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BÜTÇE ENCÜMENi 
BAREMiN 

ŞEKLiNi TESBIT ETTi 
AZAMİ MAAŞ • • 600 

Zihin. sporları 
• 

Yazan: lbrahim Alaeddin 
Beden sporlan hakkındaki bir için müsabakalara ıinnİf ve o heye

meselenin bupnlerde ııueteleri İf· can ile çalıımıt olduktan ııörülür. 
ıal etmesi, bizi biraz da zihin ıpor... Beden sporu nasıl bir heyecan mu
lan üzerinde dütünmiye sevketti. bitine ve alaka havasına muhtaç İse 
Beden Terbiyesi Umumi Müdürlü-ıfikir sporu da bu türlü müeuirlerden 
iünün bir karan var. Oniveraite de elbette istifna gösteremez. Böyle hiç 
dahil olduiu halde bütün tabıil bir veıilenin bulunmadığı zaman bü
rençliğini klüp faaliyetlerine iştirak· tün fikir hayatı, bizde olduğu gibi, 
ten menediyor. Biz, bu karar bak- mektep duvarlan içindeki mahdut 
kında müabet veya menfi bir müta· havaya münhaaır kalır ve kafi dere
lea yiiriltecek değiliz. Klüplere de- cede inkitaf edemez. 
Tam eden tahsil ııençl;Ooinin oralar- Acaba fikri maçlar na11l tertip ed;. 
dalü iatifacle derecesi ve klüplerin lebilir? Zekanın atletik faaliyetlerini 
çalq- fBrllan hakkında elimizde nasıl uyandırmalı? Gençler araıında 
kili malumat bulunmadıiı için işin bu türlü müsabakalara na11I baıla

ldüade veya aleyhinde açık bir ka· malı? 
naate varmak ııüçtür. Yalnız mese- Bizde henüz akademiler tees•ÜI 
lenin umumi surette telakkisine ve etmediii için ıimdilik üniversitenin 
me~epçilik bakımına ıöre, bize öyle muhtelif fakültelerinde, yüksek tah
gelıyor ki, liselerle orta mekteplerde sil müeueselerimizde meseli Güzel 
beden terbiyesi ve spor faaliyetleri- S • ti Ak d • ·ı' M "ki M 1 • • . aq a er a emısı e usı ua • ;un İnkİfafı için bugün kifayetsiz 0 • lim Mektebinde, nihayet Türk Dili 
an vaaıta va imkinları arttırmak ve ve T" k T ih' T tkik C ' ti ' .. ur ar ı e emıye erı . 

;uaabakalan yalnız kendi araların· ,Pbi ilm' tetekküllerde bu tlirlü genı;-
a yapbnnak müreccabhr · Buna lik müsabak lan 'hd t k k b 'I 

mukabil ük' k hs'I ç1··· • a ı as e me a ı • 
• Y se ta 1 ııen ıgmın dir :zannediyorum 1 • h kkın h'çtki il .fmeıaııa .. 

an e • spor teıekkü erile müna- da kanaat basıl oluna benzerlerini 

AVRUPADA VAZIYET 
• 
ispanya meselesi ve 

• 
Fransa ile Italya 
arasındaki gerginlik 

\italga Tunus 
hududuna 
20000 kişilik 
kuvvet yığdı 

sebeftlerme müsaade etmek, fakat tetkik ederek teferrüatı teıbit etmek 
pro eıylınel temayülleri, yani ücret· ırüç defildlr. 
le maçlara ıirmek ılibi halleri aıkı Son taarrll%da FRANKO hesabına 
bir kontrol albnda bulundurmak (B~ tarafı 3 ünca sayfada) büyük muvaffaldyetler elde eden 

Tunus, 18 (A.A·) - Bu&ful· 
)erde Trablus'tan gelen mü! • 
teciler son haftalar zarfında 
Tunus hududu civarında kMn 
Zuara'da 20.000 kişilik bir İtaı. 
yan kuvvetinin karaya çıka • 
rıldığını beyan etmektedirler. 
Bu kuvvet, Tunus hududuna 
doğru sevkedilmiştlr. italyan· 
iv bırrada bir taarnız için 
hareket iisleri tesis etmekte • 
dirler. 

belki daha salim bir tedbir olurdu. 1. Ulıeddln GÖVSA İtalyan generall MtLLAN 

Şimdi bu meselenin bize habrlat- -:;::=~===~=============;:===~==~~;:========:::;:~j lığı zihin sporlan bahsine ııeçelim: 1 
Beden terbiyesinin sporlan, atletik 
faaliyetleri, maçlan bulunduğu gibi, 
fikir terbiyesinin de bu türlü hareket 
leri vardır. yahut olmak icabeder. 
Spor maçlannm faydası ,üpbe yok 
ki. bir kaç dlizline ııencin müuba
kalara iıtlrakinden v• seyreden hal
kın heyecanlı ve hotça vakit geçir· 
melerinden ibaret delildir. Maçla
nn uıl hedefi, blltlln memleket genç
li~ni beden mükemmeliyet ve mu
kavemeti ka:zanmıya teıvik etmesi
dir. 

Zihin terbiyeainin sporlanna ve 
maçlanna ııelince: Bunlar, talısil 

ııençliiin!n mektep hayatından bari
ce akseden ve mektepteki emekle
rin muhaualalan hükmünde bulunan 
lriitüphane, leboratuar veya atel,e 
lfleri demektir. 

Gençler tarafından meydana ııe

tirilmif edebi ve ilmi kalem tec· 
rübelerinin, laboratuar etüdlerinin, 
kütüphane arqbrmalannın, tercii: 
melerin. yahut reaimlerin ve heykel· 
!erin salahiyetli heyetler huzurunda 
tetkik ve münakqa edilmesi ifte zi. 
hin ıporlannm atletik fealiy.:ııeri bu 
tekilde yapılır. Memleketimizde spo
run bu türlüsü hili teeaaüs edemedi. 
Batka yerlerdeki üniversitelerin muh 
telif fakültelerinde ve yüksek tahsil 
müeueaelerlnde gençlerin İftİrak e
debilecekleri mU..bakalar ve müU. 
Fatlar var. Bu müsabakalarda eser
lenle derece alanlar kordeli, madal
ra veya sadece bir takdir varaka .. 
ıibi manevi bir teref nİ§anesi, hazan 
da ufak bir para hediyesi kuarur
lar. Kıymet1ice eıer meydana getirip 
muvaffak olanlann sayısı ne kadar 
az olursa oltun i,in gazetelere geç
,,Psİ, balkın ali.kaıına arzedilmeıi 
bütün memleket vencli~ini fikri u: 
vak"t kazanmın teşvik eden bir he· 
..-ecAıı veıilesi olur. Oniversite1erden 
'>afkA akademilerin de gençlere 
,,ahaus mÜ!llabakaları bulunması 

' ·arp memleketlerindeki tahsil genç· 
"iğinin zihin "porlarına da heden 
-;porları ~ibi merak ve inhimak atÖS· 

'erm.Plerini lemİ'l ediyor. Büyük ilim 
ıe aan'at adamlarının hayatlan tel· 
<ile edildiği zaman gençliklerinde sİ· 
'rlerilt", piyeılf'n1e, etütilerile ve~a 
•ablolarile bir akademi mükafatı 

~==1~=-~K~ö~y~lü~, _:s~ü~tu~-_:s~ü::t ~d~i!:ye~İ~çe~r~, .__ __ 2 - Şehirli suyu süt diye içeri 

7-Köylü meyvayı meyva diye yer 8 - Şehirli meyvayı ilaç diye yed.. 

Bütçe Encümeni Şehrin et ve süt 
Baremin dertleri konuşuldu 

şeklini tesbit etti---........ -~...-.-~~ 

Azami maaş 
600 liradır 
Ankara, 18 (Husu.si) Barem 

projelerinin Bütçe Encümeninde 
aldı.klan son şekle göre azami ma
aş 600 lira olarak teshil edılmiştir. 
Husu.si vaziyeti olan mütehassıs • 
lara Vekiller kararile yüz lira da· 

Süt ıçın bir fabrika 
açılacak ve geniş et 
mübayaatı yapılacak 

......... ,.,.. . ,o,"' 
Dün şehrimize gelmiıj olan Zira

at \'ekili Faik Kurdo~lu'nun lşti

rakıle Devlet Ziraat İşle1ıme • 
!eri Kurumu İstanbul bürosunda 
mühim bir toplantı yapılmıştır. 

İstanbulun belli başlı iki derdi o

ha verilebilecektir. Müktesep hak· lan et ve süt meselelerinin mev
ların tasfiyesi ve bareme yürütül· zuubahs edildiği bu toplantıda 
ınesi Ujinin iki buçuk yılda yapıl • Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfıt
ması düzünülmüş böyle bir tesvi· fi Kırdar ile dün şehrimize gelen 
ye sureti formülü bulunmuştur. Kurumun Umum Müdürü Şefik 

1 
L.iraat işletmeleri Kurumu Umum 

............... ~-...,.,,..,.....,,.,. • ..,,.,. • .,. • ., • ., • .,._,,,,...,.....,.,,., (Arkası 3 üncü sa11faı'a) llfüdüril ŞEFİK BAKAY 

Memurin kanunu 
Ankara, 18 <Hususi) - Memurin 

kanununu değiştiren proje Mec 
l!s Encümeninde müzakere edil -

15 BUyUgU
mUzUn ismini 

bildiriniz 

Ald.Jğıınız nıektupların henıen heıo

sinde heykelinin yapılması istenen 

FEVZİ ÇAKMAK 

.SPOR İSTİŞARE HEYETİNİN A NKARADA İLK TOPLANTISIN 

Anketimiz devam ediyor· Gelen 
cevaplar hergün 
artmaktadır. Bu 
cevapları sıraıi

le dercediyOTuz. 
Maksadımız bir Kimlerin heykelini dikelim? 
' aç sene içinde Meseli bu millete İstanbul gibi 
memleketin her 
tarafında diki • dünyanın en güzel şehrini alıp ve-

' 
k h k il 

ren ve bu fethiyle ve kılıciyle eski 
ece ey e er 

şairini ırranitleştirmekle ne kaza· 
nacağız? 

Bütün bu istifhamların ce~ab 

şudur: 

yini sornıat., 

. . k .
1 

• zamanlarla yeni zamanlar arasına 
ıçın arı erın re • 

bugünkü ve dünkü 'bir hattı ~is~ ç_ızen büyük Türk Ha· 
kanı Fatih ikinci Mehrnedln hah· 
rasma bir taş parçası dikmekle 

neyi ifade edeceğiz? O koskoca 
Süleymaniyeııin karşısına dikece • 
ğimiz heykelin azameti, Sinanın 

ayrıca heykele ihtiyaç hissettir • 

ıniyen bütün o muazzam abideleri 
karşısında, ne ifade edebilir? De· 
nizlere sığmanıış bir Barbaros için 
Bofazın şu veya bu kıyısına diki· 
lecek nıermerin ınano ı ne olabi
lir? Düşmanlarının bile kılıcına el 

Onlara dikeceğimiz heykeller 
vatana bağlılığın, millete hizme . 
tin, fazilete saygının birer meş'a

lesi gibi milletimizin medeniyet 
yolunu aydın tutmağa yarıyaeak
tır. 

Türk büyüklerinden kimlerin hey
kellerini gör · 
mek istedikte · 
rini anlamaktır. 
Bize Ataliirk'le 
İsmet İnönlinün 
isiuılcri haricin

de on beş i · 
sim gönderenle·~ 

riz. 

Bunlar, onlardan evvel Tiirk 
' 

milletini• kendisine hizmet eden· 
tere karşı unutkan olmadığının ve 
kadirşina1lığının abideleri olacak
lardır. 

Kimlerin heykelini dikeliın? 
Bu bir sual değil, nis)-"anı red • 

sürmekten utandıkları bir Gazi deden ve kadir bilen bir milletin 
Osman Paşa için bir sütun )·ük • t "h k b · t' d , arı e verme mec urıye ın <" ol-
seltnıekle ne yapmış olacafıız? Bu duğu veciz !lir cevaptır. 
millete hürriyet fikrini ilk aşılı • 
yan Magosa zindanlarının ,·atan KEMAL IS T 



SAYFA 2 

Sehiı• Haberleri . - ... E~!~==ı~.,ATll 
~~sa - lsa -_~uh~mm~t:_S Etrüsk vapuru Yeni protestoya 

Musanın Hayatı d.~n yeni~.e~tr~mvay şirke~ 
guzden geçınldı dun cevap verdı 

Velit, hakiki bir hükümdar gibi 
altın sedire kurulmuştu 

Bu hafta sonuna kadar 
rapor gönderilecek 

Şirket bu kabahati 
) uklenmek istemiyor 

Bu kız, hükümdarın baş nedime- l ikram ederiz. Beni İsrail! .. Nida -
si, baş gözdesi Bahrayin idi ... Bir 1 sına gelince .. Benim biıtün maiye
hafta evvel saraydan kaybolmuş-! timi Yakup ve Yusuf evliltları teş
tu. Nil üzerinde bulunan elbisesi kil ~tmektedir. Mısırde yaşamak 
onun boğulduğu zannını uyandır- hakkı verilmiyen ve ölüme gönde
mıştı. Hükümdar Kabus onun ma- rilen adamların en iyi yapacak -
temini hlll tutmakta idi. 

1 
!arı iş, ölüm bekçiliği değil mi? -

Haceb, Bahravin'in sunduğu şa- Onlar Mısır surları içinde hüküm
rabı titrek ellerile alır ve içerken ı darlarına istedikleri •,e diledikle
ıarabın yarısını da sakallarından ı ri şekild' tazim hislerini ifade e
aşağı dökmüştü. demiyorlar. Fakat burada, benim 

Etrüsk vapurunun yapılmış o - Nefıa Vekaleti, son zamanlarda 
lan mukavele ve şartnamelere yu- artan tramvay kazalannm ,, ..... _, •.. 
gun olup olmadığını tetkik etmek ve arabaların bozukluğundan, 

üzere teşekkül etmiş olan komis - bunların uzun zaman tamirsiz ve 
yon dün Deniz Ticareti Müdürlü-' bakımsız kaldığından ileri geldi -

ğünde ça!ışm.ı.larına devam etmiş- ğine kanaat getirdiğinden şirkete 
tir. son bir ihtar olmak üzere bir pro-

Komisyon dün Etrüsk vapuruna testo keşide etmiştir. 

gitmiş, orada bir saatten fazla ka - Nafıa Vekaletinin protestosu 
!arak vapuru inceden inceye göz- Ankara Noterliğince Beyoğlu dör

Koridordaki saf saf kızl.Ar.. tah-
tın buamaklarma uzanmış dilber
ler .. bütün bunlar Mısır'da kaybo· 
lan kızlardı .. bu muhakkakh. 

İhtiyar Haceb, karşısında bulun
duğu adamın kuvvet ve kudretir.I 
arbk teslim etmişti. 

Bu.. zannettiğinden daha yaman 
bir adamdı. 

Vellt, hacıya sordu 

- Ne maslahat düştü de burayı 
§ereflendirdiniz. Mısır hükUmda -
rının bir emirleri mi var? 

Bu nazik ve iltifatlı sözler baş 
kahinin hoşuna gitti. Velidin, ve -
mln anlattığı gibi korkunç bir a
dam olmadığını anladı. 

- Ziyaretimin sebebi, dedi. Si
zi hükümdanmızın sarayına da -
vettir. Hükümdarımız sizin °şöh -
retinizi duymuştur. Gelsin didar
lan ile bizi müşerref kılsın.. di -
yor. 

V elidin maksadı da esasen iyi 
bir fırsatını bulup hükümdarın 

:huzuruna çıkmaktı. Baş kabinin 
gözünü ftı~mın şaşaası ile ka -
maştırdıktan sonra hükümdarla 
yapacağı mülAkatın kendi lehine 
olacağına emniyet getirdi. 

- Başüstüne .. dedL Bu davet 
benim için bir tereftir. Müaaade 
buyurulursa yann kendilerini zi

yarete ıeJecetim 
88§ klbln, vazifesini bu kadar 

kolaJ.lıkl& ifa ettiğine memnun, 
Velide IOrd.u: 

- Bu vldinizl hükümdanmıza 
ar~ğim. Gördüklerimi de 
kendisine tafsilAtile anlatacağım. 

Yalnız bir miifkülüın var, onun 
hıılllnl sizden rica edlyo~ 

Veli!, sanki hakild bir hüküm
dannıf gibi altın sedirinde ve bi
raz daha gururla kurularak oevap 
verdi: 

- Nedir o müşkülüniiı<? .• 
l;laceb: 
- Burada. dedi. Sarayınızda 

gördüğüm her şey, insanın hayre
tini artıracak ve gllz kamaştıra -
cıık bir ihtişam arzeiliyor. Fakat 
asıl merakımı mucip r..an bir nok
ta var_ cBeni İsrail!..• nidası ve 
tabut içindeki kız .. B:ı muamma -
nın anahtarı nedir? 

- ÇU "basiL. dedi Tabnt .. Bi -
zlm en mukaddes §eylmizdir. Biz 
bütiin. kuvvet ve servetimizi bu 
tabuta borçluyuz. Bu saray ve bu 
ihtişam tabutlardan aldığımız 

baçlar sayesinde vücut bulmuş -
tur. En yüksek misafırlerimize de 
en kıymetli addettiğimiz tabutla 

mezarlık sarayımda o hükümda
rm elçisine bütün duygularını böy 
le tabut içinde bir Mısırlı dilberin 
sunduğu şarabı ~akdim Le ifade 
ettiklerinden dolayı bahtiyardır

lar. 

Bu sözlerin acı manasını sezen 
kahin içinden: 

-Bu adam .. Beni İsrailin ya • 
man bir müdafii ve hamisi.. 

Hükmünü ,rerdi. Halbuki baş 

kahin yine bu adamın Mısırda, 

Beni İsrailin başına yaman bir 
bel.A.. Bir afet kesileceğini bu an
da ve hiç te tahmin etmemişti .•. 

* Haceb, geldiği gibi ve ayni U -
zim merasimi ile uğurlandı. Me -
zarlıktan çıkarken kapalı kapı ö
nünde birikmiş dört beş cenaze 
ve bir hayli kalabalık gördü. 

Kara cübbeli, kara ~ülahlı me -
zar muhafızları, onlardan baç top
lamakla meşguldüler. 

Baş kahin saraya gelince doğru 
hükümdarın yanına çıktı. Gördük
lerini anlatınca Mısır hükümdarı 

büsbütün hayrete düştü. 

- Mübalağa ediyorsun ya Ha -
ceb, dedi. Bu dediklerin olmaz 
şey_ 

Baş kihin: 

- Mübalağa değil_ Noksan bile 
söylüyorum, dedi Hem bu adam 
~k zeki, çok hatırnaz ve hem 
de vakar sahibi bir kişi. Onunla 
göstermekten mahzuz olacaksınız. 

Kabus, kendi saltaruıt ve ihtişa
mının Velidinkinden aşağı olma -
dığını ispat için baş kihine emir 
verdi: 

den geçirmiştir. Komisyonun bu 
hafta sonuna kadar mesaisini ik
mal ederek ve bu husustaki rapo
runu hazırlıyarak İktısat Vekale -
tine göndermesi kuvvetle muhte -
meldir. 

BELEDiYE 

w alinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

düncü Noterliğine gönderilmiş ve 
bu vasıta ile tramvay şirketi di • 
rektörlüğüne tebliğ edilmiştir. 

Şebekenin esaslı tamir görme • 
mesi, bir~k arabaların bozuk ola
rak işletmekte idame&, yurttaş
ların rahat, sıhhat ve hayatları • 

nın tahtı temine alınması için ica
beden tedbirlere ehemmiyet ve -
rilmemesi yüzünden vuku bulan 

Liitfi Kırdar dün yanında Maarif .kazaların ve seyrüseferdeki inti -
Müdürü Tevfik Kut olduğu halde zamsızlığın bütün mesuliyeUerini 
Nişantaşı ilk ve orta mekteplerini 

ş'rkete tahmil eden protestoda ay
teftiş etmiş orada tedrisat, idare 
ve ihtiyaçları göztlen geçirmi§tir. nen şöyle yazını.şiardır: 
Vali bundan sonra Gureba hasta • Vekalet bu gi.bi hali erin önü a
n esine gitmiş ve orada hastanenin lınmadığı takdirde zecri ve cezri 
acil dertlerile meşgul olmuştur. muamele yapmağa mecbur ola -

Liitfi Kırdar öğleden sonra, şeh- caktır.• 1 

rimize gelmiş bulunan Ziraat Ve- Şirket direktörlülhi .>;;- ··-· ···-
kili Faik Kurdoğlunu, Ziraat İşlet- hukuk müşaviri ve bazı şeflerile , 
meleri Kurumunu da ziyaret et - konuştuktan SOl!I a _ , , . 

miştir. Bu ziyaretten istifade edi • ı Beyoğlu dördüncü Noterliği vası
Ierek şehrin et ve süt işlerile esas- t:ıs:Ie Ankaraya göndermiştir. 
lı ve etraflı bir koruşma yapıl - Nafia Vekfiletinin protestosuna 
mıştır. Vali ve Belediyede Deniz • ver.:ı ~ vap.a şirket, yolların ve 
ba.nk Müdür .. M~avin.i Hamdi E- j Şl•bı>kenin muntazam surette tamir 
mın, Sular Müduru Zıya Erdem ve gördüğÜ"Ü ve bozuk araba kul • 

Ad~ları . Güz~~eşt.inne ce_miyeti lamadığını bozuklukları görülen 
reısı Emın Alıyı kabul etmıştır. ara:bların seyrüsefere çıkanhnadı-

7, 5 kuruşfuk E~mek ğ•nı iddia etmekte ve vuku bulan 

Belediyenin 7,5 kuruşluk ilcinci kazalardan dolayı tramvay şirke
nevi bir ekmek tipi hazırlamakta tinin mes'ul tutulmıyacağıru yaz. 
olduğu maliimdur. Kımyahane.:e maktadır. 
yapılan tetkikler neticesinde bu Ş:z'ket, cevabında bu mesuliye -
ekmek tipinin biraz daha ıslahı tin kısmen vatmanların diklutsiz
liizım gelmiş ve 'Yeni bir nümune Jiğine kısmen de yolların dobm • 
yaptırılarak kimyahancye sevke - baçlı ve fena olmasına atfedilme
dilmiştir. sini is~eınektedir. Yaya yolcuların 

iNHiSAR R 

inhisar sııc uhrı 

muntazam bir seyrüsefer disipl: -
nine tabi tutulmaması da kazaların . 
vukuuna bir sebep olarak göst~rrn 
şirket ileride daha dikkatli d2. vrı;.. 

Kaçakçılıktan başka bazı inhisar 
• - Yarın sarayıma gelecek olan nacağını ve yollarla arabaların ta-

bu adama sana yaptıkları kabül- suçlarından doğan para cezaların- mir ve bakımlarına elıemm!yet ve-
dan vazgeçilebileceğine dair çık -

den daha parlak bir kabül tertip rcce,"•ini kaydetmektedir. 
mış olan yeni kanunun hükümleri 

eL Saltanatımın içinde saltanat Tramvay ş"rk t' . b Ce\ ab d"" 
kuran bu 

adamın gururunu kır _ dün Vilayete bildiril.mı,"1ir. Buna ı e ının u • ı un 
----·- ·· inhisar" 1 k öğleden sonra Beyoğlu dördi:nc'. 

me.k isterun.
. gore ar idaresi gümrü ve 

No'erliği vosıtasile Ankara Noter
n~ kahin, V elidi kabul için inhisarlar vekilinin nıuvafakatile 
.._._. hükümden e ı, kat'ileş liğine gönderilmiştir. Bu cevabın 

hükümdar sarayının Nil üzerinde- vve veya • · Is 1ması h .. kiımd bugün Nafıa Vekfiletine tevdi edil 
ki asma bahçesini inti!ıap etti. Bu- mış o un o n u en son-

lh labil •· "b" b J miş olması Fozınıdır. raya Kabus'un murassa . tahhnı ra su o ecegı gı • u ceza a-
oturttu. Tahtın yanını:. da Velit rı takip ve tahsilden de vazgeçe - Diğer taraftan tramvay şirketi 
için, tıpkı Velidin kendisine ha • bilir- Nafıa Vekalet.ince yapacağı satış 

zırlattığı gibi bir altın sedir koy- v ft • 

--oo müzakerelerine hazırlanmaktadır. 

durdu. ıwffilSJOnCUIUk yasak mi? Belçikadan geniş salahiyetler le 
Asına bahçenin asına havuzu i- Ankaradan haber aldığımıza göre gclmesi beklenen murahhas Bay 

çinde çıplak cariyeler yıkanacak devlet mübayaatında komisyon . •Sipesyal• yanında iki aza ile bir
ve bunlar ellerinde tuttukları mu- .culuğun memnulyeti hakkındaki likte bugün şehrimizde olacaktır. 

rassa kadehleri fıskıyeden su ye - karar meclisi idarelere ve beledi-ı Şirket burada birkaç zamandan -
rine fışkıracak şarapla doldurarak yelere şamildir. Dahiliye Vekfileti, beri satış müzakerelerine esas ola
sunacaklardı. aliikadarlara göndereceği tamim - bilecek hesaplar ve muhtelif ka -

(Arkası var) !eri hazırlamaktadır. yılları çıkararak M. Sipesyal.in em-

1 
kuyabilmek imkansızdı. 

Arada bir durakladığımı gören 
' Sıtkı Tahir, yavaş sesle: 

lı küçük defteri aldı, ortasına doğ
ru açtı, bana uzattı: 

- Buradan başlıyor. 

7-

- Okuyamadığınız yerlerde, si
'e yardım etmeıııe müsaade eder 
misiniz?. diye sordu. 

Gösterdiği sayfaya bakınca şa

şaşırdım; şu, tek satır vardı: cAr
hk, bir daha onların yüzlerini gör
miye.:eğim ! 

Ona, ne cevap verebilirdim? 
- Aman, ne iyi! çok memnun 

oldum. 
Desem, bu, zavallının feliketile 

çok acı bir alay olurdu. 

Sıtkı Tahır, ayağa kalkarak sor-

du: 
- Sizi, ne vakit görebilirim? 

- Ne zaman isterseniz. 
- Nereye gelmekliğimi emredi-

yorsunuz? 
- Estağfurullah. Sizin için neresi 

münasipse ... 
- Bendehane en münasibidir. 

Arzu buyurulursa, gece kalırsınız. 
İstirahatinizi temin ederim. 

Cebinden çıkardığı adresini ya,. 
zıp uzattı: 

- Şayet, siz gelirsiniz de, ben, 
sokağa çıkmış olursam girin, otu
run. Bir gün evvelinden telefon e
decek olurlarsa daha iyidir. 

Kartta, telefon numarası da var-
dı: 

- Telefon ederim, dedim. 
- Beni minnettar edeceksiniz. 
Hürmetle eğilerek elimi sıktı; a

ğır, yorgun adımlarla bahçeden 
çıktı. 

-3-
Sıtkı Tahir'in Acıbademdeki köş

künün, bahçe üstü, büyük, aydın
lık odasındayım. Önüme yığıdığı 
hatıra defterlerine şöyle bir göz 
gezdirince, beni aldatmadığını, ya
lan söylemediğini anladım. Defter
ler, kuru denecek kadar sade, düm
düz yazılmıştı. 

Sıtkı Tabirin hatıra defterlerin
de, klasik değil, müzmin şairane -
likler; atultilar., cguruplar., ameh 
taplar• yoktu. 

Yazısı okunaklı idi. Fakat bazı 
say!alar, lekeli, öyle karmakarı -
şıktı ki, tek satırı, yanılmadan o -

- Bilhassa, onu rica edecektim, 
dedim. 

Sıtkı Tahir, oturduğu yerden 
kalkmış, bana yaklaşmjştı: 

- Hatta, bazı sayfalarda da, 
kimya rumuzları gibi işaretlere, 

tamamlanmamı.ş cümlelere ras -
lıyacaksınız. Ben, görür görmez 
hatırlarım. 

- Bu silikler, lekeler neden? 
Sıtkı Tahir, yüzünü<ı sakin, yu

muşak hatları değişerek acı acı 

güldü: 
- O sayfalar, buhran geçirdi -

ğim günlerin hatıralarıdır. 
Yanıma oturmuştu; defterleri 

tanıdığı için, hiç tereddüt et -
meden parmaklarının ucuyla ayı
rıyordu: 

- Tarih sırasile koyalım. Siz, 
okuyunuz, takıldığınız yerleri, em 
redersiniz anlatırım. 

Koyu kahve rengi maroken kap-

Sayfayı çevirdim, titrek elle ya
•ılmış iki satırı okudum: cTelefon 
ettiler. Onlardan kurtulamıyacak 
mıyım? 

Başka sayfa çevirdim: 
- Sizi biraz yoracağım. Anlatır 

mısınız? 

* cOtuz yaşında, zengın ve bekar 
bir adam için, macera denilen şe -
yin büyük değeri olmıyor. Ne pa
ranızı sarfederken, n.ı de yaşayış 
şeklinizden kimseye hesap verme
ğe mecbur değilsiniz. Kimseden 
korkunuz yok. Birçoklan için, kor 
kulu addolunabilecek maceralar. 
zengin bekarlar için, bir alay ze
mini oluyor. 

O zamana kadar her cinsten ka
dın görmüştüm. Hatt!I, sevdikle -
rim de olmuştu. Fakat, grip gibi, 
nezle gibi, onlardan da, küçük bir 

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

HERGÜN 

Tarzan 
Çenesi, makasından çok iş

liyen berber, şiliyetine de • 
vam etti: 

- Artık bu ııaıı'at ta son 
nefesini veriyor beyim .. Ner
de o bir kılın üstüne titriyen 
titiz müşteriler!~ Sinema per· 
desi bizim de katilimiz oldu: 

Oniversiteli gençlerin dilekl 

Enseye, boydaa boya bir çiz
gi çektin mi, oldu Tıınıın ba

p!-

Üniversite talebelerinin müşterd 
dertlerine çare bulunacak 11' 

Tarzan başL-

Evet, son zamanlarda, bü
tün gençlerin, saçlarını birer 
kıvırcık kalpak gibi başlan • 
na geçirdiklerini görüyor • 
dum. Demek bu da bir Holi
vut palgıru imiş! 

Üniversite Rektörü Cemil Bil - !arda değişiklikler yapılroaSI 9 
sel ta:lebelere verdiği çaylar esna- tekleridir. Talebe kendine dalı' 
sında talebelerin ileriye sürmüş !ay geleni, Üniversite düny:~ 
oldukları dilekler hakkında bir versitelerin.in çığını ve se '...ıl 

muharririınize şu izahatı vermiş- düşünür. Bununla beraber, iP 

tir: kat ile ifade edilen öyle d~ 
Talebe ile temasımdan aldı- lar olmuştur ki, bunlan not ; 

ğun intiba •Talebenin sömestr memek kabil olamamıştır· 
tatilinde de hocaları gibi çalışma "ÜNİVEBSİTE LOKALİ 
programı ile hareket ettikleridir- Müşterek işlerden biri de, j)ıl Fakat Tarzan modası yal -

nız saçlarda mı? .. 

Geçen yaz, Adada, komşu
nun oğlunu erik ağacının 

tepesinde görmüştüm; Annesi
nin kürk pelerinini bir vahşi 
postu gibi beline dolamış, 

elinde bir bıçak, dııldan dala 
sekiyordu. Beni görunce, için
de ürkek ışıklar tutuşan göz
lerle güldü .. 

2 inci iniibaım üniversitenin muh vernite talebesinin bir evi bir f' 
telif fakültelerine mensup talebe- du içinde talebelik şerefile y,ff 
nin ve içinde feyzi aldıkları mües- bileceği bir binası Qir spor ttİI 
sesenin memleket için güven vere- bulunmayışıdır: 
bilecek kudrette olduğunun teyid Hükıimet hesabına yurtıardl 
edihnesidir. En büyük serbesllikle kuyanların dahi toplanacağı. of 
sual sormalarını, dertlerini dök - yacağı, talebelik hayatını ya? 
melerini isi.ediğim talebemiz, Rek- cağı yerleri yoktur. 
törlerine gerek sual soruşlarında Bir talebe lokantası açmak . .ı 
gerek dert döküşlerinde öğünüle . küçük nisbette yapılan teşeO" 
cek bir olgunluk ve diırü,ı;tlük bile üç yıldır neticelendirileııı' - Ne yapıyorsun?_ 

Diye sordum. Korkunç bir 
çakal ulumasile cevap verdi: 

- Tarzan oynuyorum!-. 

Kaç senedir, plii.jlarda, be
Yll'Z perdenin, burada harf -

göstermişlerdir. • miştir. 
Yarının rnesuliyetini üzerine a • Merkez binasındaki merasiDl J 

lacak olan Türk gençliği için bu !onu Üniversite talebesinin 
kuvvetli ve büyü!< teminattır. zamanları haricinde oturabiıııı'i 

!eri ve okuyabilmeleri için, bil~ 
YERSİZLİK mestrden itibaren kendilerine " 

!erle taklidini yapamıyaca -
ğun, acayip nirraları çınlıyor: 

Müşterek dertlerin başında yer- !acaktır. 

sizlik gelir. Dershaneler, her fa • Fakültelerin ayrı ayrı ilrtiYJ 
kültede, talebeyi almıyor. Kütüp- rına temas etıneği başka bir ~ 
hanelerde talebe oturabilecek, oku- na bırakıyorum.• 

Ta.rzan sesi! .. 

Geçenlerde gazetelerimiz, 
suratını kıllar bürümüş bir 
dağlı resmi bastılar. Altında 

şu satır. 

yabilecek yer bulamıyor. Semine- ===========::::::A 

Manisanın meşhur Tarzaru!. ı 

Tarzan sesi, Tarzan yüzü, 
Tarzan boşı-.. 

Fakat, bütün dünyada se -
sini, yüzünü ve başını tıv.Jdit 

edeceğimiz bir bu sinema oğ
lanı nıı kııldı? .. 

Hani bir Pastör başı? .. Ha
ni bir Markoni başı?.. Hani 
bir Mimar Sinan, Abdülhak 
Hfunit, Tedik Fikret, Zi)'.a 
Gökalp başıT_ 

Tarzan başı mı?- Bu, an • 
cak başsızların başıdır! 

Yuauf Zly• Ol>TAÇ 

EVKAF iŞLERi 

f okullu camiinin tamiri 

!erde, enstitüleroe, L1boratuarlar
da, klinikleroe ayni durum var. 
Kimya enstitüsünde, Eczacı mek
tebinde çekmiycn ocaklarla tale -
be gaııdan boğuluyor. Fen ve E -
dcbiyat Fakültelerinde · talebenin 
nefes alacak, hatta duracak yeri 
yok. Yrmek fasılasında yemek yi
yebilecek yer yok. Bütün bu şi -
kayetler tabii ve haklL 2500 kişi 

için kurulmuş bir müesseseye 
6000 kişi alınırsa, elbette yersizlik 
halledilmesi lazımgelen ehemmi
yetli bir mesele olur. 

İkinci müşterek dert, kitapsız -
lıktır. Üç sene içinde Üniversite -
nin bastırdığı ders kitaplarının sa
yısı: 80 dir. Profesörlerin kendi 
hesaplarına ayrıca bastırdıkları e
serler de vardır. Ders ve müracaat 
kitabı olmak üzere tercümesi elde 
olan 80 eserden muamelesi bitrn4 
ve basılmış olanları 6 dır. 

Basılmakta olanlar 13 tür. 61 i 
Sultanahmet civarında Şehit 

Mehmet yokuşunda Sokullu Meb-
de bitmek üzeredir. 

met Paşa adına izafe edilen ve Ko-
ca $inanın kiymetli eserlerinden TALEBE CEMİYETLERİ 
bulunan cSokullu CafftU. vakıflar Müşterek dertlerden biri de, ta-
idaresi tarafından tamir edilmek- !ebenin kendilerine mahsus teşki

te<lir. latı. olmamasıdır. Ünivers1te, tale-
Fen heyetinin hazır:amış oldu • benin kendi işlerile uğraşa'ıilecek 

ğu pliina göre camiin içinde bulu- cemiyetleri olabilmesine taraftar -
nan bütün alçı çerçeveler eski ör- dır. Bunu kendilerine açıkça tek
nekleri gibi tamir V'!ya yeniden rarladım. Memleket gençliğin iyi 
yapılacaklardır. Keza Şadırvan vetişmesini istediği için, bu cemi
avlusu dahilindeki Ravaklara ait yet işinde teminat olarak iyi ve 
çok kıymetli üç sütun başlığı, ke- çalıŞkan talebenin işi idare etroe
merleri askıya alınmak suretile sini, dönmüş veya herhangi bir su
değiştirilmektedir. • retle kendisini ihtiraslarına kap -

tırmış olanların idarede yer bula
mamalarını istiyoruz. 

dne amade bulundurmak için meş
gul olmuştur. 

M. Sipesyal şirket merkezinde İMTİHAN TALİMATNAMELERİ 
direktörlükle temasta bulunduk • M"ıişterek meselelerden biri de, 
tan sonra yarm Ankaraya gide • her fakülte talimatının imtihana 
ccktir. veya tedrisata taalluk eden kısım -

sakınma ile kurtulmuştum. . ni, şuursuz bir hovarda haline ge-
Behice, Safinaz, Ferdane!. Bu tirmişti. Cebimde, iki yüz liradan 

üç kadın kimdi? Biribirlerile ak - fazla param vardı. Esvaplarımın 

raba mıydılar? Hangi menfaat, ütülenmek için kolacıya gönderil
yahut hangi endişe vtya ihtiyaç, miş olması da umurumda değildi. 
onları bir araya getirmiş, bir çatı İçki sofrasının benim paramla ku
altında birleştirmişti. rulmasını tabü görüyordum. İki 

İki, üç rakıdan 5'lnra, gevşemiş; yüz liranın hepsini de harcasalar, 
suyun akıntısına gid:p fazla al - yahut harcanmış gösterseler, yine 
dırış etmem, demiştim. aldırış etmiyecktim. 

Sarhoşluğun, bazı uyanıklık an- Benim paraya ehemmiyet ver • 
!arı da var. Ben, arada bir uyanı • . meyişim, daha doğrusa, ehemmi -
yor. etrafımı kontrol ediyordum. yet vermiyecek derecede paralı o-

Bahçede, rakı içilmesine itiraz Iuşum, onların vaziyetlerini ko -
eden Ferdane, silme kadehleri bi- laylaştırıverdi. Fakat parayı he -
ribiri arkasına yuvarlıyor, fakat sapla. harcıyan, hesapla harcamak 
içen o değilmış gibi, hiç tonunu mecburiyetinde olan insanlar, be
bozmadan sessiz sessiz konuşu . nim gibi göz yumamazlardı. 
yor, sessiz gülüyor, en garibi, el!- Bu kadınlar, ne ile, nasıl geçini
n! uzatıp ta mezelerden bir lokma yorlardı? Her vakit, benim gibi, 
alıp yemiyordu. gözü bağlı hovarda düşmezdi. Va-

Üç kadın, evde, bahçede konuş- rını yoğunu, elindekini avucun -
tukları gibi konuşmuyorlardı; da- dakini düşünmeden sarfedecek pa
ha samimi idiler. Ferdane ile Sa- rası kıt hovardalar, bu kadınlara 
finaz, Behiceye; hanım! demekle bakmazlardı. Üçünün de ne ta -
beraber, bir derece farkı gözetmi- ma edilecek güzellikleri, ne de 
yorlardı. bir şirin tarafları vardı. 

Geceki sızmaktan sonra sabah - Kafaları dumanlanınca şarkı 

leyin tekrar içkiye başlamak, be- söylemeje başlıyorlardı. Bu, usul-

• 

DENiZ 

Denizbank Müdürü 
Denizbank Umum Müdürü. tJ 

suz Ziya Öniş evvelki akşal'.11 

karaya hareket etmiştir. ~ 

Yusuf Ziya Öniş. Ankarada 
hafta kadar kalarak idarenin rf!' 
telif işleri hakkında Vekalete -
hat verecektir. 

Dünkü sis 
Dün öğleden sonra limanııJ 

keşif bir sis tabakası lrapıJ 
Bu yüzden vapurlar seferlerin!~ 
pamamak tehlikesi geçirmişıv. 
de sis çok devam etmediğindell I 
!erlerde hiçbir aksaklık o~ 
tır. ...ıl 

Birkaç gündenberi olduğu V 
dü:ı. Haliçte de sis devam et~ 
den Fener ve Eyüpte oturall"\" 
sabahleyin vapur tıemediğin~ 
otobüs ile Fatihten tramvayla Y 
meğe mecbur kalmışlardır. 

--o----
MAHKEMELERDE 

Bir bakkal mahkemeyt 
verildi 

Tahtakalede tüccarôan II,Jllı 
Fahri, Şükrü, Abdülkadir ve ~ 
ri adında beş kişi müddeiwnıll"' 
Jiğe müracaat ederek Tahtakal~ 
bakkal Andikoy'un piyasaya ~ 
borcu olduğunu söylemişler ~ 
rarı muhtemel olduğundan kel', 
disın1n yakalanmasını istemişlef 

~-
Müddeiumumilik derhal ta~ 
yaptırmış ve Andikoy memle:;, 
haricine gitmek hazırlıkları 

bulunduğu anlaşılarak yakaı:
mıştır. Andikoy birinci sulh 
hakimliğine verilmişti". 

süz, ve değişil< seslerle söyleııfl 
şarkılar, sarhoş hovardaları caf 
turmaz, ayıltırdı. 

Bazan Ferdane ile Safin~ 0 

dadan çıkıyorlardı. Behice ile • ..ııı 
ruz kalıyorduk. O zaman Be':' 
gözlerini süzerek bakıyor ve .. Al 
bir gülümseme ile rakısını i;ı1~ 
kendi elile bana da rakı veriY~ 
du. 

Bu meclis, benim, o ana Jt•~ 
bulunmadığım ve zevkini tatt111 , 

dığım bir meclisti. Kadınları ~ 
ğenmiyordum, içlerinde en g , 
olanına bile tiksinerek bakıYor 
dum. • 

Peki, neden, oradan ayrılaJ!ll 
yordum? 

O gün de, akşama doğru sııP" 
ğımı, gece geç vakit uyandığı~ 
tekrar içki masasına oturduğıl 

hatırlıyorum. . il 
Ertesi sabah, bir külçe balill 

idim. Yine içki masas;na oturd: 
doğrusunu söylemek lazım g ol ' 
se, beni bir yeni güv<!y gibi it 
larıma girerek içki içilen odaY" 
türdüler. Masa başın.ı oturtt 

[Arkd 



• 
ispanya meselesi ve 
Fransa il e İt a l ya 

uıınnıııııımııııııııııınıııııınıııııııııınıııımııımııııııııı 

Frans ı z donanması 
Afrika sahillerinde 
manevra yapıyo r 

Fransa, İ spangol harbine mü- Bu manevralar şimali 
daha/eden içtinap etmektedir Afri~adaki müdaf~~ 

tertıbatı kuvvetını 
ParİB, 18 (A.A.) _ Meclis dün Harıci siyaset hakk:nda yapıla-

İspanyada Fransanın müdahalesi cak bu müzakereyı kapatacak o -
veya ademi müdahalesi meselesi- lan Araya müracaatın cİspanya'da 
ni müzaker.. etmi§ ve müzakere ademi müdahale siyasetinin takibi 
Perıembe gününe talik edilmiştir. lehınde veya aleyhinde• ittihaz e-

Bu mesele hakkında Le Matin dilecl!k bir karar ile neticelenere-
g&zeteli fU satırları yazıyor: ji bedihidir. 

Fransa, İspanyol harbine müda- Leon Blum'a müzaharet ede -
haleden her zamankinden daha zi- gelmekte olan bazı radikal sosya -
yade içtinap etmektedir. Müdaha- listlerin reye müracaat zamanı 
lenin bir tek tesiri olabilir o da iç geldiği vakit Başvekil i iltizam et
harbm uzaması v• belki de bir dış meleri imkinı vardır. Maamafih 
harbinin alevlenmesidir. cSol oenahçılar. Barselona hülı::u-

Le Jur gazet&1lnden: metinin teslihat tedarik edebilme-

Totalitar memleketler timal li- sl malı::sadile Fransız - İspanyol 
•anmı kullanmayı itiyat edl!ıdiler. hududunun yeniden &çılması le -
Cenup devleti olan İtalyan Uaanı- hindeki faaliyetlerini teksif etmek 
m §lmal müttefikinden daha fazla tedir ler ve Daladye'nı.n Fransanın 
yübeltiyor. Bu auretledir ki Ro- iyi bir yolda yürümekte olduğuna 
ma, Negrin h~tine müzaha- mecU..i ikna etmek için bütün 
ret eım.Jı: ı.tıy... hlllı::1lnıetlıtre tal!lı::atini aarfetmelı:: mecburiye -
•Tamiri lmUnaz bir vuiyet. ih- tinde kalacağı tahmin edilmelı::te-

4-s edllmemHini ihtar etmekte - dlr. 
41r. J'ruwz lı::anile öd.ııneon bir Burgos, 18 (A.A.) - Reuter a 
budaJal11ı:: yapmaktan sakınmalı:: f.. jaruıı muhabirinden: 
gln Roma'nm ihtarlanna lhtlya - Barııelona boyunca Cervera'dan 
eımız yoktur. ller lemdte olan Frankist lr:ıtaa t, 

p~ gazetuiııde Blum. dtln yeniden dört tehU: zaptetmiş-
Mn•-llnJ'-" ön"""'- el _ !erdir. Bu kuvvetler, ı=dl İgua -
~ nm g ILLU.usr me& e • lı:: • --'- lq 

mbıclelı::i "'-dini tutmadığını hatır _ lada amayı mer ezme an""A .. 
Ja ........ __ di ... 

1 
mll mesafede bulunmaktadırlar. . • .... ..., sonra yor .. : 

Mıı.ollni bu vAdini tutmayı ln-
gl& Nazırlarına vtdetmif midirT Bul • d 

ortaya koyacak 
Faris, 18 (A.A.) - Atlantik fi

losu ile Akdeniz filosu . yarın Af -
rika sahilleri ile Cebelüttarık bo
ğazı açıklarında icra ~dilecek olan 
büyük manevralara iştirak etmek 
üzere bugün Brest ve Toulon üs -
sülharekelerinden ayrılacaklardır. 

dır. 

İki filonun ve Fas'ııı kara kuv
vetlerinin müşterek hareketleri 
Cagablanca önünde y~pılacaktır. 

Akdeniz filosu, Mart ayının ilk 
günlerinde üssülharekesine avdet 
etmeden evvel ~imali Afrika li -
manlarını ziyaret edecektir. At -
!antik filosu, Toulon'a 17 Şubatta 
dönecektir. 
Bazı cüzütamlar, Suriye ye doğ -

ru ceveliinlarma deyam edecek -
ler ve iki tahtelbahir de garbi Hin 
distana gidecektir. 

Ordu erkiinı Harbiye Reisi Ge
neral Gamelin ile donanma erka
nı Harbiye Reisi Amiral Darlan, 
Deniz manevraları esnasında Fas
taki müdaiaa tertibatını teftiş e -
deceklerdir. 

Bn manevralara ~ırak edecek 
olan Wzütamlann yelr.flnu 80 dir. 
3 zırhlı, 10 kruvazör, 6 torpido 
muhribi filotillfısı, 2 \orpido filo -
tillası, 2 tahtelbahir filotillası, Be-!!una hiç f(lpha yok. Hüilı:atl tah- ganstan a 

rtf için btr hatanın latlamannı ııui- arn tayyare gemisı," ~romandan -

bu··yu""k bı· r latlmaJ etmemelldlr. Haltikat fQ- Teste deniz tayyare g<'misi. 
dur ki. ademi müdahale teehlıöt - Deniz tayyareleri de bu manev-

, 

• 

Şehrin 
Et ve Süt 
Derdi 

Yazan: N izamettin 

Resmi veya yarı resmi bir da~re- ı yonlarca nümune ortada dururken 
ye 40 - 50 yeni memur tayin edilir. inanlar nasıl oluyor da, ellerıne 

• • • • Yahut bu dairede 300 - 500 memur bir fırsat geçer geçmez hemen ak-
(Bll§Uırafı ı inci sayfada) çalışmaktadır. Bunların hiçbirisi rabalannı lı::ayırıveriyorlar?. 

.. .. bizi meşgul etmez. Fakat vaktii ki Bu, üzerinde durulacak bır nok-
Bakay, Kurumun İstanbul Mudu - bunl--' b" . . b' lı::a ın tadır. 

Ö 
. . . .. .. . .uuan ırının veya ır çın , . 

ğrendığimıze gore bu gorüş - d . . . 1 . 1 l ı · b d . . o aıre şcfının veya 1 erı ge en er- Akraba kayırıyor ar, zıra u ev-
meler esnasında bilhassa et üze - d h h . b" . ak b a 1 "d · d d h • bır" mu-es en er angı ırının uz eya y - et ı aresın e e ususı -
ri"._de dur~lm~ş ve Kurumuı:ı ~on kın akrabasından olduğunu veya sesenin idaresinde de bir lüı.um 
mucadelesı gozden_ geçınlıniftır. olduklarını iı}itirlz . işin şekli der - dur. Ve asla sadece bir ciçlimai 

Kurumun gayesınm kat'iyyen h 1 d ı.;.· b••ı - ı ğ il · ım 
A • ~ • a e6 '-'ır, -rarız soy enn: .:- e... yardım. arzusundan erı ge ez. 

kar olmadığı, bılakıs İ~tanbulda Acaba bu adam o işe yalnız cfi- İzah için birkaç misal gösterelim: 
halka ~cuz et yedırmek ıçın pıya~ lan• ın akrabası olduğu için mi ta- ı ı - Bugün Japonyada iki büyük 
sada nazım ?!~as ı 1§.zımgeldığı yin edilmiştir? Hiçbir bilgisi, ihtı- parti vardır. Ve bunlar milli tica
tekrar edilmışt~. D!le?lerın ~e sası, meziyeti yok mudur? Bu mem reli iki müsavi parçaya ayırmı§lar
toptancıların _elınde et pıY.asası _b_ır Jekete hiçbir hizmeti dokunmamı' dır. biri iç ticareti, diğeri deniz ti
~yuncak halındedır. Mustahsılın mıdır? O dairenin herhangi bir iş i - ca.retini idare eder. Partinin 
elinden (3,5) liraya alınan bir ne, herhangi bir hizmeti dokunması 1 bir de bankası vardır. Görünürde 
hayvan İstanbul borsasında (12) mukadder değil midir? partiler bankaları. hakikatte ise 
liraya satılmaktadır. Ufak bir fır- Bu cihetleri düşünen olmaz. Ma- bankalar partileri idare ederler ve 
bruı, bir kar tipisi derhal vesile dem ki cfüan• ın akrabasıdır, mut- ı bu bankalardaki mühim memurlar
tutularak hayvan fiatkri anormal laka o işe iltimasla tayin edilmiş - . dan çoğu bankanın müessis •e di -

bir şekilde ~ükselm.ektedir. Ku : tir. Madem ki . filan_• ı~ a_krabası,- J rektörleri ile mensup olduğu parti 
rum yaptığı illt tecrubede ıstedığı dır, o ışte mutlaka bır gızlı kapak~ liderlerinin akrabasıdır. 
tam neticeye varamamıştır. Bu - taraf vardır . 2 _ 1935 yıhndanberi Fransada 
nun tek sebebi işe henüz başlamış En temkinli olanlarımız, mantı- muhtelil kabinelerde Maarif Na _ 
bulunması , İlkbaharda başlıya - ki olmakta pek büyük bir ı>rarları 1 ,_ b" - - J Za 

1 

zır ıııı;.1 yapan ır ınosvo • an Y• 
rak elinde stok mal bulundurama- varmış gibi görüncnlerimiz ve ~at- var. · Bu adam, Fran.;.nın 200 aile 
ması olmuştur. ta gerek cfilan. ın ve gerek .filan> tarafından idare edildiitini iddia 

İstanbul o kadar mal ç~mek - tarafından clı::ayrılmış olan akraba> ederek inithabatı kazanmış olan 
tedir ki buraya hayvan sevkeden nın en yakın dostl'.'.'ı istiyerek -~e- halk cephesi partilerioden cradi -

1 k İ ya istemiyerek boyle tereddude kal sosyalist. e mensuptur. Maarif 
meme etlerde et, stanbuldan da- d"" kt b t dd""tl "ni 

. . . . .. uşme en ve u ere u erı Nazın set:ilince l!Jı: işi ne olmuştur 
ha pahalıdır. İddia edıldiğıne go- etrafa yayarak umumi bir su. ·· phe 

bilir misiniz? 
re Kurum bu son aylo.rda faaliye- tahrik etmekten kendilerini alamaz 

Baba,,ma lejiyon donör nişanı 
te geçmemiş olsaydı et, İstanbul- lar. vermek ve akrabasını muhtelif 
da şimdi hadden yükselmiş bulu- Patrona Halilin Jale drvrinr n\. m('kteplere direktör yapmak. 
nacaktı. ha. et veren meshur isyarımda kah-

T la t d .lnı. 
1 

k veleri. esrar tekkelerini, hamamh- 3 - İtalvada bawekil Musolini-
op n ı a verİı ış o an ara - rı ve Galata k"lafatcılarını soknfın ıl!r ; Harieivl' Vekili ise damadı 

ra göre Kurum lkbahara kadar çıkaran, kuran ve Nev«ehirli İbra- Kont Ciyano. Diine kadar parla . 
piyasada eski rolüne devam ede- him Pa<;anın parcalanmı< na•ini mentonun reisi de damat kontun 

cek ve İlkbahardan sonra çabuk tellfıklara çiğneten bellibaslı sebep babasından başkası değildi. 

davranarak hayvan mübayaa ede- budur. Bu misaller bir hayli ç<>ğaltılabi-

cek ve piyasaya % 40 nisbetinde Bu psikolojik hadisenin birçok lir. Bence bu halin sebebi şudur : 
hakim olacaktır. Bu hakimiyet kanlı nümunelerine, Roma ve Bı . 1 - Her insan, kıymetini. hllyu-

zans tarihlerinde olduğu kadar on ıu, karakter ve meziyetini bil-
fiatleri düşünneğe kafi gelmezse sekizın· cı· ve on dokuzuncu asrın d""' . '· 1 'h ed letj, M 11

•
0 Hnl':n.ln de ltlrab veçhi- k a ç a k Ç l 1 l k ralara iştirak edecektir. Denız mr-

ı., ııUzedllmlf, edilmekte ve edi- hafili bu memurların şimali Afri - piyasaya 60 - 80 nisbetinde mü- Avrupasında, Amerika ve Asya · 
lecelı::tir. l'rann lı::eııdmi bu teah- kadırki müdafaa tertibatının mü- dahale edecektir. Kat'iyyen kar sında da rastlamak mümkündür. 

ı"; ınsan ıa ça ışmayı ten:ı er. 

Bilhassa hususi bir dikkati lüzum-

h1ıtlerle ne z.em•n• kadar ve ne Şebeken İ n bütün esseriyeti derecesini göstereceğin i gayesi gözetmeden tstanbulda e - Demek oluyor ki, dünyanın her 

:::~T.baltlı olmakta devam .. azası Y 
8

k
8

1and
1 

'beyan etme·lttedir. tin ucuzlatıhnası için ne lazımsa tarafında cakraba., dostun da, düş-
•= yapılacaktır. marun da gözüne batıyor. Fakat bu-

ll:poque gazetesinde de Kl:rills, Sofya, 18 (Hua .. ~). -:- Bulgaris- Süt derdi na rağmen hiçbir devir bu :neseleyi 
l'raıılı::o'nun garip lhtlrulara kar - tan, :Lrtanbul ve Filistin arasında z·h· 1 kökünden halledemiyor. 
f1 phaan ~ temayilllıırin• daya_ külçe halinde altın, İngiliz lliuı ve 1 l il spor an Dünkü toplantıda Vali ve Bele- Osmanlı tarihine şöyle bir göz a 
nan bazı Fransız mültecilerinin Türk banknotu kaçakçılığı yapan diye> Reisi Lütfi Kudı:r İstanbu - tarsak görürüz ki akrabalarını ka-(Bll§makaleden Devam) 
noktai nazarına iftiralı:: ediyor, ta- bir pbel<t g1!90nlerde BulgarİB - lun süt meselesini de mevzuubahs zasker ve damadını Galata mahke-
kat Frankonun İtalyan ve Alman tanda meydana çıkarılmış ve ıe- Şu noktayı da bilhassa kaydede- etmiştir. Bu iş Kurumla müşterek mesine kadı yaptığı için azleden 
nüfuzlarından ve hattl •Gönül n- beke:;e mensup bulunanlar tahtı yim k~ zihin ıporlan meııeleaini ha- ve kökünden halledilecektir. Şeyhislam asla haleflerine bir ders 
&asile veya zorla kendiaini m"· - tevkife alınıruşlardL 1 tır. latnı_ ak iı_tey_İfimiz, be_ den lerb. İye- olmamıştır. Sırmalı beyaz cübbeyi 

"9 ı b d k ı- k b ıl k Evvela şehrin şurasında bura -terek za1er1 hemen müteakl blu Halen Türk memuru olan ve cid- •ı e ın e ı • a 8 ve ımme en ço [l] giyen şeyhislam ( .... ) mollayı, 
brp bir harekete sürük'~ __ ,_ diyettle tanınmıı bulunan bi.r sörmekten ula ileri gelmiyor. Bila- sında dağınık ve gayrisıhhi şera- damadına kadılık cihsan. etmekfo 

..,ye .. ..,.. k" bed b" · · 1 k olan• Falanjistlerin nü1uzundan Türk gencinin de bilinemez ne se- " :;" ter ıyeıının .meme elle it altında bulunan inek sahipleri itham eden kazasker .K.. şeyhis. 
ne dereceye Jı:adıu Jı::urtulabllece- hepten dolayı kaçakçılık şebekesi hccüakiıı'.d':" d.ı.. Senit mikyub bir araya getirilecl!ktir. Bunun i - lam olur olma• beşik!('lti çoeuğun:ı 
lhıi ııoruyar ve fQnlan ııtve edi- içinde bulunduğu göorterilı:nJf ise alib ve~ .....ı.taç 0~~ çin şehrin dışında ya Kağı.thane dersiamlık> vermiştir. 

1 u gösteren siyasi işlerde akraba 
kuTianmak akla en mülayim gelen 
~eydir 

lspan.va kr•lhğında bir altın a -
nahtar nişanı vardı . Bunun h&mil
leri kralın yanına istedikleri za -
man girebilirler ve .Kralın akra
bası unvanını alırlardı. 

İtalya krallığında bir Anunçiyad 

ıişanı vardır. Bunu taşıyanlar ltal

ya kralı ve Habeşistan İmparatoru 

majestenin yeğeni sayılırlar. 

Britanya krallığının meşhur diz-

bağı [2J nişanının hamilleri de Bu

kingam sarayınnı protokolünde 

Kral Altıncı Jorj'un yeğeni mua -

nın ömrü, içine yer leşmiş bir ar
zunun günün birinde, nasıl oldu -
ğunu kendisi de bilmeden, tahak
kuk etmesini beklemekle geçer . 
Hayat. bu ümit ile ba§lar, bn ümit 
içinde sürer, bu ümit !le biter. Fa
kat bu boş limit, biitün boşluğuna 
rağmen, yaşamanın doğurduğu ız

tıraplara karşı, yegine kuvveti -
mizdir. Onsuz, hayatın miınasllll 

kaybederiz. 
Fakat saadet nedir! 

* Saadet, kimine göre san bir al-
tın külçesi halinde canlandırdığı 

paradır. Para, çünkü para lle alı

nabilecek ev, o\oınobil, elmas, 
elbise, para, çünkü para ile 
yapılabilecı!k her şeydir. O ta iç
ten gelen cAh ... Bir param olsa!• 
sözü, cepler dolunca hemen ge
lip im;anın başına konacağı tarze
dilen saadet güvercininı çağıran 

hasretin sesidir. 
Biıylece saadet, kim.ıne göre ser

vet, kimine göre ml>vaf:fıılı::iyet, 

kimine göre aşk, k..im.ine göre se
yahat, hülasa adama ve mi:ıaca 

göre değişen bir haı-al halinde, 
her an yakalanması kabil. fakat 
hiçbir zaman ele geçmiyen, daima 
yanımızda, fakat, hiçbir Z>Iman 
uıptedemediğimiz bir gölge gibi 
beşikten mezara kadar hepimizi 
takip eder. 

Bu bakımdan, saad'"t, aranılan, 

fakat bulunmıyan, çünkü o!mıyan 
bir şeydir. 

* O halde sa.ıdet ııedır? 
Saadet, elde edilmi'Si gayet ko

lay, fevkalade sade, çünkü akıl 

ve hayal ile münasebeti olmıyan 

bir zevk ve ateşe tutulan kibritin 
parlaması gibi yüzde yilı fizik 
bir hadisedir. 

Mesela, temiz ve ılll< bir banyo
nun suları içine yatıp yorgun asa
bınızın yavaş yavaş dinlendiğini 

duymak bir nevi saa:ft>t, vücudün 
saadetidir. 

Mesela, çamurlu lıi:r arnavut 
kaldırımı yerine tertem.İ2 bir a~ -
falt üzerinde yürüme!<, bir nevı 
saadet, ayaklann saadetidir. 

Mesela, susadığınız Z>Iman sı r

cadan ince ve terlemiş bir kar!Ph -
te buzlu bir limonatıi iı;mek, bir 
nevi saadet, ınidenin saadetidır. 

Bu bakımdan iyi bir film sey
retmek, radyoda parazitsiz bir o -
pera dinlemek, komşunıın llızmıl\ 
piyano ile oynaması, çoldandb" 
görmediğimiz bir dostun birdenbi
re çılı::agelişi, yerinde bil kahkaha, 
bir vapurda ıımulmadıJı bir ma -
eera, rengini ve çizgilnim 9eV<li -)'or: ~. yaıpılan incelemeif!I" neticesin- talim ed.,';';""" &. ....,.da ._.!riin köyü veyahut Topkapı dışında bir 1908 inkılabına takaddüm eden 

Bugün Frank dind İtal de: Bu Türk gencinin şl!tıeke ile cıLm ı.. f 'rlai• bınıfbır W - yer seçilecektir. İnek sahipleri günlerin ihtilalcileri Abdülhami -
0 nez e - a!Ahoı buhmın.adılh "bi Bul- :paruz.. Çiiııkii ..-, --..cı.ı.; 

melesi görürler. ğiniz bir boyunbağı, hoşunuza gi-

)'alı - Alman nüfu2larına lı::arp •la -·- . "~ gı .........ff.ı.iy.tm ilk tut• da s-9itm bu suretle ve sıhhi b;r yere top _ din vezirlerini, akraba kavırmakla 
ınücadele etmeJı: için fllphealz çok gar değil, TQrlt tlbılyetinde oldu- bedeni mii' --1iyet .. e mub-.. !andıktan sonra Kurum bunların itham etmişlerdir de kendileri ik-
geçtir. Keza bugün, Cilınhurlyet- ğu da meydana çıkmıştır. Kaçak- meıiclir yakınında bir süt pastörize fahri- !idar mevkiine geçer geçmez akra-

çllere te•irll btr surette yardım çılar yapılan mahkeme neticewıin - 1 . All ddl GÖYS kası kuracaktır. Sütler burada su- ba kayırmamışlar mıdır? 
etmek içlıı de çok geçtir ve hattı de muhtelif ağır cezalara çarptırıl- • e n A Umumi harpte bir sadrazamın . 
b6yle bir yardım barış için mq·- mı§'lardır. dan liri ve mikropsuz bir halde şi - ömründe istatistik nedir bilmemiş 

__ __.,.___ IYan MuJ"ok ı"n öldü şelere doldurulacak ve uctızluğu bir enişteyi kayırmak için bir ista-
uın bir hareket olur. da temin olunacaktır. Belediye reis muavini degvişti !istik umum müdıirlüj\ü teşkil et-
Fransız-halya hududunu 

açmak istiyorlar 
Dün gece radyonun verdiği bir Vali ve Belediye Reisi Kırdar tiği ve bu umum müdürlüğü eni';-

Anlı::ara, 18. (Hususi) - Akhisar babere göre meşhur sinema yıldızı süt meselesini kökünden hallet - te beye ihsan eyledijli kimin meç
bymakamı Ri1at İstanbul beledi- !van Mujokin, Fransanın merkezi meğe karar venni.ştir. Devlet Zi- hulüdür?_ 

Londra 18 (A.A.) - Reuter'in yewıi reis muavinliğine, İlıtanbul şehirlerinden birindeki bir hasta- raat İşletmeleri Kurumu Umum Mütareke olur olmaz bu mevzuu 
P ar!s muhabirinden: ·eis muavinlerinden Rauf Demir- nede, açlık ve sefalet neticesi dü- Müdürü Şef"ılı:: Bakay bu hususta ele alan itilafçılar da ayni şeyi yap-

Bugün Pariate mühim bir kabi- taş Sıvas vilayeti idare heyeti aza- çar olduğu bir hastalıktan ölmüş- Kurumun her fedakarlığı göze a- tılar ve ayni tenkide uıtrııdılar. 
ne içtimaı yapılacaktır. ğına tayin edilmişlerdir. tür. lacağını temin etmişt'r. insanlık tarihinin verdi~ mil -
::::=======================================================================· 
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okşıyarak: rularak yere düşüyor. Kurşunu .Görüyor musunuz? dedi, vak'a 
- Dostum, dedi, siz bu genç kı- genç k11dan başkası atmamıştı. birbirine ne kadar mükemmel biı 

zın akrabası olduğunuz ıçin haklı Ressam kimseyi görmediğini söy- şekilde zencirlidir. Sonra suçlunun 
olarak onu kurtarmak istiyorsunuz lüyor. Bu doğrudur. Çünkü arkası aldığı bir vaziyet var ki , büsbütün 
ve biraz da bu işde benden yardım katile dönüktü ve darbe 5.ni olduğu şüphelerimizi kamçılıyor. Şimdiye 
ister gibisiniz. Fakat gelin. sizinle için düştü, kendini hemen kaybetti. kadar ağzından cBen vurmadım• 
bu vak'ayı beraber düşünelim. O Şimdi: cFakat ressam kızdan şüp- dan başka bir kelime almak müm
zaman suçlunun bu genç kızdan hesi olmadığıru da söylüyor, buna kün olmadı. Peki o vunnadı da ni-

Ne yapacağımı bilmiyorum. Her ettikten sonra daha kuvvetlendiği· başkası olmadığını siz de apaçı:C ne dersiniz?, diyebilirsiniz. Akif çin orada elinde silah baygın yatı
man: .acaba kız mahkiim olur mu nl anladım. Çünkü mahkemeden göreceksiniz. Korucu yetiştiği za- Cemal'in bu hareketi cidden takdi- yordu? Parmaklarındaki kanlar ne 
Hacer?• diye soruyor. Öyle bir ba- evvel kendisini ziyarete gitmiştim. man ressam yüzükoyun yerde idi. re layıktır. O kendisini vuranın idi? Neden bütün bunları bize izah 
Jıışı var ki, bunu sorarken adeta İyi görüşüyoruz. Konuşurken de- Yanında devrilmiş bir resim şöva- Ferda hanım olduğunu bildiği hal- etmek istemiyor? Çünkü edemiye-
ben korkuyorum. dim ki : . Suçluyu itham ederken lesi vardı. de, ismini ele vermiyerek bir feda- cek de ondan değil mi? 

- Sen ne diyorsun? Ferdanın pek şiddetli davranmıyacağının Öbür tarafında Ferd.a hanım karlık yapmış, bir genç kızın mah- Benim sıkıntılı bir tavırla aya-
mahküm olması ihtimali var mı? zannediyorum. Biliyorsunuz ki, baygın yatıyordu ve elinde küçük volmaması, bir ailenin lekelenme- ğa kalktığımı görünce yüzü müte-

ibrahim LO.tfi düşünceli bir ha- genç kız iyi bir ailedendir. Sonra [ s~def. saplı bir sil~h bulu~uyordu. mesi için çalı~mıştır. Bir sual daha essir bir hal alarak: 
reketle başını önüne eğdi: ilk ifadesinden berı: . Ben vurma- Şımdı bu sahne bıze vak anın na- var: Genç kızı niçin ressamın ya- - Size hiç bir yardımda buluna-

- Bunu . "mdiden tahmin etmek dım . demekte ısrar etmesini de sıl geçtiğini pek güzel anlatıyor. nında baygın buldular? Neden kaç- mıyacağlm kin müteessifim, dedi. 
pek doğru bir hareket olmaz. Yal- gözönünde tutunuz. Hem Akif Ce- Ferda hanım bilmediğimiz bir se- manııştı? Bunun cevabı da pek ba- Kanun ne derse o olacaktır. Yara
nız. . mal de davacı değil di r \"c .fa dc bepten dolayı ressamı öldürmiye sil. Genç kız vurduktan sonra rl!'i- lının_ davasından va7g<'çtnesi bir 

Devam etmiyerek başını kaldır- de : . Ferda hanım da şüphelendik- karar vermiştL Bundan haberi ol- sama yaklaştı. Ellerindeki kandan, scy ıfadc etmez. Adalet kolay ka
dı . Kendi sini dikatle dinliven ka- terimin arasındad ır . d= ~ tir. Bu mıyan ressam, her zamanki gibi, o da anlıyoruz ki, ölüp ölmediğini lav affetmiyor. 
rı <i le gö1gö1e gPldi ve birdenbire sözlerin üzerine müddeiumumi ha- gün de gelmesini bekliyordu. Genç anlamak için yaralıyı muayene etti. İbrahim Lutfi derin derin için , 
siizü drği<!irP.rrk· fif bir tebessümle cevap verdi: kız geldi. Fakat geldiğin i belli et- Fakat ne de olsa, nihayet zaıf bir çekti: 

- Reis p<'k şidde tli davranıyor, - Suçlu ·Ben vurmadım. diyor. mcdi tabü. Belki de korucu oradan kadın tam kaçacağı sırada birden- - İşte müddeiumumi ile konuş-
drd i. Fakat bu bir sey ifade etmez. Rl'ssam davasından vazgeçmişitr. uzaklaşıncıya kadar bekledi ve res- bire o zamana kadar muhafaza et - tuklarımız. Ona itirazda bulunmı
Miiddeiumumiye gelince, daha m•ı- . Fakat ortadaki delilleri ne yapalım 1sam yalnız kaldığı bir sırada onu tiği soğukkanhlığı kaybetti Milt- ya hakkım yoktu. Zaten şimdi de 
hakeme başlamadan mücrimin yüz- jki hepsi Ferda hanımı itham etmek.1 vurdu. O sırada Akif Cemal yüzü- hiş bir he ' ecana düştü ve elinde müdafaa sırası gelince. ne "öyliye . 
de yüz FPrda oldul\una kanaati tedir. ınü şövalesine dönmüştür. Arkası ısilah olduğu halde düştü. bayıldı. ceğimi bilmiyorum. 
Yardı. Bu kanaatinin evrakı tetkik 1 Sonra ayağa kalktı. Omurumu kahveye dönüktür. Birdenbire vu- Müddeiumumi sözünü bitirirken: (Arkası var) 

Görülüyor ki bu üç Avrupa dev- den bir çift göz, bir ağız, bir yığın 
!etinde akrabalık bir .mümtaz sı- saç, karlı bir kış geceoıi :neak oda
fat. olarak tevcih edilmektedir. ruzın bir köşesiıxle bir yan hayvan 
Demek ki insanlık tarihinin bütü'l gıl>i uyuklayıp kalmak, güzel bır 

kanlı vak'alarına rağmen akraba- kitap, bir futbol maı;ınd:ı iyi bir 
lık, birçok memleketlerde, hem de gol, bir İsviçre dağında karlarla 
resmen bir kıymet olarak kabul e- ve göklerle başbaşa ya'1Jmıd<, s3a
dilmektedir. Ve hususi ehemmiyeti tınızm doğru işlem..,,i, ltaybettiği
haiz bir gizli vazifelerin bu sıfal!l nizi zannettiğiniz şeyı birdı>nbire 
sahip, bu nevi nişanları hamil 0 • bulmak, hoşunuza giden bir kucak 
!anlara tevdi edilmesi mutattır. kırmızı gül, ne bileyim, daha 

İn . . bunlara benzer ve saymaP<Ia tükcn-
gılız Kralı fevkalfıde Ehemmi- .. 

1 1 f ·· t k " h b" · 
yet verdiği vazifeleri daima kar • 'ı '."ez oy e e errua var _::. ter dırı 
d 1 · .. d .. ınsaru ayrı ayrı m e o u e en 
eş erme gar urur. 

Netice : ,.,.,. 1 sa;::t~::::~~ı g~en bir hülyaya 

Akrabalık emniyeti istilzam eden aşık. binaE!!!aleyh mariz ınsanlar, 
bir kıymettir . Bu kıymetten s.i •as!·, asla mes'ut olamazlar. Onlar, sa
ve idari sahalarda istifade edilme- ! adetı bulmak için , hayatta değil, 
mesi mümkün olamaz ve buna kı- f~kat ölümün maverasında olduğu 

l Fak t b . ' ette b" soylenen bilmediğimiz bir aleme 
zı amaz. a ır ceıruy , ır 

ahil
. . . . ahi"-- .. varıncıya kadar bekl<meğe mec -c ın. sccıycsızın. ~ızın mu-

him bir makamda görülmesinin şu burdurlar. 
Fakat basit ve sade insanlar, 

tanda sözlerle mubah sayılmasına 
kfıh aksırarak, kıib öksürerek, 

da imkan vermemeliyiz : 
.Her halde (filan) ın akrabası gün parça parça mes'ut olmakta -

1 k dırlar .. 
o aca .. > 

Tahsil, terbiye, şalısl meziyetler, 
feragat, zeka ve medeni cesaretle 
yanyana gelen akrabalığın yüks"k 
emniyeti istilzam eden i !erde yerı 
inkar edilemez. Amma her mezi -
yelten muarra bir akrabalığın şa
hadetnamelerden, şahsi meziyet -
!erden, zekadan, medeni ceasret ve 
memleket hizmeti sevgioinden üs
tün bir vasıta sayılma~ına müsama~ 
ha etmemek şartile ... 

Seciye<iz cahilin kaynlmasına 

cevaz yoktur. 
NlzameHln NAZiF 

[ l] Firvei beyzii. 
[ 2) Ordre de jarreti<lre.. 

Hayatımızı doldura'! ve ehem -
miyet vermeden yaptığımız bu fi
zik hadiselerin ne büyük birer saa
det olduğunu anlamaklığımız için, 
aksırmak istediği halde aksıramı
yan. öksürmek istediği halde ök
süremieyn , arzu ettiği halde arzu
su yarıda kalan, uyu-mık istediği 
halde bir türlü u uynmıyan bed
bahtlar için bu mahrumiyetlerin 
parça parça mes'ut olmaktadırlar. 
ni bilmek gerektir. 

Netice: Saadet, elimızde, elimiz
de olduğu kadar harikulade, ga
ripliği de şurada ki. harikulade ol
duğu kadar da sade bir hfıdı!iedir. 

A. N. KARACAN 



SAYPA 4 

Işıklar .•• ve gölgeler ••• 
Yazan: Mahmut YESARi 

Çekik kaşlı, süzük gözlü; pudra· 
,-a, alliğa rağmen solgun yüzlü genç 
kadının ağzından dökülen: 

- Oh! •. ne yonlldum!_ ne yorul· 
dum! .• 

Şikayetini dinlemekten usanmış. 
tun. Kulaklarım, bu bezgin ahenk
li nakarata alışmıştı. Her duyuşum
da, onu: 

- Oh!.. ne memnunum!.. ne 
memnunum, yarabbi! .. 

Diyor sanıyordum. 
Çünkü, göz bebeklerinde yanan 

alev, salonun renk renk kamaşan 
ampullerinden daha keskindi. Kah· 
kabası, cazbandın zilinden, çalpa· 
rasından daha titrek, daha oynaktı. 
Durduğu yerde kıvrılıp bükülüşü, 
süzülüp dökülüşü, tabla kenarına 
bırakılmış bir sigaranın aheste a
heste yükselen dumanından daha 
nazlı, daha edalıydı. 

Galiba hevesli görünmemek için Ne otomobil, ne araba vardı_. 

olacak, bütündavetleri istiğna ile Genç kadının sesi iğneleşiverdl: 
kabul ediyor, yerinden ağır ağır _Nasıl yürürüm? Yorgunum! 
kalkıyordu. Fakat dansa başladığı Kocası, sükılnetle cevap verdi: 
zaman, beyaz saten iskarpinli Jcü. Peki ı • - , ne yapa ım. 
çük ayakları, darı gagalayan ikl _ Neye otomobil tenbih etme
genç güvercin gibi çırpınıyor, çır· din? 

pınıyo-:lu. _ Tenbih ettim, ettim amma .• 
Kocası, salonun tenha bir köşe· Sen, vaktinde kalkmadın ki ... 

sinde, çıplak kafalı bir ihtiyarla _ Seni meşgul görüyordum. Ya· 
ba~basa vermiş, küçük cep defteri· nına gelsem, kızardın. 
ne rakamlarla yazıyor, parmakla- H be eni beklı'yor - ayır... n, s • 
rını müphem isaretlerle açıp kap9.· dwn. 
yarak, sonu gelmiyen şeyler anla- Kadırı, yan yan baktı; cevap ver-
tıvordu. medi. 

Oraya gelir gelmez karı koca bir- Kocası, sinirlerine daha hakim· 
birlerini unutmuşlardı. Genç ka- di: 
dm, kocasının olduğu tarafa bak- _ Haydi, biraz gayret et, yürü· 
mıyordu. Onun kahkahalarını du- yelim. 
yan kocası da başını çevirmiyor, · _ Tabanlarıma basamıyorum, 
merak etmiye lüzum görmüyordu. yara gibi acıyor. 

ikisi de meşguldü. Genç kadın, _ Çok dans ettin de ondan. 
bir kavalyenin kolları arasında sü- _ İskarpinler, ayaklarımı sıkı· 
zil le büküle döner, sıçrarken, biraz yor. 
evvel dans ettiği erkeğe gülümsü- Hem konuşuyor, hem yürüyor. 
yor ve oturduğu vakit de, bir baş- }ardı. Kış sabahlarının kirli aydın
ka gence göz kırpıyordu. Kocası, lığı sokakları sarmıştı. 
çıplak kafalı yuvarlacık ihtiyarı hı- Kadın, kocasının koluna girdi, 
raktı; sık saçlı kuru bir adamın ko. başını omuzuna dayadı: 
luna gird~ hararetle konuşmıya, _ Oh! .. ne yorgunum, yarabbi! 
belki de yeni hesaplara başladı. gunumı ne yor ... 

Saatler geçti... Saatler geçiyor... Bu ses, yorgundu. Bu, omu1'~ 
Saatler geçecek ... Salonun sokağa yaslanan baş, yor{{undu. Uzaktan 
bakan bir pençeresi olsa, gök yüzü- acaip bir hayvan hayalini andıran 
nün perde perde kırçıllaştığı görü- kürklü mantolu yorl!tln vilcudü ta
lecek .. · I sıyan beyaz güvercinler yorgun-
Cazbandın sustuğu zaman bile du. 

devam eden uğultusu bir an dursa, Yüksek apartmanlar arasından, 
belki civar çöplüklerden horozların henüz güneşin ışıkları sokulamı· 
ağaran ufka karşı naralar attıkları yan, daha gecenin ölü gölgeledi u
duyı:ıiacak... yuyan dar bir sokağa saparak gö-

Salon tenhalaşıyor ... Kimi uyku, zümün önünden silindiler .. . 
kimi yol, kimi yorgunluk, herkes ........ _ ... ... .. . .. . .. . .. ......... . 
bir mecburiyetle birer birer çekili- Zavallı kadın! yalnız, sen mi yo-
yorlar... ruldun? Şimdi, koluna asıldığın, o. 

Onlar da kalktılar ... Genç kadın, muzuna abandığın kocan. acaba 
mantosunu giymek için kolunu güç senden daha az mı yorgun? 
kaldırıyor, adımlarını güç atıyor... O da, az mı dil döktü, az mı ne. 
kocası, paltosıınu sırtına, ağır bir fes tüketti? 
yük gibi geçirdl Fakat bu oyunlar; ışık dolu, renk 
Kapıdan çıkınca, ikisi birden bir dolu; ses, nağme dolu salonda oy

çığlık kopardılar. Sokak bomboş. nadığınız oyunlar mı sizi yordu? 
tu; ne otomobil, ne araba vardı. Bunları unut ve hoş görüver ... 
Kadın, bir Şlmmi figürü gibi fl· Asıl yarın, sen, kocana oynıyaca· 

muzlarını oynattı: ğın oyunu düşün ve kocan da et. 
- Simdi ne yapacağız? rafına oynıyacağı binbir oyunu dü-
Kocası, hala etrafına bakınıyor- şünsün! 

du: Gölııede oynanılan oyunlar, da. 
- Yürüyelim biraz, belki bulu-] ha tehlikeli, daha yorucudurlar. 

ruz. Mahmut YFSARI 

Fu seneki Balkan atletizm 
organizasyonunu Yunan

lılar yapmak istiyor 
Her sene yapılmakta olan Bal • 

kan atletizm birincilikleri bu sene 

Sofyada Bulgar federasyonu tara
fından organize edilecekti. Fakat 

Yunan gazetelerinde okuduğumuza 

nazaran bu birincilikler için Bul

garlarda henüz bir hareket görüle

mediğinden bu işin bu sene de Yu

nanlılara bırakılması şiddetle ar

zu edilmektedir. Bakalım bu işe 

Balkanlar organizasyon komitesi 
nasıl bir karar verecek! 

---o--

Bez ihtiyacına karşı 

irtihal 
Berut kumandanı merhınn Meh 

met Emin Paşazade Sanayii Nefi· 
se Müdürlerinden merhum Ömer 
Adilin Kerimesi Şirketi Hayriye 
müessis ve müdüri merhum Hü -
seyin Hakinin hafidesi, İş Bankası 
şeflerinden Mecdi Yurdaçın hem· 
şiresi Sare Yurdaç müptela oldu
ğu hastalıktan kurtulamıyarak 

pek genç yaşında rahmeti hakka 
kavuşmuştur. 

Cenazesi 19/1/1939 Perşembe 
günü Suadiye Plaj yolundaki e
vinden öğle vakti kaldırılarak, 

namazı Kadıköy Osmanağa ca • 
rniinde kılındıktan sonra Karaca
ahmetteki aile kabristanına defne
dilecektir. 

•Kavga• denen •şer> den 

kurtulmak için; cbarış• de -

nen •hayır> a kavuşmak için, 

bütün dualar ve adaoklar or -
duya ve tayyareye yapılma
lıdır. 

IKOAM 

- . ,• ' . "' . ~ . . . ~ ~ 

ASKlERlLöK 

Umuıni harpten bütün 
• 

milletler niçin korkuyor 
BiR HARP KAÇA VE NEYE MALOLUR 

Umumi seferberlik 
A.vrupada, Asyada, Amerikadaki 

bütün büyük milletler harbe hazır· 
dırlar. Hepsi, silahlanıp duruyor
lar ve birbirlerini göz hapsinde tu· 
tuyorlar, Diplomatlar, erkıinıharbi· ,..,.._. 
yeler ayaktadırlar. 

müddet zarfında, yalnız hava mü
dafaası için 300,000 ton cephane ıa. 
zımdır. Buna, muhtelif nevi eslih&· 
nın imali için 2,800,000 tonluk çe
liği llave etmelidir. O halde, bir se· 
nelik harpte cephane ve tahkimat 
için sarfedilecek çelik miktarı 4Q 
milyon ton eder. 

Bütün bunlar anlatıyor ki, ant 
baskınlara, artık imkan yoktur. Ta
arruz eden, daha ilk atyyaresini u
çurduğu, tankını huduttan aşırdığı 
anda, öteki taraf mukabeleye ha-
zırdır. Bugün, yeni harp vesaitin.in 
karşısına, yine yeni harp vesaiti çı
kacaktır. O halde, cidal uzayacak
tır ve büyük miktarda malzemeye 
ve pek çok insana ihtiyaç vardır. 
Bazı mütehassıslar, bu malzeme ve 
insan ziyadeliği ihtiyacının harpte, 
zaferi temin etmek lstiyen tarafa 
bir çok muvaffakiyet imkanlarını 
kaçırtacağını iddia etmektedirler. 

Muhtelif milletlere mensup olan 
mu mütehassısların, yeni harplerin 
ihtiyaç göstereceği vesait hakkın· 
da, serdettikleri iddialarını ciddi e
saslara istinat ettirmeseler, onlara 
hayal mahsulü demek çok kolay. 
dır. 

Bu mütehassıslar, yirmi sene ev· 
velki Cihan Harbindeki Fransız 

cephesi misal olarak bugünkü harp 

Top lbım! 

Günde 6 saat yol alan, vasati 75 
kilovatlık motörlü kamyonların 
miktarına göre, senede, ceman 30-
40 milyon ton esansa ihtiyaç vardır. 

tiyacı vardır. Bir ordunun, bu si· Bu miktarda, tayyare ve bahriye 
lahla, kat'i bir neticeye varabilme- sarfiyatı dahil değildir. Bu dahil 
si için, 10 kilometre!~ bir m~ta- olmıyan miktar hakkında bir fikir 
katla 24,000 tank ~.eksıf .~tmesı la- verebilmek için İngiliz donanması· 
zımdır. Senede, boyle uç taarruz nın 12 milvon ve ticaret filosunun 
hesaba alınırsa 72,000 tanga ihtiyaç 15-20 mil;on ton sarfettiğinl zik
görünür ki, senede yüzde 250-300 retmek kafidir. 

zayiatne beraber bu ıntıyaç 200,000 N. kalf.ır insan ıazım 
adedine çıkar. 

Otuz kilometrelik basit bir cephe 
muharebesi için, en az, 6,750 tay
yareye ihtiyaç vardır. Bunların 

4,350 si bombardıman, 2,400 ü avcı 
tayyaresidir. Bunda da zayiatı, gün
de, yüzde 25 kabul etmek lazımdır. 

Bu hesaba göre taarruzda da, mü· 
dafaade de 200,000 tayyareye ihtl· 

yaç vardır. 

Motö_rleşmjş bir kıt'anın nakli 

Bir sene devam edecek harpte, 
(Top başına 25, tayyare topu başı· 
na 20, tank topu başına 10, mitral
yöz başına 7, projektör yahut din
leme aleti başına5, büyük bir tank 

başına 25, orta bir tanka 15 vesaire 
olmak üzere) cephede, yalnız harp 
malzemesini kullanmak üzere 5 
milyon insana ihtiyaç vardı'i':-

Yalnız, hususi mahiyette ehem-

ihtiyacını ona göre tesbit ediyorıar. Tayyare topu ve motör miyetı oıan tayyare1er1e tanklara. 
· • • senede, 100,000 kişi lazımdır. Umu· 

Top tayyare ve tank ıhtıyacı 1,000 kilometrelik bir cephe ile mi Harpte telefat yüzde 15-20 yi 
Mütearrız, taarruz edebilmek ve ! onun arkasında 4 milyon nüfu;;lu geçmediği halde, yeni harplerde ha. 

taarruzundan fayda temin edebil· bir payitaht, beheri 400 bin mev- va ve tank harplerinde telefat yüz· 
mek için cephenin her kilometresi cutlu 10 şehir, daha az nüfus!". ~O de 200-300 ü geçecektir. Dahildekı 
başına 47 bataryaya ~uhtaçtır. kasaba hesabile yaln"'. payıtaht ıçın ı araziyi tayyare hücumundan mu
Cephenin uzunluğuna gore 25,000 bin avcı tayyaresile hın t.ayyare to- hafaza etmek için de 2,500,000 as
tD>pa ihtiyaç vardır ve bunları her 1 puna ihtiyaç vardır. Zayıat ve teh- kere ihtiyaç vardır. 

l 
1 .. 

,-

Tayyare, hem de ço ,. •il.)'yare ulıım! 

sene tecdit etmek liizımdır. Çünk'.i 
toplar, on iki aylık harpte işe yara

mıyacak hale geldiler. 
Bir buçuk milyonluk bir ordu

nun, en az, 150,000-180,000 tanga lh-

dit altında bulunan arazi gözönüne 
getirilirse bu ihtiyaç, 60,000 avcı 

tayyaresine (ihtiyat, talim ve ta
mirde bulunan atyyarelerle bera
ber 100,000 avcı tayyaresine), 40 

bin tayyare topuna, 100,000 tayya
re mitralyözüne, 100,000 projektör 
ve dinleme cihazına, tayyare hücu
muna mani teşkil edecek 100,000 
balona çıkar. 

Harp sanayiinde, cephedeki her 
asker başına, geride 12 amele IA
zımdır, ki mütearrızın fabrikaların
da 72 milyon insan kullanması ica
bediyor. İşte bir misal: Bir tank 

imali için 46, bir tayyare yapmak 
için 60, bir topun bütün parçalarını 
cephanesini ve tamirlerini yapmak 
için 80 ameleye ihtiyaç vardır. 

Umumi harp, 10 milyon ölüye, 
19 milyon yaralıya, 10 milyon ma
lule, 9 milyon yeitme, 5 milyon dul 
kadına ve yalnız Fransa hesabın~ 
1,125,594 milyon frank olmak üze. 
re 10 trilyona mal oldu. 

1914-1918 harbinde sarfedilen 
para ile Müttehide! Amerika, Ka
nada, İngiltere, Fransa, Belçika, 
Almanya ve Rusya'daki her aileyç 
100,000 franklık birer köşk yaptırı
labilir. Bundan başka bu memle
ketlerdeki 200.000 nüfuslu her şe
hırde, ayrıc~, beheri 125 milyon 
franklar birer hastahane, birer üni
versite ve birer spor sahası yapıla
bilir. 

19 • 2 inci kanun 19,. 

~NSJS!tL4 
Yıldızların yılbaşı münasebetil~ 
bakılan fallarında ne çıktı? 
" Fazla müsrif siniz. Seyahat 
edeceksiniz. İzdivaç yok! ,, 

Fransız artistleri yeni sene mü • I derli bir hadise geçecek. 
nasebeti!e fallarına baktırıyorlar. Michel Morgan'a da şun~ 

Mireille Balin'e falcı şunları söylemiştir: 

söylemiştir: - 1939 da çok para kazana~ 
sınız. Sükseniz artacak. izdi~ 
ihtimali uzaktır. 

- Fazla hassassınız. Sizin için 
büyük bir aşk görünüyor. Bu aşk 
yüzünden birçok mühim işlerini· 

zi ihmal ediyorsunuz. Fazla müs· 
rifsiniz. Seyahat edeceksiniz. İz -
divaç yok. 

Edwige Feuillere için de ,!" 
yakında büyük bir şöhrete kal'I 
şacak, yalnız bir hastalık geç!'f 
cektir. Midesine dikkat etmesi 

Sekiz ay zarfında başınızdan ke· zım• demiştir, 

f 

G'OZEL DANY EL DABYA 

KÜÇÜK SiNEMA HABERLERi :J 
Fernand ile birlikte •Büyük 

Vali> filminde rol almış olan meş· 
bur Kantatris, M. G. M. Miliza 
Korjus şirketi ile yeni bir kuntu • 
rat imzalamıştır. * cKaçak. bu genç Fransız ar
tistlerinden Corinne Luchalre'in 
yeni çevirmekte olduğu filmin is· 
midir. 

* Sonja Hennie cKar topu• 

•Prens X • cSaadet merdi~ 
fihnlerinden sonra son filmi oııP 
cColej Mankeni• ni de bltirdL e' 
filminde de onun buz ilzerlnde e' 
fes numaralar yaptığını ııörf!C' , 
ğiz. 

* Sinemada yarattı.it phl~; 
!erle hepimizi dehşete d~ 
Borls Karloff'un bir kın diln11f' 
gelmiştir. 

Charles Boyer'i son çevirdiği •Gllzeller Diyarı• filminde lreo• 
Dünne ile bir arada göreceğiz. Bu resim son filmin bir 

sahnesini göstermektedir. 
Her on askere (motosiklet, oto

mitralyöz, kamyon ve motörlü top 

olarak) bir motör hesap edilir. Mü
tearrız, her sene yenilemiye mec- 1 
bur olacağı 830,000 motörlü araba· 

ya muhtaçtır. Umumi harbin son 
senesinde, Fransız ve İngiliz ordu
larında 200,000 motörlü vesait bu
lunduğunu hatırlamalıdır. 

BU AKŞAM 

1 PEK 
Sinemasında 

Babalarının Namu• ue Şerefini, Kentli Aık ue 

Hayatlarını Kurtarmıya Çalııan 4 Gencin müthiı 
ile heyecanlı Bahanelerle Dolu Muazzam MaceralaTı 

( Fransızca sözlU) 

Mühimmat ve esans 
4 NAMUS BEKÇiSi 

Bir sene devam edecek taarruzl Loretta Young • Richard Gren • George Sanders • Reglnald DennY 

Memleketimizde her gün artan 

bez ihtiyacı dolayısile Süınerbank 

Bakırköy ve Ereğli ~z fabrikala
rındaki iğ adedini çoğaltmağa ka

rar vermiştir. Bu. suretle Bakır • 

köy bez fabrikasında 18 bin ve E
reğli bez fabrikasına da 7 bin iğ 
ilave edilecektir ------------..! 1 Tayyareye karşı silah lazım 

bir harpte, mühimmat için 25 mil- AYRICA : Foks Dünya havadlılerL Numaralı koltukların erlreodeo aldırılması rica olunur. TELEFON : 44289 
von ton çeliğe ihtiyaç vardır. Ayni' ~-111!!!! 

1 
1 
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SPO 
= 

Klüplerin idman 
yapacakları sahalar 
Sahaları teslim edecek 
komis.l}on mesaisine başladı 

Fransa lik maçlanuda Rouen kalecisinin ııüzel bir enstantanesi 

Geçenlerde Vali ve Belediye Re- vilen emekli ve ön yüzbaşı Necatı 
isi Liıtfi Kırdarın başkanlığında Dankoğludur. 

toplanan klüp reisleri ilk ış oıarak Mektepli olmıyan sporcula
ktüpıerinin birer idman sahasına 
malik bulundurulmalarını validen rın cüzdanları değişecek 
rica etmişler ve bu işe beden ter- Talebe sporcular hakkında sor 
biyesi İstanbul dlraktörlüğü tara- verilen karar üzerine hüviyet c[4 
fından tayin olunacak bir komis- danlarında talebe yazılı olup V< 

yonla evveli saha olabilecek yer- tescil olundukları zaman hakika • 
!erin tesbiti ile başkanlığa bildi • ten talebe olan sporcuların bugür 
rilmesi kararlaştırılmıştL Memnu- mektepleri ile alakalarının kalma 
niyetle öğrendiğimize göre sahala- dığına dair mensup bulunduklar 
n tesbit edecek komisyon seçilmiş müesseselerden bir vesika ıle bireı 
ve çalışmaya başlamıştır. fotoğrafı bağlı oldukları bede· 

Bu komisyonda direktör vekili terbiyesi bürolarına getirerek mu
Muhtar Uygur, eski bölge başkanı vakkat bir vesika alacaklardır. B ı 
Fethi Başaran, direktörlük büro vesikayı almadan eskisi gibi hü -
şefi Halit Tüccarbaşı, ve sahalar viyet cüzdanı ile oynıyan oyuncu
eksperi Koço Neğroyonti bulun - !ara hakemler asla miısaade etmi-
maktaJırlar. yeceklerdir. 

Beden terbiyesi lstanhul 
direktör O 

Gazeteciler takımı 
Borsaya gldiyor 

Beden tevbiyesi İstanbul D'rek- Geçen sene yazın büyük bir faa 
törlüğüne tayin edildiği yaz-lan Uyet ve muvaffakiyet gösterer 
emekli albay Hafız Besimden son- gazeteciler takımı vaki olan dave 
ra dün akşam yeni bir namzedin ı üze':,!ne önü.müzdeki Kurban .. bay 
ismi ortaya çıkmış ve bu yenı nam- ramıru:la bır maç yapmak uzerr 
zet üzerinde, ısrarla dur•ılmakta- 1 Bursaya gideceklerdir. Gazeteciler 
dır . takımı dünden itibaren antren -
Eğer duyduklarımız doğru çı - manlarına başlamıştır. Bu gidişir 

karsa beden terbiyesi İstanbul tal()beler hakkındaki son karardar 
Direktörlüğüne cidden dürüst ve sonra kuvvetli gazetecilerin takı
liyakatile tanınmış ve İnönünün mı kıymeti daha çok artacak ve 
milli mücadele yaverlerinden bu - müteaddit yerlertlen birçok da -
lunan ve gözlüklü namile her vetlerle karşılaşacakları muhak -
sporcu tarafından tanınan ve se- kaktır. 

AVRUPA 
HABERL.IERD 

Londra - Bu hafta lik maçla
rının neticeleri şunlartlır: 

Astonvilla - Blackpool 3-I, Bol
ton Vandersrs - Leeds United 2-2, 
Şarlton Atletik - Liverpool 1 - 3, 
Çelzea - Midlesburg 4 - 2, Everlon

Arsenal 2 - O, Hudersfild - ~rtmth 
3--0, Mançester Nnited - Grimbl 

Tovn 3 • 1, Preston Northent - Lay
çester Siti 2 - O, Stoke Siti • Bir -

mingham 6 • 3, Sunderland - Derb 
Kont! 1 - O, Volveı+.apmton vand. 
Brentford 5 - 2. 

ltal~ada 
Roma: Lig maçlarından bu haf

ta alınan neticeler· 
Fc. Torino - Juventus 3 - 2, Fc. 

Triyeste - Sampierdarena O - 2, 
Fc. Lukka - Fc. Milaııo 1 - 2, Fc. 
,fodena - Novara 1 • 1, A!I. Roma -

Lazio O - 2, Fc. Napolı - Fc. Bolon
ya 1 - 6, Ambrosiana - Livorno 3-1, 
Genova 93 - Fc. Bari 8 - O. 

Belçika da 
Brüksel: Lig maçlarının son ne

ticeleri şunlardır: 
Berşo - Ünyon Stte Gilluato 0-3, 

Cs. Brügge - Daring o - O,Sc. An
derleht Fc. Gent 4 - O,Fc. Boom -
Fc. Anvers 1 - O, Vite Star - Fc. 
Meşeln 1 - 1, Standard Lütiş - Li
erşe 2 - 1, Olimpik Şarlrua - Fc. 
Brügge 4 • 2. 
şe 2 - 1, Olimpik Şarlrua - Fc. 
Briine 4 - 2. 

Arjantın - Brezilyayı 
5 - 1 yendi 

Rio dö Janeyro, 15 (AA.) - U
zun yıltartlan sonra Rlo dö J aney
ro ilk defa yapılan Boca kupas ı 
maçlarında Arjantin milli futbol 
takımı Brezilya milli takımını 5-1 
meğlı1p etmiştir. 

Bu maçın Revanş karşılaşması 
önümüzdeki Pazar günü yapıla . 
caktır. 

Bu gençler, biribirlerinl ziyaret etmişler ve hudut üstünde bu lld 
eski diitmanın bayrağı yanya na çekilerek iki taraf ırençleri 

tarafından selimlıuımıştır. 

'>abneye ve filme daha pek yeni ırelen bu genç kız, şimdi barla nek 
·an arasında taksim olunanuyor. Cazibesi iki tarafı da bu kızı elde 

etmefe sürüklüyor, İsmi: Gobi Sıhiya 

1 Alev Dansı -
Hangi meslekte olursa t>l -

sun, yeni ve ibdaakir adım a

tan muvaffak olur. Hele te -

maşa aleminde ... 

Hedl ve Margo ismindeki 

bu iki kız kartleş alevi taklit 

ederek bir dans icadetmişler, 

bu bar numarasıdır. Fakat 

parça ve kızıl renkli kumaş -

hrın, kızıl elektrik ziyası büz

meleri altında dalgalanışı 

kızların hareketi o kadar alev 

titreyişlerini andırıyor, se -
yircilerde o kadar heyecan 

uyandırıyormuş ki, bu iki kız 
orta Avrupada blrtlenbire bü
yük bir şöhret kazaıunışlar. 

SAYPA il 

Bitler, her Çarııımba ta nımaıfıiı zt Alınan ki17lU 
kw ile öi)e :r emeii Yer 

Bitler ve Belı: luırb bir ırWe mü!Aki oUıılar 

İstanbul camileri önlerkde eeki bir il~m ve cami 
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- Bacaksız, altını mı kirlettin? 
- Evet, kendi altımı, CeW.lnki-

nl delil-

- Oteliniz için tahtakurusu to
ınma lbtiyaeunı: var mı? 

- Bayır ... 
- Öyleyse hana bir oda açınız. 

Dalcıç - Tuh. •• Ben de denizin 
dibinde altın bnlacağım diye aaat
lerdenberi fil sandığı açmaya ue
raşıyorum-. 

CENUPTA 

t~EY~KADINJ~] 
iYİCE BiLMENiZ LAZIM GELEN 

FAYDALI 
ŞEYLER 

Kabul gUnlerinde 

iki yeni 
şa~ka 

modell 

ikram edilecek sandoviçler nasıl olmalı? 
Bir çay verdiğiniz zaman Bf&· 

ğıda nasıl yapılacağını yazdığı -
mız sand<l'viçlerle misafirlerinizi 

gayet iyi ağırlıyabil.irsini2. 

1 - İnce ince ekmek diUmleri 
kesiniz. Ve Üzerlerine evvela ha
fil tereyağ sonra ançeviz ezmesi 
sürünüz- Sonra haşlanmış yu -
murtaları halka halka kesip her 
dilimin üzerine arka akaya 
gelmek üzere üç parça hal nde 
koyunuz. Bu yumurtaların üzeri
ne de baştakine bir tane öbürüne 
iki ve daha öbürüne üç tane olmak 
üzere birer zeytin koyunuz. 

Tabii bu şekilde sandoviçlere 
göze hoş görünecek bir hal v ennek 
sizin zevkinize bağlıdır. Onları 

daha güzel bir şekilde de süsliye
bilirsiniz. 

2 - Ekmek dilimlerini kabukla
rını çıkararak dört köşe, kesiniz. 
Karaciğer ezmesi ile onlara kub • 
beli bir şekil vererek örtünüz ve 
bir köşeden bir köşeye çaprazlama 
gelecek bir şekilde gayet iyi kıyıl
mış maydanozla birer çizgi çizerek 
sii6leyiniz. 

3 - Tereyağlı ekmek dilimleri -

nin üzerine ince bir dilim jambon 
örtünüz. Bunun üzerine de yumur
ta sarısını ezerek ve beyazlarını 

ovalıyarak biribirine karıştırıp kü
ç!ik bir köfte haline getirdikten 
sonra koyunuz. Bu köftenin üstü
nü de Y'ine ince uzun kesilmiş iki 
salam parçasını çaprazlama koya
rak süsleyiniz. 

4 - Tereyağlı ekmek diliminin 
üzerine hafifçe hardal sürüniız ve 
salamları bir papyon kravat şek -
!inde kıvırarak üzerine koyup bir 
kordelii manzarası gösteren bu sa
lamın ortasına da ince bir dilim 
yumurta beyazını bağlı bir şekilde 

koyarsınız. 

5 - Tereyağlı ekmek dilimle -
rinin üzerine bol mayonez sürer -
siniz. Artık bunun üzerine başka 

bir şey koymaya lüzum yoktur. 
Göze daha hoş görünmesini temin 
edebilirsiniz. 

6 - Tereyağlı çavdar ekmeğinin 
üzerine çapraz yani bir köşeden 

bir köşeye gelebilecek bir şekilde 
bir sardalye balığı koyarsınız. İki 
tarafına da kıyılmış yumurta be
yazı serpersiniz. 

iKDAM 

NOTLAR 
49 Santmetrelik aşık 

Evvelki günkü gazetemizde res
mini görmüş olacaksınız. 

49 santimetre boyunda yaşlı baş
lı bir insan tasavvur edebiliyor mu

sunuz? tici ka -
nş boy ve 21 

yaş. 

Bu garip mah
luk, Londra sirk 
!erinden birin
l e numara ya -
pıyor. Hem de 
iki metro on 
san tim boyun -
da diğer bir ar-
tistle. 

Mesele asıl bunda değil; 49 san
timetrelik adamın müthiş bir don 
juan ve çapkın oluşundadır. Bu 
çapkın bacaksız geçenlerde ı::·r -
denbire ortadan kaybolmuş. Sirkle 
ve evinde bütün gözler, çekmece
ler, dolaplar aranmış. Mesele poli
se aksetmiş: Cüceden eser yoık. 

Nihayet bir gün sonra akşam 

geç vakit sirkin kapısında gayet 
lüks bir otomobil durmuş ve için
den fevkalade zarif bir kadın in -
miş ve kadının kiir>kü altında ko
lunda cüce meydana çıkmış. 
Meğer bu 49 santimetrelik çap

kını zengin bir İngiliz kadını bir 
gececik aşırmış ve iade etmiştir. 

Adilane bir karar 
Yetmiş yaşında bir ihtiyar Top

kapı tramvayında sıkışmış, daya
namamış tram -
vayıian atlamış 

ve caddede de
fihacet etmiş. 

Bunu gören be
lediye zabıtası 

biçareye para 
cezası kesmiş -
Ier ve mesele 
ihtiyarın itirazı 

üzerine mahke-
meye aksetmiş. 

İhtiyar mehkemcde diyor ki: 
- O taraflarda umumi hela -

dan eser yoktur. Ben ihtiyarım, 
dayanamadım, tramvaydan zor 
atladım ve orada defônacet ettim. 
Ne yapabilirdim? 

Mahkeme icabını düşüniıyor ve 
ihtiyarı mazur göriiyı>r. 're~ziy~ 

etmiyor. 
Bu karardan herkes cesaret a -

lırsa bizim caddeler !Ayık olduk -
!arı manzarayı çabucak alacaklar
dır. Bereket versin ki herkes yet
miş yaşında değildir. 
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D • 
OK D VESDKA 

ilhakı Avusturyanın 

aleyhinde iki mektup 
Bir memleket icin bir daha dirilmemek 

1 

saati çalarken beyhude yere uQrastılar 

1 
ı 

• 

Arşıdük Otto Şuşnig 

17 Şubat 1938 tarihli mektu - tecelli edecek, Avusturyanın bu 
bunda eski, Avusturya imparator- kadar uzun zaman ve muannida
luğ:ı tahtının varisi Habsburg a - ne dayandığı tazyıkın neticesi ta
ilesinden Otto, Avusturya Başve - hakkuk eyliyecekse hanedanın bu 
kili Şuşnig'e: akibete sürüklenmemesi daha iyi-

cAirnanların tazyıkına, artık, dir; çünkü bu halde, bir daha di-
dayanaınıyacağınıza kanaat getir- rilmemek saati çalacaktır.> 
dinizse, vaziyet ne olursa olsun, Diyordu. 
hükumet reisliğini bana terketme- Mezardan gelen sesler 
nizi rica ederim. Ben, milleti ve 
devleti himaye etmek için her şe
yi gözüme aldım ve milletin 
benimle beraber olacağına itima -
dım var. Bunu vesile ederek, mut
lakiyet idaresini iade etmiyece -
ğim.> 

Diye yazıyordu. 

Avusturya Başvekili Şuşnig ise, 
bu mektuba verdiği cevapta: 

cMaazallah tarihi mukadderat 

Bir ecnebi gazetesinde, yukarı
ya birer fıkra•ını aldığımız iki 
mektup var. Bu mektuplar, AI -
m:nyanın Avusturyayı ilhakın -
dan evvel, Avusturya Başvekili 

Şuşnig'in Avusturya imparatorlu
ğunun varisi Prens Otto ile ayni 
gayede, mesaisini teşrik ettiğini 

ve •on günlere kadar ilhaka kar
şı koyduğunu göstermektedir. 

( A ,.kası 7 inci sayfada) 

SAGLR. 
Boğaz nezlesini na 

tedavi etmeliyiz? 
(Boğaz nezlesini) nasıl 

davi etmeli? Boğau 

nezleler, türlii türlüdür. 
r ~ı.: hastalılılar, lıoi 

ba..,' 
Kızıl, (difteri) denilen 

palazı) çok defa (boğaz 
sı) ile kendilerini göııteTir 
Hatta çok defa (grip) 
bUl'un ve boğaz aezlesile 
gösterir. 

Bu cihetle (hoğu nez! 
rine), (bademdJderiıo 
!erine), çok ehemmiyet v 
meliyiz_ İstanbnlda (h 
denilen (boğaz olma) 
netleri çoktur_ Bu gibi 
larda derMıl dokton 
at etmek lizımılu. 

• •• 
Bekim hulunmıyan köy 

de, doktor getirmiyen evi 
el bağlayıp du:rmak eah 
ğildir- (Koca kan iliçlaril 
de boşuna uğraşmak mÜJI 

sip değildir. 
Bu cihetle (doktor geliıı 

ye kadar) (Lokman B · 
size şu gargaraları tuil eıl 
eektir. 

1 - Bir bardak nc:aeılı 
limur içine hb fOrlıa 

kadar (o. oksijmle) kar 
nız- Gargara yap11l1:L Bil ti 

sul ile (24) saat zarlmd• ( 
1) bardak dolusu ıhlaıD 

gargara yapmağa tln;u1 
niL 

2 - (Ihlamur), fhal 
(papatya), (mrner) cilri 
çeklerden, yapraldanlaJt 
hangi birini çay giti de,.,ı. 
yiniz veyahut ka;rnatmo-

Bundan bir barofalı 
alınız. İçine (3) damla 
(tentürdiyot) ile (l-2) kalı 
ve kaşığı da kolonya ka 
nnız. (M) saat :ıuırfmda 

tarzda (5..Ş) har.tak dolU 
ilaçla gargara yapmağa 1ll 
raşınız. 

3 - Hiçbir şey lıu,f•n..sı"I 
nız, hoş durmayınız! Her b' 
dak sıcak çaya (1-3) kıllı 
kaşığı kadar (ekşi limon 
yu) karıştırarak ga:rıı;ara Y 
mağa çalışınız. 

4 - Bir kilo süt içine <. 
fO:rba kaşığı (ıosidhorik) 
(19) tane kuru ineir ko 
kaynatmız. Süzünlis, ılık 
olarak gargara yapma.. 

Mersin temiz 
suya kavuştu 

Çay suyu yeni tesisatla 

temizlenıp şehre verildi 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
5 - Boğazda, hademciJılııl' 

de toplanan kanı aşağıya Ç 

mek için hafif bir (amel i 

eı) bir (müshil) veriah· .. ti 

~ersin, (İkdam) - Mersinin 

yeni içme suyu tesisatı nihayet ik

mal edilmiş ve merasimle açılmış

tır. Bu tesisat şehrimizin çok mü
him bir ihtiyacını karşılamakta -

dır. 

Eskiden Mersinin ik! suyu var

dı. Biri Toroslardan çıkıp kışla -

nın yanından denize karışan Çay 

suyu; diğeri, tulumbalarla çıka -

rılan kuyu suyu. Çay suyu iptidai 

GÜNLÜK PiYASA 

Mısır fiatleri 
Piyasada muhtelif maddeler ü

zerinde hararetli muameleler ol -
maktadır. Bunları birer birer aşa
ğıya yazıyoruz: 

Av derileri - Türkiye - Amtti
ka ticaret anlaşmasının bu ay 
içinde tatbik edileceği haberi, en 
ziyade av derileri piyasasında bü
yük bir allika uyandırmıştır. Şim
diden Amerikan firmaları, av de
rileri talep etmcktediT. Fiatler 

Piyasa Haberleri 

Nevyork sergisi için 
yapağı ve tiftik numuneleri 

hazırlanıyor 
Önümüzdeki Mayıs içerisinde 

Nevyork'ta açılacak olan cDünya 
Sergisi. hazırlıklarına ehemmi -
yetle devam olunmaktadır. 

Bu sergiye memleketimizden 
gönderilecek nümunelH hazırlan
mağa başlanmıştır. Bu nümuneler 
Türkofis vasıtasile temin edilmek

bir şebeke ile şehri verilmekte idi. sağlamdır. Sansar derileri 2000 ledir. 

kirli ve bulanıktı. Kuyu suyu da kuruş zerdeva derileri 3200 kuruş· Dün de, Ofis piyasamızın en ta-
fazla kireçli ve uzvi maddelerle tıu. nınmış yapağı ve tiftik tacirleri

dolu idi. Kuru meyvalar _ Dün de yaz- ne birer mektup göndererek ken -
Şehrin su ihtiyacını karşılamak dığımız gibi, kırru meyva piyasası dilerinden Nevyork sergısı için 

için muhtelif teşebbüslere girişil- }ıararetlidir. İç fındık 70 kuruştan muhtelif menşeli tiftiklerden bi -
mişti. 13 sene evvel 98 metre de - aşağı düşmüyor, iç ceviz talepleri rer nümune hazırlamalarını rica 

gittik•e artmaktadır. etmiştir. rinlikte bir su bulunarak artezi - ' 
Hububat maddeleri - Piyasa Alakadar tüccarlar, memleket 

yenle çıkartılmıştı. Ilk günlerde 

kireçsiz ve temiz olan bu su, bir 

iki ay sonra kireçli bir su halinde 

sağlamdır. Yalnız çavdar üzerine malını tanıyacak olan bu hayırlı 

hararetli muameldeT ha.5lamıştır. işe derhal girişmişler ve nümune
Kuş yemi için İngiltereden pek a2 !eri hazırlamak üzere faaliyete 

çıkrnağa başlamıştı. Bundan son- talep vardır. Maamafih vu sene kuş geçmişlerdir. 

ra yapılan iki arteziyen tecrübesi 

de iyi neticeler vermediği için ye-

yemlerimiz her taraftan talep gör- Türk • Alman ticaret 
miiştür. Bu gidişle kuş yemleri-
mizden stok olarak hiçbir şey kal- anlaı:ması raltı sularından vazgeçilmiş, Çay Y 
mıyacaktır. Almanyada buluna.ı ticaret he-

suyundan istifade edilmesi karar-
laşmıştı. 1 - Glikoz fabrikaları pahalı yetim izle Alman t icaret heyeti a -

mısır tedarik etmek suretile mali- rasın da b ir miiddettenberi devam 
Yeni yapılan tesisatla Çay suyu 

bir font b_!lruyla alınmakta, beş 

yüz metre mesafede bir teressüp 

havuzunda bulanıklığının yüzde 

altmışı giderilmektedir . 

Su buradan filitre dairesine ge

tirilmekte, havalandırılmakta, uz

vi ve medeni maddelerden temiz

lenmekte ve bir depoda toplan -
dıktan sonra şehre sc,·kedilmekte
dir. Bütün tesisat fenn in son icap

larına uygun . olarak yapılmıştır. 
Yeni su tesisa tı Mersinlileri çok 

sevindirmiş bulunmaktadır. 

yet fiatlerini artıraraklardır. 

2 - Mısır, Karadeniz köyleri -

pin en mühim gıda maddesidir. 

llopadan Samsuna kadar olan sa
hil köyleri mısır ekmeği yerleT. 
Bu itibarla mısır fiatlaTının yük -
sclmesi Karadeniz köylüleri için 
ciddi bir mesele teşkil edebilir. A-

eden müzake~eler sam imi bir h a-
va i~risinde sona ermiş, iki hü -
kumet arasında evve lce kararlaş
tırılmiş bazı prensipler da -
bilinde yeni bir lıcaret anlaşmas ı 

imzalanmıştır . 

Dün pıyasamızda duyulan bu 
haber aluk adarlar arasında son 
derece m emnuniyelle k arşılanmı ş-

lınan haberlere göre Karadeniz köy tı r . 

!erinde mısır daha pahalıdır. Bu 
vaziyet karşısında ZiTaat Bankası
nın mısır fiatl erini indirmek için, 
Karadeniz köylerinde mısır satma
sı lazımdır. 

Bu anlaşmıya göre, Alman hü -
kum eti b ize 150 mi1yon marklı k 

bir kred ı açmış bulunmaktadır. 

Bunun Türk paras ı olarak tuta
rı 75 milvon liradır. 

PARA BORSASI 
A N K A R A 

17-1 - 839 

1 STERJ..İN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRE 
100 İSVİÇRE 
100 FLORİN 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA. 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 
100 
100 

YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

.. ,,,,,, 

KAPAN iŞ 

5.91 

1%6.4275 

3.3350 

6.6525 

28.555 
68.69 

50-7525 
21.3i 50 

1.0775 
1.555 
4.335 

5.91 
23-88 

25-02 
0-9025 

2.8275 

34.5025 
30.425 

23.87 

• 
ESHAM ve TAHVIL~T 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 

19-375 
19.75 

SEBZE f'İATLEAİ 
Kuru' s. 

Bakla 
Bezelye 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Yer elması 
Şalgaın 

Hanıç 

Kereviz kök 
Kere\" iz yaprak 
F:nginar 
Karnabahar 
Yc.,:1 ·salata 
Pancar 
Maydanoz 

50 

30 
1 

1 

2 
4 
3 
2 
5 
3 

15 

6 
50 
2 

50 
50 

50 

50 

Sanayi Hareke~eri 

Amerikan an_la~ması 
ve sanayımız 

Türkiye - Amerika arasında 

yeni yapılan ticaret anlaşması bu 
ayın on beşinden itibaren tatbik 
edilecektir. Yeni ticaret anlaşma-
•ının her iki memleket arasın -
daki ticaret münasebetlerinin in -
kişafına hizmet edeceğine şüphe 

yoktur. 
Yeni anlaşma ayni zamanda sa

nayimiz için de fayda!> görülmek
tedır. Başla deri fabrikal ?.rı, ham 
deriyi Amerikadan a!M2ktadır. 

Şimdiye kadar tatbik ~J'1en usul
lere göre ham deri ta.<~sa tabidi. 
Bu yüzden ham deri ıthalatı pa -
halıya mal oluyordu. Çünkü Ame
rikaya az ihracat yaptığımız J / -
!arda, takas primleri yükselmek -
tedir. Bu yüzden fabrikalar deri 
imalinde fiatlarını arttırmıslardı. 

Bu yüzden mamıll deri pahalıllf -
mıştı. Fabrikatörlerin iddiasına 

göre, Avrupadan gelen mamul de
riler bile, lstanbulda yapılan de
rilere rekabet ediyordu. Bütün 
bunların sebebi, takas primleri -
nin yükselmesiydi. 

Amerika ile yaptığımız son an
laşmada takas usulü kaldırılmış -
tır. Bundan sonra derı fabrikaları 
anlaşmadaki döviz şartlarına gö -
re, dövizle ham deri alacaklardır. 

Amerikadan aldığımız ham mad 
deler arasında birçok şeyler daha 
vardır. Kontrplak imalinde kul -
]anılan kereste, bakır, kadın ço -
raplarında kullanılan ipek iplik -
!er, pamuk ipliği vesairedir. 

Görülüyor ki, Amerıkan anlaş

ması, milli sanayiimizin de ham 

EV EKONOMiSi 

iyi yağ bulamıyoruz 
Okuyucul11T1DUZdan biri şu sa -

lırları yazıyor: 

- İstanbulda her şeyden evvel 
yağ meselesini halletmek llizımdır. 
Yağ hem pahalıdır, hem de emni
yet edilecek yağ bulmak pek müş
küldür. Son bir iki gün içinde iyi 
yağ tedarik etmek için, Balıkpa -
zarına kadar gittim. •Halis Trab -
zon yağı• diye 110 kuruş vererek 
bir kilo yağ aldım. Bu yağla pilav 
yaptık. Pilav zehir gibi acıydı. Bu 
yağı yemek kabil değildi. 

Doktorlar, mide hastalıklarına 

bahsederken, yağ meselesine de 
ehemmiyet veriniz diyor. Şehir 
işlerilc uğraşanlar da, bu işe e -
hemmiyet verseler daha iyi olmaz 
mı?• 

Sayın okuyueuınuzun yerden gö
ğe kadar hakkı var. Şehrimizde 

temiz ve ucuz yağ bulmak tesadü
fe bağlıdır. Geçenlerde karışık yağ 
yapan bir iki imaliıtlıane hulun -
muştur. Bu iyi bir hareketti. Fa
kat bu hareketin devam etmesi 
lazımdı. 

Şehrimizde, saf yağları, adi yağ
larla karıştrran imalathaneler var 
mıdır? Biltün acı ve karışık yağlar 
nereden geliyor? Bütün hu mese
lelerle, yalniz ekonomik bir dü -
şünceyle değil, halkın sıhlıatini 

korumak maksadile uğraşmak la
zmıdır. 

Valimizin riyasetinde toplanan 
iktisat komisyonu ekmek fiat1erini 
ou para düşürmek için, haftalarca 
meşgul olacağına. her şeyden ev
vel yağ meselesini halletmelidir. 

VEidI,HARÇ 

ve yarı mamul madde tedarik et- '· : ============= 
mesine sebebiyet verı=cektir. Bü -
tün bunları satın almak için Ame
rikaya çok ihracat yapmak lazım-

dır. Amerikaya lhrac~tı artırmak, 
ihracat tacirlerimize düşen bir va
zifedir. 

6 - Ytlnlü veyahut tu1..., 
bir havluyu sobada, at<r 
ısıtınız. Sıcak sıcak Jıasf•1 
boğazına sarınız. Bu işe 5 

sık devam ediniz. 
7 - Yataeak vakit hast.,.ıı' 

boğazına dışarıdan bir kal ' 
larak <tentürdiyot) ~ 

8 - Hastaya soıutıı .. e ~ 
bir yiyeeek venneyiad- sO, 
et suyu gibi mayi halind• !' 
yecekleri ıhk olarak verİJll' 

9 - Hastanın boğatııı" 
bademciklerinc ha .,.,_,, 

bakınız. Beyu lekeler. ~ 
barcıklar görilnenis, • 
yükselirse, boğulı: boğuk ~ 
zuhur ederse ae.,Je .ıokl". 

koşunuz. 

lokman HE~ 
. 

Menşe şahadetnameSI 
sorul mıyacak maııar 

Kıymeti 50 bin lira} a 1<_3dar~ 
lan posta paketleri ile yın~ 
kıymette olan eşyalardan 
şahadetnamesi aranmamasını 
bedelinin ödenmesi sırasınd91ı 
şe şahadetnamesi sorulJ!l ... J 
hakkındaki kararname dün &/ 
derhal alakadarlara, bildirJJıl' 

KONFERANSLAR 

Kadılı.öy Balkevlnden: .<IJ 
20 İkincikanun 939 Cuma ~ 

at 8,30 da Halkevi salonund• 11 'el, 
Şevket Salih tarafından (ÇC)Cll~ 
rnından Vitaminlerin Rolıi) 
bir lr:onferans verilecektir. 

• Eminönü llalkevlnden: tfıtl'J 
1 - 19 İki ncl.kfınun peı-şf' ,, 

İkincikiinun Cuma ve :!l jJtif1) 1 
umartesi akşamları saat cı<>-~ ~ 
vimiıin Ca talojlundalü met~ 
nunda Gösteril Subemiz. ( 
piyesini temsil edecektir. 

2 - Her Uç gece için. davet 
vinuz BOrosundan alınabilr' 
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iki Vesika Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
Hurrem Sultan 

(Bil§ tarafı 6 ıncı sayfada) 
Bu mektuplar, bir mezardan 

yükselen iki ses gibi, tarihi iki 
canlı vesikadır. 

• ''/ K DAM,, ın büyük anketine 

verdikleri cevaplar 

Dünkü tulmacamızın halli 

" •. Soyundukları zaman göze ay 
vurmuş mermer gibi gözükürler,, 

Bu iki mektuptan bırincisi, A -
vusturyanın feci iıkibetine karşı 

Avruparun seyirci bulundukları 

günlerde yani 17 Şubat 1938 de 
yazılmıştır. Şuşnig'in Almanyaya 
giderek Hitler'le mülakat etmesi 
11 Şubat 1938 dedir. 

karilerim İzin 

8-
-ın- görülmüştür. Bütün bunlar tabü 

addedilegelmiştir. Amma, 926 yı-

Osmanlı tarihinin en parlak bir lındaki Süleyman gibi kadına da, 
devrinde en menhus tesadüflerin zevkin her çeşnisine de bir hayli 
elele vcmıosılr İstanbul sarayına kanıksamış bir delikanlının şappa· 
müsallat edilen bu kadın çok mu dak aşık oluvermesinde elbette bir 
güzeldi? sır vardır. Bizce bu sırrı şöyle hu-

Giizel kadınların nicelerini görüp !asa etmek kabildir: 

(l<!Çirmiş olan Osmanlı sarayı için 1 - Süleyman o tarihe kadar 
Ba!ıklova kayalıklarında kafası na- hep mahalle kanlarile düşüp kall<
sılsa parçalanıuamış bu Roksolan mıştL Osmanlı padişahlarının en 
kızının görülmemiş bir parça, bu· bedbaht tarafları ev taraflarıdır. 
!tının.az bir hint kumaşı olabildiği· Milyonlarca insana hükmeden ve 
n! sanmak doğru olmaz. her dilediği yapılan bu hükümdar-

Papaz Bogatino'nun kızı stanbu· lann hemen hepsi ömürlerini ha· 
la ayak bastığı gün sarayda Süley. layık kılıklı cahil hatulnarla geçir
man, faraza b" naseki Miıhidevra- dikleri malumdur. İyi bir terbiye 

nın safasını sürüyordu ki, bu kadın 
hakikaten eşi bulunmaz güzeller
dendi. 

Bununla beraber Don ve Dinye

almış olan bu kadın zamanının mü
nevver geçinen bir çok ileri gelen· 
!erini gölgede bırakacak derecede 
malumatlı idi. Bilhassa kadınlık ta. 
rafı, er1,,ğe yanaşmak tarafı, diğer-

per nehirleri arasındaki topraklar- lerinc benzemiyordu. Süleyman o-
da yetişen kızların erkek gönülleri nun yanında kendini o ana kadar 
alevlendiren garip bir &ibirleri ol- al~adığı bir munis bava içine 
duğunu da unutmamak lazımdır. grimiş buluyordu. 

Hürrem adıyla Osınenlı sa:-avınır 2 - Mahldevran, kendi yaptığı 
tarihine kakılıp kalan bu kız da bu bir hali yüzünden Roksolan kızına 
Sihrin en yüksek derecesi le bulun- en kısa zamanda, sarayın birinci 
duğunu kabul etmek mümkündür. pl!nı kadınlan arasına girmek 

Biri Azak'm garp kıyısından No- imkanını vermişti. Şöyle ki; 

PY ülkesine, diğeri Azak'm şark yerleştiği günlerde Haseki Mahl -
kıyılarından Şimale doğru anı yerleştiği günlerde Haseki Mahı
Başkırd ülkesine uzatılacak il.[ bat 1 devrana karşı bir parça sinirli idi. 
arasındaki geniş topraklarda yaşı.1 Zira kendi elile seçip oğluna pe•· 
yan muhtel!f dinlerdeki Türk ka- keş çektiği bu Çerkes kızı bir çocuk 
bilelerinJn genç kızlan fildişi ten- doğurur doğurmaz ha~kalasıver
lldirler. miştl. Yahut Valide Sultan onu: 

Otto, feci akibetteıı, Almanya
nın Avusturyayı ilhak etmesinden 
korkmaktadır. O, bunu, görü -
yor, hissediyor ve biliyor. O, Şuş
nig'in Almanyaya gidip gelmesin
den 6 gün sonra yani .i.7 Şubat 938 
de, yukarıya bir fıkrasını aldığı -
mız mektubu yazmıştır. O, bu 
mektubunda anlattığı gibi, şimdi
lik, Avusturya tahtından feragat 
etmEkte, yalnız Başvekaletin ken
disine terkedilmesini istemekte -
dir. 

Yedi asırlık Avusturya impara -

torluğunun varisi, bu ll'Üşkül şart
lar altında, vatanını. Cümhuriyet 
çerçevesi içinde bulundurmakla 
lturtarmıya teşebbüs dmektedir. 

10 milyon Alman 
Hi.diseler biribirini takip ediyor. 

Hitler, 21 Şubat nutkunda: 
cAlmanya hudutlarının yanın -

da, bizden aynlınış o:.ın on mil -
yon Alman yaşıyor• diyor. 

Şuşnig, 24 Şubatta §Öyle cevap 
veriyor: cBiz, bütün dünya muva
cehesinde, Avustury.mın h!irri -
yet ve istiklalini müdafaa etmiye 
ahdediyoruz.r Alman propagan -
dası artıkça artıyor. 

Şuşnig, cUmumi reye müraca -
at. diyerek son bir çareye baş vu
ruyor. Ve bunu 9 Maı\ta yapmıya 
hazır !anıyor; fakat icraata geç -
'lledcn evvel, giyaben imparator 
tanıdığı, Otto' ·~. vaziyeti, bir 
mektupla bildiriyor. 

Şuşnig, 8 Mart 1938 tarihli mek-

SoYlJ.ndukları zaman göze av devran ne derse tersine onlıvor, ne 
vurmuş mermer gibi gözükürler. başkalaşmış gibi görüyor, Mahi . 
Cerkes kızlarından daha dar belli yaparsa kızıyordu. Valide Sultan, 
Yl1Varlak omuzlu, büyücek ve ~ tabii sarayının sayılı cahillerinden
CÖğfl.s!ü olurlar. Gök gözlerinin öy- di. Fazla olarak Karadenizli idi de. 
le dalgın ve anlayışsız bir süzülüş- Yani en ufak meselelere hiddet e
ler! vardır ki, insan bu gözlere ba- der. hiç yoktan kavgalar çıkıırır, 
kınca yumuşak bir şilteye uzan- önüne gelenin gönlünü kırardı. o. 
mak, be!inı· ve kulunçlarını ovdur- nun bu sinirli hali kocası Yavuzu ş . ,. Ot , . • ilşnıg ın toyu sıvası müca -
ınak isteğine tutulur; omuzların tam kadına alışmak Ü7.Cre iken ka · rJPleye karıştırmak i.>!ıPmemesin ... 

lubllnda, hanedanın, hiçbir suret
le bu siyıısi mücadeleye ka,-ışma
'.nasını tavsiye ediyor ki bu su . 
retle vaziyeti kıırtarmıya imkan 
bulamıyacağını göstermiş oluyor 

dan dirseklerine ve kalçalarından ıdından d~. kadınlıktan da bin pL~- <irki seb~p. Avustury3 imparator 
dizlerine doğru bir uyuşukluk ya- man etmışti. luğunun birgün d:rilecf'ğini t3sav
yılıver!r. Çocuklannın doğuşundan pek 1z vur etmesi ve bunuP başına. Uha· 

Roksolan kızı Mehmet Giray'ın sonra bir yolunu bulup onu oğlu ile kın kanlı macerasına karı mamı~ 
hediyeleri arasındaki ipek bohç~- birlikte yanından uzakla~tımıış ol- ır adam olarak Prens o•ıu'nun 
!ardan gibi gibi Süleyman'ın etek- ması bundandı. Erkeğe doyamadan ecmPsini istPmes1dir. 

Şuşnig'in mektubundan sonra 
12 Mort 1 ıı manya, Avus
•uryayı ilhak etmis, f ~i tarihi ha· 
dise tecelli etm'ştir. 

leri dibine getirildiği zaman Haseki erkeksi? kalmış olan Karadenizli 
Mahidevran hem güzelliğinin, hem k:dın oğlu tah~ çıktığı zaman he
gençliğinin, hem de taliinln en par- nuz kırkına yenı basmıştı. Sarayda 
lak devrini yaşıyordu. Ayrıca pa· herkesten üstün güzel addedılmiy~ 
dtşahın ilk erkek çocuğunu doğur· alıştı~ı günlerin üstünden henü1 
muş bir kadın olmanın gururu ve uzun zaman gecmeden 3\'lli saray- -
zevki içindevdi de. da türiyen Mahidevran'ın ikide bir zerinde pek durmadı. Yalnız kızın 

Şehzadelerin çok kadınla yaşa- güzelliğile övünmesine de ayrıc~ Kırım Hanı vasıtasilc gelmiş olmı 
mak, ayni zamanda on kadını bir- sinirleniyordu. Binaenaleyh düşün. sı ve yine civarınd3ki topraklarda 
den sevmek hünerile dünyaya get- müş, taşınmış, karar vermişti: • doğmuş olması bır parça içini 
d.lklPri sarayda Süleyman'ı' bu cBu Mah.idevran'ın burnunu kır- gıcıkladı. Zıra çocuklukLaıı ilk 
güzeUer güzel Mahidcvran'ı se • mak için Süleyman'ıma multakl gençlığe gcçtıği devirlerde bir 
verken Kırım'dan gelen kızı ihmal bir ba§ka kadın beğendirmeliyim , müddet bu taraflarda bulundu -
etmemesi mümkündü. Fakat bu kı- Ve ikide bir saray acemılerinden rulmuş olan Süleyman, Hur · 
zın çok kısa bir zaman içinde Sil- birini telleyip pullayıp genç podi- rem'in mensup olduğu kabile -
leyman'ı bam telinden yakalayıp şaha göstermiye başlamıştı. Hı'ir· !erin kızlarınd~n üç beşini tanımış
gtinlündeki her a5kı kazıyabilmesı rem, valide sultan'ın işte böyle bir tı. Erkekler daima böyln olurlar; 
nasıl mümkün olabilirdi? illete tutulduğu devirde saraya gir- zaman zaman ilk sevgilerinin bor 

O&tlün kanunu yoktur. Her ta- mişti. Bunun için Valide Sultan'm nevi daissılasına tutulurlar. Bu da. 
rafa akabilir. Şu tarafa bayılırken bir kere de bu kızla taliini tecrü- issıla hazan çok şiddetli bir buhran 
bu tarafa da meyledebilir ve en bol beye kalkışması tabiiydi. Nitekirıı yapar ve hatta bir kara sevda ve-
aktığı. anda birdenbire sonüverdiği, öyle oldu. n-hilir. 
en alevli ateşin kül oluverdiği de Süleyman, evvela Hürrem'in ü- <Arkası var) 

* Mimar Sinan - Barbaros Hayret
tin - Namık Kemal - H~mlt - İbra -
hinı Mütelerrika - Ziya Gökalp - Meh
met Akil - Fatih - İbrti Sina - Ya
vuz - Kanuni Sokullu Mehmet Paşa -
Tanzinıat.çı Reşit p.,_ - Mital Paşa -
Ga.zi Osman Paşa_ 

Halıcılık Türk Lmd. ŞU 4 üncü 
Vakıf Ban il Saim SARAC * Gaz! Osman Paşa - Ya -

vuz Sultan Sehm - İbnı Sina - SalA.
hattini E,yyilbl - Koca Reşit P~ -
Mimar Sinan - Nauulı: Y.emal - Fatib 
Sultan Mehmet - Füzu\l - AbdOlhak 
Hftmid - Barbaros Hayrettin Paşa -
Tevtik Fikret - Mehmet Akif - Mid -
hat Paş•. 

Sarıyer: ?tlehnıet Tlf'N'CAY * FaUh Mehmet - Barbaro~ Hayret
tin - Mimar Sinan - İbrahim Mütefer
rika - Namık Kemal - Mithat Pa!Ja -
Ziy• Gökalp - Tevtik !'ikret - Moh
met Ak!! - Abdü'hak Hamit - Ömer 
Seyfettin - Hüseyin Rahmi. 

Üııir:iidar .blıı M>hmnl tftndl 
sokak 95 !leyfrltln GÜNF.Y * Fatih - Barbaros - İbnt Stna -

Ptri Paşa - Gazi Osman Paşa - Sair 
~it. 

Camlıca Tlm11Sln Mahmut Pa. 
Ş. No. 5 Sabık İlmiye Miımey

ylzl llıkmet * Fatih Mhemet - Yavuz &lhn -
N. Kemal - Mehmet Akif - Mimar Si
nan - Barbaros Hayrellin - Kanuni 
Sultan Süleyman - İbui Sina - Gazi 
Osman Paşa - Ziya Gökalp - Çandar
lı Kara Halil - KAtip Çeıebl - İbrahim 
Müteferrika - Sultan Osman. 

Top. Ok. Tjwı. lt. DBMiBAY * Barbaros - Mimar Sinan - Namık 
Kemal - Fatih Mehmel . Sokullu -
Kanuni - Yavuz - Gazi Osman Pap -
Mehmet Akif - İbni Sin::\ - Abdülha.k 
l-llımit. - İbrahim r..'lüte!errika - Fevzı 
Çakn1ak - Ziya Paşa - E1tilUL 

İstanbul Erkek 1 .... 1 V1 Ftn. 
1060 F. TÜZt'NER * Fatih Mehmet - Yavuz Selim -

Kanuni Süleyman - S<Jkullu ~1ehMet 
P~a - Mimar Sinan - ibni S!na .. İb
rahim l-tüteferrika - Barbaros: Jlayret
tin Paşa - Kfıtip Celebi - Gazi O maıı 
Paşa - Mehmel Akif - Namık Kemnl -
Tevfik Fikret - l\.Iart'şal Fevzi Çak ... 
mak - Koca Yususf Pt!'hli\."&n. 

Fatih Altay Cami sokak No. 7 
İbsan Nuri ı::::DO(;AN * Mimar Sin.ın - Barbaros - Namık 

Keınal - Fatih - İbni Sina - Yavuz -
Kanun! - Sokullu Mchm<'t Paşa - Bü
yük Relit Posa - Mithat Paşa - Gazi 
Osrnan Pap - Mehmet Akjl - Zira 
Glik.nJp - HAmit - İbrahim MüteCerri
kR. 

Bakı.rkö:r Jlıl~ktapı:u sokak 

No. 4 Halime Simla * SalMıattin Eyübü - Falih Meh -
mt•t - Yavuz Sultan Seliın - Kanunt 
Suıeym;ın - Mimnr Sinan - İbni Slnn -
İIJrıh:m l\ftitl'ferrika - '&arbaros Hay
rettin Paş::t - Ş'1ir l\.lehme'" Akif - Şair 

Naoruk Kcmol - Gazi o.ınan Paşa -
Fc...-·i Çakn• k Ma"*1l - KMip Çele
bi . Reşit Paşa - AMilllıak HAmlt. 

Kuru. h. b.,ecl hıuı No. Z 
i. Nureddin 

* M~~r Sinan - F.ttih l\1ehnJet -
}Tekim İbni Sina - Kanunt Sultan Sü
. yman - Barlıııros JJayrettin - Yavuz 
Sultan St>hrn - Şair Nedim - Kuman
dan Gazi (kman Paşa - Nanuk Ke
n l - Şıur Abdülhak lld.mit - Tevfik 
Fıkret - Ziya r.okalp - Tamburi Ce
ı ıl - Jfürrıyetı:i Envrr Faşa - Hürri
yet-."' Niyazi &oy. 

Bc-şlkta'f, Yıldız, Nafia Vf'kile
tl Teknlk l\tiibeudl5 Okulu 

lif.. M. * Barbaros Hayreddin - :hfimar Si
nan - Mehmet Akif - Namık Kemal -
MJthat Paşa - Müsür Recep Paşa -
üşür Tatar Osman Pa$a - ?.lahmut 

Şf!vket Poşa - Fev%1 Çakmnk - Tevfik 
Fikret - Ziya Gökalp - Abdülhalc HA
mlt - Yavuz S. &ohm - Fatih Mehmet. 

Bursa. İbrahim Pqa m.:ıbal
lesl inanç sokak No. 20 E1ret 

USEJl 

* A.1'.imar Sinan - Barbaros Hayret
tin - KAtip Çelebi - Yavu7. Selim - Fa
tih Mehmet ... Gazi Osman Paşa - İbn1 
Sina - Fevzi Çakmak - Kanunt Süley
man - Mustafa Reşit Paşa - Namık 

Jtemal - Ziya Gökalp - Milhat Paşa -
Mehmet Akit - İbrahim Miltcferrı.lta.. 

Topa Okulu Tim. R. SAVAŞ 

* Falih - Namık Kemal - Tevfilt 
Fikret - Atilla - Abdülhak Hlnılt -
Mehmet Akil - İbrahim Müt.e!errika -
Barbaros - Mın1ar Sinan - Yavuz $e.. 
lim - M.itbat Paşa - Kanuni Silleynwı 
Ziya Gökalp - Sokullu - Gazi Osman 
Paşa. 

İnhl,..rlar P-bah~ İspirto 
fabrikası m•murlarmdu 

B. APAYDIN 

kit - Şinasi - Namıtı: Kemı.l - Ziya 
Gökalp. 

Yıld.q Harp Akademlal :ıın 
Me Ok. Zlhlll * Barbaros Ha;rretlln Pap - So

kollu Mehmet Paşa - Turgut Relıı - İb
ni Sina .. Mithat Paşa - Namık Kemal 
Abdülhak Wmlt - Mehmet Akif - Tev 
fik Fikret - Behçel Kemal Çağlar -
Sabiha Gökten - Yavuz !>ultan Selim -
Şinasi - ~fuallim Naci - Fatih Sultan 
Mehmet. 

Bllytikada Sakarya ook&k No. 
11 M. Mıutala TIJRsAN * Falih Stıltan Meh.met - Yavuz Su! 

tan Selim - Kanuni Sultan Süleyman • 
Vatan Şairi N-.mık Kemal - Şinasi 
Merhum .. İbrahim Müteferrika - Bar
baros Hayrettin - Ziya Paşa - İbni Si

--+-ı-ı--ı-ı-ı~' -•• __,__.__....._.. __ il_ * Tirnurlcnk - Mimar Sinan - Fatih 
h-1'.ehınet - Yavuz Selin1 - Sultan Os
marı cI, - İbrahim J.lüte.ferrika - Bar
baros l!ayrettin - İbnisi:ıa - Gazi Os
man - Namık Krmal - J::rtugrul Muh
sin - Ziya GiU~a1p - Fevzi Çakmak: -
Mehmet Ak.il - Koca Yusuf (Türk gibi 
kuv\·etll sözünü dedirtti). 

na - Atehmet Akit - Tevfik Fikret - r'l--1-
Mareş.ıl Fc\'Zİ Çakmak - Gerıeral KA

. ' 

-·=4--1---1 

Ilahcıotlu. Top. Ok. Tim. 
Niyazi PA,,tİR 

nm Karabckir ~ Gazi ~m.an Paşa -
Büyük Mimar Sinan. 

tl.ııw!ar S~lak Sinan Gümü, 
Ar.r.ylrl Sak& (ık.mazı sokafı, ı 

No. 16 Mazlum TAPTİK. 

* Fevzi Çakmak - Namık Kemal - 1 
ı---ı--

* Fatih M.ehrn<'t - Yavuı Sultan Se
Hm - Khnuni Rfll<:"yman - Sokullu 
~1ehııırt Paşa - n:•r-b:ıN''i 1-layrettin -
~fimar Sı.ııan .. R~tlp Celrbi - İbrO'lhlm 
l\.filtı.:f<'.'rril':a - G~li Osn1an Paşa -
MiUıat Pasa - Na"ll1k Kem:\l - Ziya 
Gökalp - Mehmet Akif - Süleyman Na
zif - Fevzi Çakınak. 

Mithat Paşa Zıya Gökalp - Fatih 1--'='°' 

Galat.as.ıra> Lbe<I S. 1 O. S. * Büyı..ik Şefin arırıesi cZi.ılwyde• -
Tt1rk mi1'rti... k 'P'\ 

Bey> • Namık Kemal • Tevfik Fikret • 
Barbaros - Ziya Gökalp - Fevı.i Cak· 
ınak - Fatih ... J t; l 

hak ııamit .. Kanuni Stile.> nıan - Meh
met Ak:f Koca Sinan - Ziya Paşa -
Y<.V'UZ Selim. 

İnhharlar ~lf'murin Kar5uncb 

* YavuT. ~ullün S-:-:'iın - F.ıtih - So
kııtlu l\1ehmet Paş::a - Kaıı.uni Sultan 
Stı•eymau • GttU Osman Pa$.'l - Bar
bofos Hayrettin • Turgut Reis - l\:i
mnr Slnan • Fevzi Çakmnk • Kft,.ım 

K<1rubekir - r..ı. Akif - Nanu1t Kemal. 
tbr.ıhim Mutf>!crrılra - At>dülhak Ha
mit - Şınası. 

Galatasaray Lbe51 t - A da 
t o. * Falih, Yavuz Selım - Kanuni -

Barbaros - Sinan - Ne!'I - F·utiıli - Re
şit Pa.şn - Mt'hmf'l Akif - Namık Ke
mHl - Tevfik l""ikret - lfAmit - F~vzi 

Çakmak - Ali Çotinlıaya - Koca Yu
•uf. 

Sultan - Mehmet Akif - Koca Sinan -
Gazi Osman Paşa - Baıbaros linyret
tin - İbrnhim Mütcfe"ika - Kanun! 
Süleyman - Akil Muht.ar - Sabiha 
Gökçen - Reşit Paşa. 

Raydarnua Ll<11Ml sınıf 4/K. 
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Perşembe 

Allk BİLNER Beyoğlu Nüfus Memurluğun -
tln!versll•, Hukuk Fakültesi dan: * I incı Osman - Al~eddin Paşa - Beyoğlu Küflüçı.kın sokağı 17 

I inci 1t1ehmet - Il inci Murat - Fa-

- Soldan sağa -
1 - Tanine giden. 
2 - Dini :rol. 
S - Esmekten emir, ayıran, ~t 

edatı. 

4 - Tavla oyunundaki mlk'ap ke-
mllı:, yaş. !oymaktan emir. 

5 - Vlid, gök;yilzll. 
6 - Ciddiyet, ekin biçme zamanı. 
7 - Arap alfabesinin ilk harfi, tutu

lan bir bina bedeli. 
8 - Teni temiz bir e,uada ıörülen 

leke, bir arap memlekeU, insan 
tüyü. 

9 - İl~\'e, sakat, hece. 
10 - Slyahlaşı1n. 

11 - Büyük bir hayvanı yürüten. 

- Yukarıdan a ağıyı -

1 - Maddt veya mane{i bir zarara 
mahkilm edilen. 

2 - Şaıatatsızlık. 

3 - Kemiği ııaran ,,.,., nazik, hece. 
4 - Duvarda üzerine blr ııeY kona

cak mahal, muha.)'yel blr dal, 
kedi IML 

5 - Getirmek, kedinin avı. 
e - Aşktan ve cöoOldeıı bahseden 

şllr' kurtul ut. 
7 - Meuuat çobansız c.ılmu. 
8 - Yakmakt.-n emir, aap. cem eda

tı. 

9 ·- Etmekten emir, Iki 
10 - Yüz verilmiş. 
11 - Bir ma.rte batan. 

parça, sual 

lih _ Selim ıu _ Sokullu _ Barbaros _ sayılı hanede oturan ve Hüseyin 

~azı Osman Pn:ıa - Fuzeııı - Sinan - ağa mahallesi Gölbaşı sokağı 41 MUbayaatta komisyonculu
rbrohim Müteferrika - Namık Kemal - numarada kayıtlı Bedros kızı A· 
Akif - F•"'-i Çakm:ık. . gavni esas adı (Suna' olduğuna; QUR ilgaSI hakkındaki fam'm 

T. CELASIN • . · • . ' n.ıı.AArB, USUSl - U -
Feneryolu Datd t ~addosl 168 dair İstanbul mahkemPi asli"e be.I •-'-· 17 <H ') M"'ba 

* Mlthat Paşa - Şinasi - Namık Ke-' şıncı hukuk :nahkeme:;ınden ge - bayaatta kınisyooculuğun ilgası 
mal - Tevfik ~'ıkreı - Barbaros - ll!eh- tirdiği 19/10/933 gün ve 938-1110 ı hakkındaki kararın· mahalli ida -
mel Akif - Fatih Mehmet - K. Sdley- sayılı ilamla tashihi yapılacağın - relere belediyelere şamil oldu -
man - Ziya Paşa - Mimar Sınan - İb- dan kanunu ıncdenimizin madde- " d · Dah'l' V k·ıet· aı• ni Sin• - Abdülhak füimıt - Ziya Gök- ,.una aır ı ıye e a ı " -
alp _ i. Mülelcrrıka _ I•'evzl Çakmak. çine tevfikan ilan olunur. (14047) kalılara tamim hazırlamaktadır. 

Jsküdar l lnC'.'I prta okul son -- -
sınıf talebeslnd~n 505 

Fanılı: KJLTt'RF.J, * Mimar Sinan - İhni Sina - Bar
baros - Fatih Sultan Mehmet - Ya'\.'UZ 
Sultan Selim - ~tehmet Akif - Namık 
Kemal - FuzuU - Tevfik Fikret - Ab
dülhak Htlmll - Reşit Paşa - Ziya 
Paşa - Ziya GökaJp - ibrahtm Müte
ferrika - Kubil.Ay - Mehmet~ilt. 

uıııı:ıııı.ııııııııııı:nııınnın ıımıııınıımnR ın nnnnııııınm mımıııııııııııııımnıııımın 

Kartal Dolan L No. IZ/9 
M. BAYRAKTUTAN * Birinci Osman .. Na rettin H~ -

Faüh Mehme t- Yavuz ~("liın - K.iı.nu
nt SWe;man - $okullu Mehmet Paşa -

Bas, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Köprülil M<hmeı P- - İbrahim Mü- Nevralji 
te!errika - Koca Reiit P.1.Şa - Gnzl Os-ı ' 
man Paşa - Mimar Sinan - Mehmel A- oıınıımımıııımn 

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

Ressam gülerek kadının sözünü essesenin bütün büyük memurları, !peçetemi açtığım zaman, içinde bir 
kesti: gelip istifalarını verd'lcr. Bunu tezkere buldum, Desjardi'nin ida-

Müddeiumumi, ortalığı korkutan ze .. burada her şeye intizar etmek 
kaba bir gülüşle güldü: lazımgeldiğini söylememişmiydim? 

- Hayır .. benim hükmüm altına Bu adam, bütün şerirlere hükme-

Yazan: Gaston LÖıtU 

- Evet.. .kurbanlar. piyesinin hayretle karşıladım ve sebebini mında hazır bulunmıya davet edi· 
temsilinden iki gece evvel. Marsel, sordum. G. K. yüzünden dediler liyordum. 
cdikişçi kızlar• piyesinin }'rovaJa. ve başka bir şey söylemediler. Kendi kendime: Tam sırası! Bu 
nndan döndüğü zaman locasını, Sekiz gün evvel, .Analık, do- meşhur G. K. yı görebileceğim. İş· 

Çeviren: Rasim Özgen büyük bir masrafla temin edilebi- ğum evine, doğurmak üzere olan te kaçınlmıyacak bir fırsat! dedim 
- 8 len, nadir ciçeklerle, dünvanın en gebe bir kadın getirmi~ler yatırı· ve geldim. 

Göz.:e:,i, .. biraz olgun ma -ıyord~. Postacı desjardinln bu sa- güzel orkidelerile dolu buldu. lacak boş yeı olmad~ı için kadın Sonra, soğuk kanlılıj!ını muhafa-
nalı gorunuyordu. Dudaklarının bah ıdam edileceğini de, şifahen, - Siz de bundan sinirlendiniz. geri çevrilmiş. Fakat üç saat sonra za ederek ilave etti: 
kö'iCsinde, müstehzi bir tebessüm söyledi. Eh, dedim, polı's mu-du··rlu··. - Tuhafı.. enda maynasını nö · kadın, elinde bir tezkere, tekrar - Bana kalırsa .. G. K. nin mev-
uzaruyordu. Vaktile güzel bir za- günden, idam vak'asını haber alan nünde de bir kartla beraber yirmi gelmis. Te,kerede •u sözler varmı'O 
b . B d "'· k .. 1 k cut nldu<hına inanmak lilzımdır. O· 

ıt idi ve bazı maceralan da epeyce bir arkadaş o civardaki kabareler-· poralık biı menekşe drmc·i duru· u gece o,.urma uzere o an a. .,.-
sö~l~nmlşti. Hikayemizin cereyan 1 den birinde bir oda, yahut bir pen-1 yordu: Size az e\'Vel gösterdiğim dının, G. K. ~mrile derhal doğum 
ettı_ğı anda, eski .Mirala~ Rejin'in cere kiralamıştır. Bizi de davet edi· ı kart ... En kıymetli çiçekler .. yirmi evine alınması lôzımdır. 

na inandığım için kıısurunıı da söy· 

liyeceğim. Bizi fazla bekletiyor, be-

nim ise karnım çok açıktı. h~lı'. pek gıpta edılecek bır şey de- yor. Marsel ise gitmekte ısrar edi- paralık demet .. kart! Bunların na- - Alınıyor mu? 
ğıldı. yordu. Çünkü davette esrarengiz sıl geldiğini kimse bilmiyordu. - Evet.. rünkü G. K harflerinin Bu sözleri söyledikten sonra, iç. 
.?a_rağacın_ı, c~rdüğ~n~enbcri, yü- bir cazibe de vardı: Bir kaptya beş Sinan:ıa_ri, şimdiye. kadar uyuk- altında prof P•0:- Kan·e ile opera- timal yardım müessesesi müdürü, 

zunun rengı bu anmış,) cnmıye ça. defa vurulacak arkasından C K. luyor gıbı durarak hıç bir şey söy- tör Brantın tavsiyeleri va•dı. aç gözlü bir tavırla sofraya baktı. 
lıştı~ı hev('('anını saklıyamaz ol- porolası söylenecekti. Belki de, eski lememiş olan Grim'e döndü: - Çok garip!.. 1 Marsel de içini çekti: 
muştu. Dostlarından, baslanndan hikiiyelerde olduğu gibi duvarlar - Ya siz ... Nasıl geldiniz? - Çok tuhaf!.. - Evet gelsin .. görünsün .. onu 
geçeni anlatmalarını rica etti. -st·· d d · 

R 
.. u un e e yürünecekti. Marsel'in _ Ben mi? .. tzah edeyim: .tçti- - Demek Karye ıle Brant G. K. görelim! dedi. 

aul sovle anlattı: t · d. T"' t t c · · t ı • raıP ıcı ı,. u mustu ..,,imdıve ka- mai yardım> merkezinde inamla- .yı anıyor ar. Sinamari kalın kaşlarını çattı: 
-Marsel ile benim maceram çok dar görmediği idamı da görmek is- mıyacak bir hadise oldu·, En ehem-ı - Hayır .. onların tanıdı."" ba•- H 

basittir. cYaldızlı PV• de gece ye- tiyordu "' ' - anımlar, o, görünür görün-
. miyetli bir muhasebe defteri kay. kası. Yanında bir fakir gebe kadın mez çok dikkatle bakınız! Belki de 

ği yiyorduk. M ı t ld arse a ı ı: boldu. Yerinde de tebeşirle yazıl- bulunan bir adam gelmiş. Onlara bir anda tekrar ortadan kaybolur. 
Hususi bir postacı geldi; bir tez- - Seni gidi kıskanç! dedi. Beni mış. G. K. harfleri vardı. Fazla ola. ikişer altın vererek konsültasyon Artist sordu: 
~re !';tirdi. T zkerede cBir dost. meraklandıran diğer bir şeyi atlı· rak, evvelisi gün, bu meseleden yaplırm1". _ Saltanat sürdüğü yerlere mi 
ızı, nci bir supeye davet etli· yarak geçtin.~ muaheze edilmedikleri halde, mü· Bu akşam, yemek yemive oturun döner, dersiniz! 

girer. ~or: Viyet şoförleri, Karatepe 
Bu anda, oda kapısı pek büyük arslanları., Panten külhanbeylerı, 

bir gürültü ile tekrar açıldı ve or- Obervilye yıkıcıları hep onun ku
taya, kapıdan ileri geçmiyen ilci mandasında.. eli içinde... Ondan 
uşağın itip kakarak getirdiği bir her şey umulur. Adamlarım, bun
adam çıktı. l.arın bütün reislerini bana haber 

Duruşuna, yumuşak şapkasına, 

kalkık yakası hilU kulaklarını ör
ten geniş pelerinine dikkat edilin
ce, bu adamın, biraz evvel Roket 
meydanında, büyük memurlara ta. 
limat veren şahıs olduğu anlaşılır
dı. 

Müddeiumumi Sinamari: 

- Diksmer! dlye bağırdı. 

Adam, heyecanlı bir se•le hitap 
etti: 

- Nihayet sizi bulabildim, muh
terem müddeiumumi efendi! Bana 
parolayı söylediğinize çok iyi etti· 
niz. Fakat bilir misiniz, bu adam
lar, az kaldı beni boğuyorlardı. Ne 
ise .. sizi gôrdüm ya ... Buradan çık
manız !Azım .. çabuk, çabuk! He· 
men! ve hepiniz! Bu toplantı, çok 
fena maksatlara doıtru gidiyor. Si-

verdiler. Yarım saattenberi, bu şe
rirler, Prens Öjen meydanından 
Per-LAşez mezarlığına kadar olan 
sahada dolasıyorlar. Bunların ma
iyetleri de her halde uzaklarda ol· 
mamalıdır Size neler yazdıklarını, 
ne tehditler savurduklarını, pek 
iyi, hatırlarsınız! 

Müddeiumumi, polis müdürlü
ğünün bu yüksek amirine büyük 
bir azametle bakarak sordu: 

- Ne olacak? 
- Daha dün, verdiğim haberlerin 

polis müdürlüğünde ne kadar istih· 
za ile karşılandığını dü<ündilkçe. 
Son dakikalarda meselenin ciddi. 
yetine dair deliller göstermesey. 
dim, şüphesiz. buranın nizam ve in
tizamını idoreye, beni memur et
miyeceklerdi. 

[Arkası var! 
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•• • 
* Dalaverf:CHer Kralı 

* Aıık Bohçesi 
* Ne Şeker Şey 

TURK TiCARET BANKASI A. S. Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra niçin RADYOLİN diş macunu 

kullanmalıdır? ÇONKO 
ALKAZAR 
KADIKÖY 

* Kutup Şeytanları 

HALE 
AKIN 
PANGALTI 

* Deli Gençlik MERKEZİ • • ANKARA Güzel yüz * Ateş B<ırell 
SUAT PAJlll * NJ<ın Gli< Yaşlıırı 

Saat 13.10. H Müzik (opereUer ve 
hafit müzikler). 

Saat 18,30 Program. 
Saat 18,35 Mtizik (Cazband _ Pi). 

Saat 19 Konuşma (ziraat saaU). 
Saat 19,20 Saat, Ajans, meteoroloji 
Saat 19,30 Türk milzlıtt (Fa11l) he-

TAN * Ar,;m Mal Alan 
FERAH * N• Şoktr Şey 
TILDIZ * Ne ŞeKer Şey 
TAKSİ!ll * Aıık MahkClınu Kambiyo işleri 

için ilk ~,. c 
güzel diş 

Güzel diş 
RADYO ve saıır • 

ŞEHİR TİYATROSU 
yeti - HlcazkM flS!ı). 
haberleri ziraat borsası (fiyat). 

Saat 20,15 Konıışma. 
Saat 20,35 Türk müziA;i (Şarkılar). 

1 - Ley!A Hilzam prkı (Ey sabahı 
hüsnü an). 2 - LeylA Hüzam ıarkı 
(Harabı lntJzar oldum). 3 - Lem'! Hü
zam ıarıo (Aman saki). 4 - Refik 
Fersan Tanbur taksim. 5 - Lem'i Su
zinAk prkı (Yeter hicranlı). 6 - Lem'! 
Rast şarkı (Yok mu can). 7 - Halk 
türküsü (Yürü dilber yürü). Okuyan: 

nm~ıııı 

.~:~ 
Dram kısmı 

19/1/939 Perşem -
be günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
HAYDUTLAR 

Banka Muamelatı 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADVOLİN 
kullanmaktır. 

5 perde ş u B E L E R 

Semahat Özdcnses. Çalanlar: Vecihe 
Refik ve Fahire Fersan. 

Saat 21 Saat, esham, tahvilc1.t, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

• Komedi kısmı 
19/1/939 Perşembe günü akşamı 
saat 20 - 30 da 

OÖ.LU!IJUZ 

BALK OPERETİ 

ANKARA 
ADAPAZARI 
BANDIRMA 
BARTIN 

BOJ,U ISTANBUL 
BURSA IZMlT 
ESKl~EHIR SAFRANROl,U 
GEMLiK TEKlRDAG 

Saat 21.10 Müzik (Oda müziği -
Fritzsche Kuartet). 1 inci Keman Gus
tav Fritzsch. 2 inci Keman Lother Geb
hardt Viyola Jobannes Oelsner, Cello 
Volkmar Kohlschütter. Klfisik (Roman 
tik) ve Modern eserler. 

Saat 22.40 Müzik (Küçük orkestra 
ıef: Necip Aıkın). 1 - Hanns Löhr 
Bavyera valslan. 2 - İtalo Azzon.i 
(Sabah ıarkısı). 3 - J.Strauss (Çar
daş). 4 - Frans Abt (Ormanlarda ve 
ninni. 5 - Gerhard Winkler (Donna 
Chiguita) İspanyol uverti.i':". 6 - Hanns 1 
Löhr (Düğ(lnmarşı). 7 Toman (Viyana 
hillyalan) vals. 

Bu akşam saat (9) 

da yeni operet 

'ÜÇ YILDIZ 

Pek )u .. ında 

senenin en neşeli 
opereti. 

<Modem Kızlar) 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Mikrobları yiızde 100 öldürür. Dişleri fırçanın gireın 

yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır. Diş eti 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra kullanı 

Ya.""' Mahmut Yesari 
~-.----ı 

E.SadlTek 

Taksimde 

Bu gece 

(KISl\1F. 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 
Saat 23,45. 24 Son ajans haberleri 

1 SINEMAL~ ''GECE KASASI,, Türk Hava Kurumu 
İPEK * 4 Namus Bekçisi 
SAJIAY * Ormanlar Perisi 
MELEX * Brones ve Uşağı 

voo v tl 3 perde 
Yakında: İNSAN MABUT 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 
İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

BÜYÜK PİY ANGOS 

27 ci tertip piyango biletleri için 150.000 el ve 10.000 duvar planı ve 

10.000 afiş yaptırılacak ve 20/1/93 9 Cuma günü saat 15 de münakasa 

yaptlacağından istekli olanların şartnamesini görmek üzere Pi -
yango direktörlüğü muhasebesine müracaatleri. (332) 

Türk Hava Kurumu lnegDI şubesinden : 
Kurban bayramı.cıda şubemiz mıntakasında toplanacak tahminen 

(3000) koyun ( 400) keçi (75) sığ:ı r derisile (600) barsak açık arttır

maya konmUJtur. Fiat diğer görülürse 25/1/939 Çarşamba günü saat 

16 da ihalesi yapılacaktır İstaklilerin ihale günü şubeye ve şart -
nameyi görmeı üzeı·e , J.urum un İstanbul şubesine müracaatleri. 

(321) 

Gripi, nezleyi, baş, diş ve romatizma 

ağnlannı derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 Kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 1 
Kınalıadada Akasya caddesinde 

21 No. da vefat eden Karabet kızı 
Margarit Badikyanın terekesine 1 
vaz'ıyet edilmiş olduğundan vera
set iddiasında bulunanların üç ay 
ve alacaklılarla borçluların bir ay 
zarfında vesaikile müracaatleri 
ilan olunur. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Büyükadada Aydoğdu sokağında 

7 No. Ju hanede vefatı ile mahke-

BÜYÜK EDİP 

FALiH RIFKI ATA Y'IN 

DENiZ AŞIRI 
lıminde kıymetli eseri bu 

defa REMZi Kütüphanesi 

tarafından ikinci ve kat'i 

ıekilde ta bediim iştir. 

memizce terekesine el koımıuş o- ~iii~iiiiiiiii~~~iiiiiii 
lan Satiri oğlu Savanın arı kovan- İİİ 

)arı ile ev eşyası 25/1/939 tarihine 

müsadif Çarşamba günü saat iki

den itibaren mezkür hanede satıla

cağından talip olanların mahalli 

mezkürda hazır bulunacak alaka

dar memurlara müracaatleri ilan 

olunur. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Haıtahaneıi cildiye 

zührniye mutahaHıaı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra baatalannı kabul eder 
Adres: Babıali Caddesi Cofa
loflu yokuşu köşebaıı No. 43 

T. iŞ BANKA S l'nın 
1939 K. • 

Tasarruf ikramiye Planı 
=========·======== 

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

KURALAR : 11 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Elyul, 
' 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

r ı K R A M ı y E L E n 11111111111111111111111ıo1111111m11111111111ıuııııu111111111u111111111uu1111111111111111,ıııuııııuuııııııınıöııııınwuıuıımuunuuıw•11"' 
1 Adet 2000 liralık 2.000 lira ı 

~ 5 " 1000 ti 5.000 " 
~ 8 " 500 " 4.000 " i 
~ 16 ,, 2r:o ,, 4.ooo ,, Eli 

~ 60 " 100 " 6.000 " ~ 
~ s 5 " 50 " 4. 7 50 " i 
~ • 250 " 25 " 6.250 " • § 
5i 435 32.000 ~ 

'Dıımmııııı!~·mıı:'.f!:ı:ıımmıııııııınmııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııımııııııııııııumıuıııııııııuınıııııııınıııınııııııııınıııııunıııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111unıııııııııınnnınııınııl 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
l - Heybeliadada İsmet Paşa 

caddesfade Biristol pansiyonunda 
vefat eden Ohaıuıes oğlu Fıransın 
terekesine vaz'ıyeot edilmiş oldu -
ğundan veraset iddiasında bı.lu -
nanların 3 ay ve alacaklılarla 

borçluların bir ay zarfında vesa·k: 
ile müracaat etmeleri. 

2 - Sanatoryomda ölen Niyazi, 
Süleyman İdris, Ali oğlu Mehmet 
ve Mehmet Süleymanın eşyaları 

25/1/939 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat ondan itibaren mah
keme koridorunda satılacağıııDan 

talip olanların mahalli mezk\ırda 
hazır bulunacak alakadar memur
lara müracaatleri ilan olunur. 

Sahip ve Müdürü: Ali Naci KARACAN 
Umum! Neşriyatı İdare Eden Yazı 
İşlori Müdürü: M. R.ısim ÖZGEN 
Basıldığı Yer: Son Telgrof Basımevi 

l iNHISARLAR 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 501000 Liradır. 
Bundan ts,ooo . 

B k 
12 ooo Lırahk 

aş a ' l 10,000 kramiyelerl 

20,000ve10,000 
Lirahk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihıual 
etmeyiniz. Siz de piyani'onun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen bedeli Yüzde 7,5 

Cinıi Miktarı Beheri Tutan teminatı 
Elı:ıiltaıeoi• 

şekli Y Li. Kr. L. K. L. K . 

Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açılı: 1:-

lnce kınnap 300 kilo 1.- 300.- 22.50 Pazarlık 1 

I - Nümunesinin eb'at ve evsafında fakat siyah renkte ·3000• kilo çember raptiyesi ile nürfl: 
sine uygun olmak üzere ·300· kilo ince kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satın 
nacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakikat teminatları hizalarında gösterilmiştir. j,lj 
III - Eksiltme 27/1/939 tarihine rasthyan Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşt~ 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonUl)da yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle bıf 

yukarıda adı geçen kxımisyona gelmeleri il&ıı olunUT. •42h 

Mabam-a B. 
Cin1I Milr.duı Beheri Tutan 

Lira K. Lira K. 

Benzin 40000 kilo 20.80 8320.-

* 
YOıule 7,S 

teminab 
Lira K. 

624.-

T eelim maballı 

Kabataş A. Kapalı 

Motorin 95000 ,. 7.- 6650.- 498.75 ,. ,. ve Cibali ., 

,, 24000 ,. 7.- 1680.- 126.- lzmir Fab. Açılr. . 16 ti'. 
1 - Yukanda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul 1eşkiHitımız için 95.000 kJ)~ 

İ:oınir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında y.azılı 
lerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvalokst teminatları hizalarında gösterilmiştir. !)' 

3 - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
vazun ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu:beden alınabilir. 15 
5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile f<Jı 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 1 

saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda adı ge'ien Alım komisyonu başkanlığına ınııJtl> 
mukabilinde verilmesi açık &ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve münakasa için tayin edilen 
ve saatte % 7.5 ııüvenme paralariyle birlikte komisyona eelmeleri an olunur. c420• 


