 
ki oradakilerin hepsi kahkahalarla da, müddeiumumiye hizmet etmiş 
eüldüler Mebus kahkaha sağana- olan uşak girdi, diğer iki hizmetçı
~ın ın geçmesini bekledi ve sonra ye işaret etti. Onlar da getirdikleri 
şu sözleri ilave eitl: adamın gözlerinden bağı ve ağzın· 

- Kont, Dördüncü Hanri ile çok dan tıkacı çektiler. Adam, orada 
samiımi doot geç ;nctikler;ni ve onun bulunanlan görünce hayrelte ba
ölümünden sonra kendisinin de öl- ğırdı. 

düğünü söylüyor. 
.. .......... ? 

- Bir çok defalar öldüğünü, tek
rar dirilme sırrına vakıf olduğunu 
iddia ediyor. Görüyorsunuz ki, be
nim sihirbazım, hiç ölem!yen Ga!(
ltyostro'nun aksine ölen ve dirilen 

HÜK(İMDARIN SOFRASI 

- Rejin! 
Bu isim, Sinaınari'nin, Raulün, 

Öşt&. Grim'in ağzından tek bir ses 
gibi fırladı. Mebua 1'iliber Vat, 
yamyassı aöğsünün üstünde bir 

yelpaze gibi açılmış olan altın sa- füs salonuna çıkmış. Orada, resmi 1 Fino, yolda, supede çok güzel ka- ı İşte şimdi, dostları arasında bu· 
rısı sakalın_ın arasına saklanan ağ- siyah elbiseli bir adam yanına yak- dınlar da bulunacağını anlatmış ve lununca ferahlamış. 
zile homurdandı. laşmış. Çok ciddi bir adam imiş ve J o da hem eski arkadaşını görmiye 1 Rejin, hikayesini bitirince sor-

Rejin, gözleri ve ağzı açılınca, ge- kendisini tanıyıp tanımadığını sor- ve hem güzel bir vakit geçirmiye du: 
riye döndü ve kendisini getiren muş. Hatırlayamayı_nca, Miralay can atmış. Yüzbaşı ile beraber, Pa
hizmetçilerin üzerine hücum etmek Maraj tarafından kendisine tak- lr Ruvayalı •İngiliz usulü öküz eti. 
is tro. , fakat onlar, ortadan kaybo- dim edildiğini ve onun şimdi Pa- o lokantasından ayıran tenha ve dar 

Fakat neredeyiz aziz dostla
rım? Hangi eğlence yerinde .. han
gi son moda lokantada? 

Jup gitmişlerdi. Tekrar dostlarına riste bulunduğunu ve burada an- ' sokağa girmiş. Sokağa girince de, 
döndü ve güç halle nefes alarak cak yirmi dört saat kalabileceğini esk i arkadası Miralav Maraj'ın bu 
onlara hitap etti: ve tekrar Cezaire avdet etmek üzP- yüzbaşı dostu ile yine onun dos-

- Nasıl! sizde mi buradasınız? re olduğunu ve miralayla tiyatro- tu olması muhtemel olan, bir kö
Ben ise, kendimi bir pusuya düş- dan sonra, bifüik olan c İngiliz u- şede saklı duran, diğer üç kişinin 

Sinamari şöyle cevap verdi: 
- Azizim, siz sadece Roket mey

danındasınız! Bileceğiniz şey: Bi
raz fazlaca dolambaçlı gelişin!zd!r. 

- Roket meydanı mı? Burası 
Roket meydanı ha! müş zannediyordum. sulü öküz ctı. isimli lokantada bu- ! baskınına uğramış, ~akalanarak, o-

Sinamari, ona doğru i!erkdi: lusarak supe edeceklerin! söylemiş. rada hazır duran bır arabava atıl- Sinamari, pençerenin perdesini 

_Bunun bir pusu olmadığını si- Bu adam, kendisini, yiizbaşı Fi- mış. Marajın dostlarından biri, ara- kaldırarak: 
ze söyliyen var mı? Biz de, olan not diye tanıtmış ve miralaya çok bacının yerine binmiş, diıter li~ü de -Bakınız! dedi. 

1 d h b ,,;; 7 eJ bir sürpriz v. apmak üzere, be- arabanın i~inde kendisine refakat R k bak şey er en a ersiziz! Rejinin, biraz ,.,- ejin pençereye oştu ve tı; 
gaddarcasına geitrilmesi, oradaki rab.,r, yemeğe davet etmiş. etmiş. Böylece, koruya kadar götü- sonra bayılacak gibi bir bitkinlikle 
hanımların keyfini kaçırmıştı. İza- Rejin miralavın harbive mekte-, rülmüş. O, kendisine ne yapılmak sordu: 
bat istediler. binde, ~ok samlmi' bir a~kadaşı i- 1 isten<liğ!ndPn bihaber olduğu, için, _Bu, ne demek? 

Harbiye nezaretinin kalemi mah- mis. Kendisi, m!ralaylı "a kadar çok endişeli imiş; fakat yanındaki
sus müdürü, arkadaşları arasında yUkseldikten sonra, sivasiyatla uğ- ler ağızlarını bile açmıyorlarmış. 
kendisini bulmasına rağmen hid- raşmak icin a•kerl!kten istifa et- Bu gezinti gece yarısından sabetıın 

- Bu mu, azizim? buna idam 

sehpası derler. 
- I!u sabah kimin başını kesi-

det püskürüyordu. Başına gelenle- miş ve harbiye nezareti kalemi dördüne kadar devam etmiş. Ko- yorlar? 
ri, coşkun bir dille anlattı: mahsus müdürü olmuş. İşte bu eski ruda gözlerindeki sargı ile ağzın- - Nasıl, unuttunuz mu? Desjar-

Onun anlattığına göre hadise şöy- 1 arkadaşlık sevkile Fino'nun daveti- daki tıkacı çıkarmışlar ve biraz ra- dinin. 
le cerevan etmiş: Teatr-Franse'ye 1 ni kabul etmiş. Tiyatro oyunu b!- hat ettirmişler; fakat şehre doğru, Rejinin yüzü, düşmemek için da· 
gitmiş; kansı da yanında imiş. İki t!nce karısını arabasına blndirmi§ 

1

1 tekrar, yollanınca yine ağzını ve yandığı sofranın örtüsünün rengin-
perde arasında, yalnız başına tenef- ve evine göndermiş. gözlerini kapamıslar. den daha beyaz kesildi. 

Sinamari alay etti: 

- Darağacı, size bu kadar tesir 
mi ediyor, azizim? Halbuki bu, bir 
makineden başka bir şey değil
dir ve siz de askersiniz. 

Rejin, işi şakaya dökmiye ve böy
lece soğukkanlılığını toplamıya ça
lıştı.: 

- Bir kılıç görmesini tercih ede
rim. 

Müddeiumumi, Rejin'in omuzu
na vurarak, ona takılmak istedi: 

- Yok!.. darağacını tahkir et.

meyiniz; o bizim kılıcımızdır Hay

di eski arkadaşım.. heyecana lü

zum yok! E3er birisi bizimle eğlen
mek istediyse, gülmek hevesini ~a

buk alsın! Bilsin ki, bu gülme u
zun zaman devam edemez. 

Sinamari'nin. dostum diye hi

tap ettiği Rejine, her halde, zabit 
elbisesi iyi gelirdi. 

Düzgün endamlı, uzun boylu idi. 
Göğsü, Alman biçiminde kabarıktı. 
Kumral bıyıklarla süslü güzel aıı
zı, nazlı yüzünün letafetini arttırı
yordu. 

[Arka.~ı var 1 



SAYFA 8 iKDAM 

Radx~ .. ·· Sinema Tiy.atro riKDAM Dikkatinizi 'rica ed eriz 
ANKARA RADYOSU arzu edePıJerin her gün Balkevi İda - ( 

rürkiye Radyodifüzyon Postaları re memurluğuna müracaat ederek ka -
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu yıllarını yaptırmaları Iaıımdır. 

Abone Şartları 
Kendinize veya çocuklarınızda, halsizlik, kansızl1k. ha

zımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, bur1ın ve n1akat ka

şınması, ishal, oburluk, başdön •-::1esi, salya al<n1ası1 sar'aya beı1-
zer sin ir halleri, gece korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gay
ritabii haller, vücudünüzde solucan bulunduğıına alamettir. 
Derhal (İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 

Dalga Uzunluğu 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,7t m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Saat 12,30 Türk müziği - Pi. 
Saat 13 Saat, ajans nıeteoroloji haber

leri. 
Saat ?3,10. 14 Jı!üzik (Riyaseticüm

hur bandosu - Şef: İhsan Künçer). 
1 - İbo Gotos İspanyol marşı. 2 - P. 
Lacome (Laferia) İspanyol süiti. No. 

Kadın Hekimleri birliği 
Türk Kadın Hekimler Birliği İkinci

kiimın toplantısını 5/1939 tarihinde Gül 
han ehastanesinde Prof Ali Esat Bi -

rolun başkanlığında yapmıştır. 

1 - Prof. Tevfik Remzi Çabuk bü -
yüyen yumurtalık urları .. 

2 - Prof. Ali Esat Birol Türkiyede 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsaklarda kan emerek 
yaşıyaıı ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. 

Büyük ve küçüklere itimatla verilir. Kutuların içinde kulla
nış tarzı yazılıdır, okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç 

defa ihtiyaten veriniz. 
yumurtalık urları nevHcri hakkında 

istatistikle (7) adet Granulosa tümö -1 Les Toros. No. II LaReja No. ıl 1 La 
Zarzuella. 3 - F. Lehar - Die Lusti- rü. 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

ge Witwe poupuri, 4 - E. Grieg Nor
veç dansı No. 2. 

Saat 18,30 Program. 
Saat 18,35 Tilrk müziği (İncesaz 

Sultani yeeA.h faslı). Okuyan: Tahsin 
Karakuş. Çalanlar: H. Derman, E. Der
man, E. Kadri:, B. Üfler. H. Gür, H. 
Tokay. 

Saat 19.35 Konuşma. 
Saat 19150 Türk müziği (Peşre. ve 

şarkılar). 1 - Şehnaz Peşrevi. 2 -
Tanburl Cemil Şehnaz fı'11'kı (Feryat 
ki feryadıma). 3 - Hafız Yusuf Hicaz 
sarkı (Sevdayı). 4 - Hafız Yusuf Hi
caz şarkı (Ajık oldum kuzucatım). 

fi - Kemal Niyazi Kemençe Tlilıksim. 

6 - Tatyos Hüzam §llrkı (Kıi.tıthane
de). 7 - Dede Yürük semai (Rehl •§

kında). 8 - Yurut Paşa Hüzam saz 
semaisi. Okuyan: Sadi Hoı;ses. Çalan
lar: Vecihe, C. Çalla, K. N . Seyhun, 
Refik Fenan. 

Saat 20,20 Konuşma (Mizah saati). 
Saat 20.40 Saat, njans, meteoroloji 

haberleri ziraat borsası (fiyat). 
Saat 20.M Temsil (Fırtınadan sonra) 

yazan: İbnirrefik Ahmet Nuri Mer -
hum). 

21.20 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Ajkm). 1 - Frltz Rectenwald -
Viyana müzikleri patpuri. 2 - Willi 
Richardz (İlkbaharda bir çift işık) 

uvertür. 3 - Hanns Löhr (Hulya gece
si) Vals. 4 - Amadei (Soz çalan ftşık 
süitinden). Aik rüyası. 5 - Hanns 
Löhr (Memleketten memlekete) muh -
teli! me....Beketlcrin melodileri üzerine 
r<P)~ndi. Johannes Brahs - Macar dans-
1 • - 1 , . .., ?. . 7 - Beethoven Menu -
etto (Sol Majjör) 8 - Victor Aubert 

.ıtcr rcsıni geçidi). ,. 
S::ıat 22.20 Saat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
Saat 22.30 Müzik ,senfonik). 
Saat 23. 45. 24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

KONFERANSLAR 

Beyoflu Halk.evinden: 

ı - 19/1/939 Perşeır~be günü saat 

18.30 da Evimizin Tepelıaşmdaki mer -
kez binasında muharrir Bay SelAmi 
İ:zzet Sedes tara11ndan (Tiyatro) mev

.r:uunda mühim blı· konferans verile
cektir. 

2 - Herkes gelebllir. 

Musiki dersleri 
Beşiktaş Halkevlnden: 
Evimizde geçen senelerde- olduğu ıi

bi bu sene de kadın ve erkek istekliler 
için güzide san'atkRrlarımız tarafın -
dan piyano, k~man.. viyolonsel ve 
mandolin dersleri veri1ecektir. 

Derslere 1 Şubat 1939 tarihinden i

tibaren başlanacaktır. Kadın ve erkek 

llllllllllllllllllllllDllllllllllUllllllllllllllllllJJllllllllllllllll 

KİMLERİN 
HEYKELİNİ 

Büyüklerimizden 
on beşinin isimlerini 
biz e bi )diriniz 

Heykel anketimize 

iştirak 

WUJJJllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll 

3 - Dr. Necati yumurtalık papillom

larının ameliyatı hususjyetleri hakkın
da .. 

Vak'alar göstererek. tcbliğatta bulun

muşlardır. Münakaşalara Prof. Ali E -

sat Birol, Tevfik Remzi, Dr. Necati, 

NR3it, Ki'ımil, İbrahim jştirak etmişler

dir. 

Bütün bir sahife veya ya
l rım sahife ilan için İdare ile 

ı 
görüşülür. 

li DiKKAT 
1 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Taksim Sıraselviler 129 numa-

I LAN 
Sultanahmet birinci sulh hukuk 

hakimliğinden: 

1 ! 
Gazetemize ilan vermek is

tiyenler gerek doğrudan doğ
ruya gazetemiz idarehQDesİ

n e veya İlanat şirketlerine 
mür acaat edebilirler. 

ralı Hllm1bey apartımanının 2 inci 

da<iresinde mukim Mari vekili avu

kat Celal Derviş ve Hikmet Ziya

ettin tarafından Beyoğlu Sakızağa

cı 41 No. lı da sakin İgor Bileviç a

leyhine 935/107a numaralı dosyn 

ile açılan boşanma ve tazminat da

vasınd.an d<tlay1 icra kılınan tah -

L eon Karaoğlanyan ve Gülhatır 
ve Osmanın şayian müştereken 

mutasarrıf oldukları Kumkapıda 

Bayramçavuş mahallesinde Kum

·:apı iSkelesi sokağında eski (17) 
ve yeni (21) kapı ve (186) ada ve 

(35) parsel N. lı bahçeli dükkanın 
izalei şüyuu zımnında füruhtu ta
karrür ederek müzayedeye vazo -

lunm~tur. Heyeti umumiyesinin 
kıyımeti muhammenesi (800) sekiz 

yüz liradır. B irinci açık arttnıması 
(22/2/939) tarihine müsadii Çar
şaınlba günü saat (14) den (16) ya 

kadar icra kılınacaktır. Heyeti mu
hammenesinin yüzde beşini bul -

duğu takdirde o gün ihalei kat'iye

si yapılacaktır. Bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 15 gün müddetle 

temdit edilerek ikinci açık arttır
ması 9/3/939) tarihine müsadif 

Perşembe günü saat (14) ten (16) 

İPEK 
SARAY 
MELEK 
SUMElt 
MİLLİ ve 
ALEMDAR 

AZAK 

ALKAZAB 
KADI.KÖY 
HALE 

AKIN 

PANGALTI 

SUAT PAIUI 

TAN 
FERAH 
YILDIZ 
TAKSİlll 

* Marko Polo * Oı-mauJar Perisi * Üç Aı·kada~ * Dalavereciler Kralı * Manuella - Lorel -
Hardi İş Arıyor * Uçan Donanma, As
r i Evliler * Casus Kadın 

* Şahane Çılgmlıklar 

* Bufalobil Linç Ka
nunu * Aşkın Gözyaşları * Zoraki Asker, En
dülüs Geceleri * Pamuk Prenses, Ye
di Cüce * Ne Seker Şey 

*Kadın Hırsız 

I T I YAT RO LAR I 

ŞEHİR TİYATROSU 

llALK 

Dram kısmı 
18/1/939 Çarşam -
ba günü akşaımı 

saat 20 - 30 da 
HAYDUTLAR 

5 perde 

• O PE R ET i 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

ÜÇ YILDIZ 

Pek yakında 

senenin en neşeli 
opereti. 

<Modern Kızlar) 
Yı.••'l: Mahmut Yesari 

E.SadiTek 

Taksimde 

Bu gece 

(KISME T ) 

voovıl 3 perde 
Yakında: İNSAN MABUT 

•.:;-;:;-,a-,a,.-;;;o;-;;;-ee-s=:==ıs;;s;=:=:=~:li kikat ve muhakeme neticesinde: 

Dürzülerin Suriye hükO
metine aleyhtarlığı 

D ürzülerin Suriye hilkO.meti a
le:thtadığı, son hafta ;rnrfmda faz
la genişlemiştir. Son zamanlara 
kadar Suriye Birliğine taraftar o
lan birçok kimseler, kafile kafilı! 

aleyhtarlara iltfüak etmektedirler. 
Atroş ailesinin reisi Abdülgaf -

far Paşa, umumi bir toplantıda, 

Suriye Birliği aleyhincie çok şid -
detli beyanatta bulunmuş ve sö -
züne: 

' Bu bapta ddn'lenen şahitler karı 
koca bir arada yaşarken İgorun 

sarhoşlukla vakit geçirerek karı

sını ihmal ve aralarında geçimsiz

lik tahaddüs ettiğine ve karısını 

tahkir eylediğine ve biliıhare de 

haklı sebep olmaksızın karısını bı

raktığına ~chadet etmiş ve şiddetli 

geçimsizlik selbebile evlilik birli -

ğmm devamına inı'kan kalma

dığı ve kusur kabahatin ko -
caya kabili atfü isnat olrlu -
ğu kanaati hasıl olmuş oldu
ğundan kanunu medeninin 134, 

138 ve 142 inci maddeleri mucibin-

ya kadar icra kılınacaktır. Ve o 

gün en çok arttırana ihale edile
cektir. İpotek sahibi alacaklılarla 

.Suriye hükümeti ile işbirliğin
de devam etmemize imkan bulun
madığı kanaatindeyim. Bunun için 
Suriyelilerle olan bütün alakamı
zı kesmiye karar verdik> diyerek ce tarafların boşanmalarına ve ka- diğer alakadarların işbu gayrimcn-

nihayet vermiştir. bahatli kocanın bir sene evlenme- kul üzerindeki haklarını hususile 

Dürzü mehafilindeki kanaate mesine ve keyfiyetin ahvali şahsi- faiz ve masrafa d: ir olan iddiala-

göre, Dürıü liderinin maksadı, Ce- ye kütüğüne tesciline dair 14/6/937 rını evrakı müsbitelerile yirmi gün 

beliduruzı'.ın istiklalini ilan etmek tari!lıinde verilen hükmü havı içinde bildirmeleri lazımdır. ,Aksi 
ve umumi müessese!ere Dürzü 
bayrağını çekmektir . 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahanesi cilcliye 

ziı.hreuiye mutahauısı 
Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi CaJta

938/89 sayılı ilam müddeialeyhin halde hakları tapu sicillerilc sabit 

İgor Bilveçin mezkur ikamet~.ahı- olmadıkça satış bedelinin paylaş
nı te:rk ve yenisinin de meçhul bu- masmdan hariç kalacaklardır. 

lunmasına mebni .H. U M. Kanu

nunun 141 inci maddesine tevfikan 

ilanen tebliği tensip kılınro~ ve 

Müterakim bilumum vergıler 

borçları nisbetinde hissedarlara 

ve tellaliye ve vakıflar kanunu 

bir sureti de mahkeme divanhane- mucibince verilmesi lazımgelen 

sine talik edilmiş olduğundan tari-
yirmi senelik taviz bedeli ve ihale 

loJtlu yokuıu köşebaşı No . 43 hi ilandan itibaren on beş gün 

lı••••••••••••iı zarfında müddeialeyh İgorun tem

pulu ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. Arttırma şartnamesi işbu 

ilan tarihinden itibaren mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti muham -
menesinin yüzde yedi buçuğu nis-

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 

yizi d ava edelbileceği tebliğ maka

' mına kaim olmak üzere iliın olu-
nur. 

betinde pey akçesini hamilen o gün 
ve o saatte İstanbul Divanyolunda 

Sahip ve Müdürü: Ali Naci KARACAN dairei mahsusasında Sultanahmet 
Umuml Neşriyatı İdare . Ede'.'. Yazı Birinci Sulh Hukuk mahkemesi 
Işleıi Müdürü: M. R.ısım OZGEN . . . 
Basıldığı Yer: Son Telgmf Basımevi\ başkıtabefuıe 938/35 numara ıle 

- tmüracaatleri ilan olunur. 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

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

3 2 ,000 LiRA MÜKAFAT 
~--==========·,==========~

KURALAR : J 1 ~ubat, 1 Mayı~, 26 Ağustos, 1 Elyul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

;ımııuuuıııu İ K R A M İ Y E L E R ıııııııııııımııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııınıııııınıııııııııııııııınmıııııııııııııınııııııııııııııııııı11uııı11' 
! 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira , 1 
~ 5 " 1000 " 5.000 " ~ 
~ • 8 " 500 " 4.000 " i 

16 " 250 " 4.000 " 1 
~ 60 ,, ıoo ,, _ 6.ooo ,, ~

1 : 95 " 50 " - 4.750 " 
~ 250 ,, 25 " = 6.250 " ~ 
= 435 32.000 ~ 

'1ıı11111111111111 1 11111111111111111ııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııuıııııııııııııımııııııııııııııııııııııııKm1111111111unııııııııııınııııııııııııııııııııınıııııııııııınııııııııııııııııı ııııııııııı ıııııııııııııııınıııııııınnıııınııımıınmınmııf' 
T. iş Bankasına para yatlr makla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş o lursunuz. 

18 • 2 lnciktnun • 1~ 

------------
Beyhude ıztırap çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridV 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu muannit baş ve diş ağrıla

rını süratle iu leye kafid ir. Roma· 

ti.tma evcaı , .si nir, mafsal ve ada

le ıztı rapları NEV ROZIN'le teda

vi ed ı lir . 

Nezle , Grip ve Bronşite lı:arşı 

en müessir ila ç NEVROZIN'dir. ~ 

NE v R o z i N '; tercih edini1 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine di kkat, takli tlerinden sakınını z ve Nevrozin yerine baj~ 

bir marlı:a verirlerse şiddetle reddediniz. 

- , .. ,.: . . ~... ~ .. ~ . . ~. . ... ~~ 

BÜYÜK EDiP 

IF'aıonıı=ıı Ra'ffko At a y • olfl 

DENİZ .AŞIRI 
isminde kıymetli eseri bu defa REMZi kütüphanesi tarafındı 

ikinci ve kati şekilde tabedilmiştir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 
isimli bir • •erini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları eıı <' 

za manlardan şimdiye kadar Yugoslavyadan bahsetmekte ve Yug~ 

lavya •eyahat mektuplarından teşekkül etmekte olan çok kıyın'~ 
bir eserdir. 

İstanbul İkinci İcrasından: ı 
Bir borçtan dolayı haczedilip 

paraya çevrilmesine karar verilen 
hali tasfilyede bulunan Altın Yıl
dız şirketine ait olup halen Eyüp 
Bahariyede Sadık oğlu Mustafa Ah 
met ve şürekası fabrrkasında ema
neten bulunan bir adet bobin maki 
nesi 21/1/939 tarihine müsadif Cu

martesi günü saat 12 den 14 e ka
dar mezkur fabrikada satılacaktır. 
O gün muhammen kıymetin yüz
de 75 ini bulmazsa ikinci arttır -

ması 26/1/939 tarihine müıtadiftir. 
Perşembe günü ayni mahal ve sa
atte icra olunacak en çok arttırana 
ihale edilecektir. Taliplerin yü;de 
yedi buçuk pey akçesile satış gün 
ve saatlerinde mahallinde bulu -
nacak memuruna müracaatleri 

BIRAKINIZ 
İsraf ettikleri paralarının· 

heder eyledikleri ömürlerin' 

faydasız olduğunu ve 
uğrıyacakları 

SUKUTU HAY AL'i~ 
azami elbet bir gün 

anlıyacaklardır. 

MUCİZE 
devri geçmiştir. Kat'iyeti 1 

niye dururken hayalatla 
uğraşılmaz. 

KREM PERTEV 
Hiçbir zaman sizlere 

muhali vadetmedi· 

FAKAT 
Her daim sözünü ispat eyleÔ _______ ___.-:;;,; 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİY ANGostJ 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20,000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardır· 

Bu tertipten bir bilet alarak iıti rak etmeyi ihııl~I 
etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtiyarlar• 

araaına (İrmit olursunuz. 


