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Ne garip tesadüf! iTALYANIN, 
KORSIKAYI 

CİBUTi, TUNUS VE 
TALEBİNDEN SONRA 

•'!!!"'!!!!!!!!< __ "!!!"' __ ...,. ______ __ 

Bir şirketi daha alıyoruz 
Yazan: Ağaoğlu Ahmet 

Umumi Harptenberi beıeriyet i- elde edilse bile, bu tahripkirhğm 
deta manhjını ve aklı selimini kay- hatıralan Y&farnıyacak mı? Galipleri 
betmiftir. Hemen her yerde cereyan her tarafta takip etmiyecek mi? Bmı
eden vak'alar, alııılmlf olan lelik- lar, kendi eUerile yıkmış oldukları 
kilere ve lafınılan fikirlere o derece bir memlekette nasıl hükümet edebi 
zıt ve mütehaliftir ki, anlaıılmaaı ber- lirler? 
keı için kolay olamıyor. Vakıa bu Çine edince; bu geniı, hadsiz, hu 
hidiseleri dalı! izalı etmek iddiasın- dutsuz memleketler nasıl istila edi
da bulunan ideolojiler ve nazariye- lir? nasıl İfgal olunur? Tarih İspat 
ler kurulmadı deii)dir. Fakat bu na- etmiıtir ki, Çin'in içine giren hiçbir 
zariyeler ve ideolojiler dahi, iıtinat fatih, ne oradan çıkahilmiı, ne df' 
ettikleri vak'alar gibi mantıki olma- milliyetini muhafaza etmiıtir. O visi 
dığından hakikatte hiçbir ıey izah ve her metresi meıılcun olan memle
edemiyorlar. ket, fatihlerini boğmuı, erilmİftirl 

Almanya da Frankoya 
siiih, asker gönderecek 

Başvekilin 
tetkikleri 

Ankara, 19 (A.A.) - Baş- . 
vekil Celal Bayar, bugün Ço
cuk Esirgeme Kurumunu zi
yaret ederek, Kurumun ço -
cuklara ve çocuklu annelere 
yapmakta olduğu yardımlar 
hakkında tetkiklerde bulun
muştur. 

Tramvay Şirketi 
satın 

Şirketin 
ve idare 

alınmak 

salahiyettar 

,. uz ere 
murahhas 
dün geldi 

Bu meyanda, en ziyade dikkati Japon gibi aklı batında, soğukkanlı 
celbeden hadise. f&l"kın ve carbin en bir memleket, nasıl bu toprak ve in
Ücra köıelerinde cereyan eden vak· san ummanının içine atılmıya razı 
alann ayniyetidir. Kariler. milliyetçi oldu? 

Franko kuvvetlerininı 
aldıkları neticeler 

Başvekilimiz, Kurumun ço- / 
cuk muayenehanesi, diş mu -
ayenehanesi, poliklinik, ka- 1 

dm hastalıkları rnuayencha - 1 
nesi, siit damlasını, banyoları 
ve çocuk bahçesini gezmiş, 

müt<!lıkıben Kurumun Keçi
örendekı anakucağı müesse
sesinı zıyare\ etmişlerdir. Ce
lal Ba ·ar burada beb,•klerle . 
meşgul olmuşlar ve ikı .saat 
kadar tctkikattJ bulunduk • 
tan s• , a, müesseseden ay
rılmışlırdır. 

heyeti • • 
reısı 

Paris, 19 (A. A.) Talıouis, 

Oeuvre gazetcsınde yazıyor: 

ispanyayı kasdettiğimizi elbett" ki, Sabık Batvekil Prens Konoye'nin 
derhal tahmin ettilır. Zikretı:gimiz İstifası ve bu istifayı izah eden •An
ıyniyet, hadiselerin hem zibirlerine, ladım ki. bende idare kftbiliyeti yok
hem de hi.hnlanna taalluk eder. mup cümlesi, çok manidardır. 

Romadan haber alındığına göre 
Mussolini ile Hitler, İspanyol ve 
Akdeniz mes ~lelcrincl • uyuşmus . 
!ardır. 

Almanya, İtalyanın Cibuti ve 

lnoiıterede cümhu
riyetçi ispanyaya 
yardım edilmesi Gerek Çin'de. gerekse lspanya'da Fakat, pek geç anlaşılrrut değil 

bir sıra inkıliplardan sonra, sosya- midir? Anlaşılıyor ki, burada dahi 
lizme mütemayil bir hükumet kurul- ıralip ve fatihin sonu pek parlak de
mıya muvaffak olunuyor. Fakat ge- ğildir. 

Tunusa ve Korsikanın askerlikten 
tecridine müteallik olan taleple . 
riııe müzaharct edecektir. Fakat 
buna mukabil ve istcıniycrC'k Mus 

isteniyor 
rek orada ve ıierelr burada, bu hü- itte, ta iptidadan abes ve bevhudıı 
kfımete karıı kuvvetini bilhassa ha- gibi gözüken bu cibi cidallerdir ki, 
riçten alan bir cereyan açılıyor. Bu İn!!ana beaeriyeti, mantığını kaybet
c~reyan, gittikçe büyüyor ve nihayet mi, P-İbi gösteriyor. 
doğrııdan doğroya harici kuvvetle
rin müdahalelerile dahili bir harp 
nıahiyetini alıyor. 

Çinde, bir kısım Çinlilerin, yani 
eıki idareyi i1tiz.am edenlerin. İatira
kile bu dahili harbi Japonya idare 
ediyor. fıpanya'da ise harici kuvveti 
hilhau. ltalya temsil ediyor. 

Takip olunan gayelerde de her iki 
taraf aynidir: Bunlar, bir yandan 
soıyaljzmin yerletmeıine meydan ve 
fırsat vermemek diğer taraftan J4. 
anya'dı ltalyır nüfuzunun ve Çin. 

de de Japonya nüfuzunun hakimiye
tini temin etmekten ibarettir. 

Ne ıııriptir; bu ıayelerin talıak
lmkuna kartı çıkan imillerin de he
men ayni unsurlardan ibaret oldu. 

unu görüyoruı. Bu unsurlar, .. yerli 
Ctimhuriyetçilerle beraber- ltalyan 
ve Japan nüfuzlarına kartı koyan 
lngiltere, Fransa, Amerika ve Sov

etten İbarettirler. 

Fransa ve lnciltereye kartı ltılya
ın güttüğü cıye, ispanyayı elde .. 
erek Akdeniz metelesinİ kendi le

hallettirmektir. Japonyanın 
aksadı da Çin'de h'kim olarak o

adan ve alelOmurn Aıya'dan, ken
isine rekabet eden lngiltere, Fran

a, Amerika ve Sovyetleri tart ve 
hraç etmektir. 

Ahval, ıimdilik ltalya ile Japonya 
ehine·eereyın eder cibidlr ve bu da 
ayet ta&ildir. Bu iki memlekette 
iktatörlük hikimdir ve tek bir ira
e istediğini yıphrahiliyor n bina
naleyh ciddi bir mania ve muhale. 
ete uğramakıızm diğer her türlü in
an ve para laaarruflannda buluna
ildiğinden vaktinde v~ arzu edildiği 
iktarda taraltarlannın yardımları

• koıabiliyorlar. lnciltere, Fransa 
e Amerika ise bu bakımdan ııyri 
üsait vaziyettedirler ve dahilde 
aruz kıldıklan muhalefet ve mU,. 

üller dolıyısllı, serbetl hareket et
ek irnk&nındın mahrumdurlar. 
aamafib, bunlar da mümkUn oldu
kadar yardımdı hulunuyorlar. 
Fakat buna mukabil ltµanya'da, 

raplan yenen Napolyonu ı•tırlan 
panyol inadı ve mukavemeti var
ır: Cinde de. Cinin muazzam sahası 
e dört ytiz elli milyonluk halkı!! 

Aöaoölu Ahmet 

Kont Ciano 
Yugo la ada 
Von Ribbentop'ta 
Varşovaya gidiyor 

Belgrad, 19 (A.A.) - İtalyan 
Hariciye Nazırı Kon Ciano, bu sa
bah saat 8,45 te husu:;i trenle Bie
limonastir istasyonuna gelmiş ve 
burada Doktor Stoyac;inoviç tara
fından karşılanmıştır. 

KU!'i'T CİANO 

Doktor Stoyadinoviç ve Kont 
Ciano, refakatlerindeki zevat ile 
birlikte Neşeve av malikanesine 
hareket etmişlerdir. 

Robbentrop Varşovaya 
gidiyor 

Varşova, 19 (A.A.) - Fon Rib 
bentrop'un Varşova'ya yapacağı 

ziyaretin programı yarı resmi su -
rette neşredilmiştir. Alman hari -
ciye nazırı, Varşova'y~ 25 İkinci • 
kanunda gelecektir. 
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İspanyada FRANKO ve hiikı'inıetiıı vnziyefi 

solini, Almanyayı İspanyada ser- terakki etmişlerdi;. 
best bırakacaktır. Almanya, pek Merkez cephesinde General So
yakında Francoya ağıı topçu kuv- lehaganın kumandası altındaki 
vetleri, teknisyenler ve tayyareler Navar'lı kıtaat, Montolanch hiza . 
gönderecektir. 

F sındaki Rio Gaya vadısini zorla . 
rankistler ilerliyor mış. Sierra de Alba dağ koluna 

Lerida, 19 (AA.) -- Havas a • yerlc~m.ş ve birçok kasabaları İŞ· 
jansı muhabirinden: gal etmiştir. 

Frankistler dün Katalonya cep- Şimal mımaka,ı;ınd" General 
hesinde ileri hareketlerine devam Garcia Valıno'nun kolordusu, Pons 
ederek fena havalara rağmen mer şehnııı i~gal etmiş ve maruz kal· 
kez mıntakasında takribC'n 7 ve mış olduğu şiddetli mukawmete 
şimal mıntakasında 10 kilometre (Arkası 3 üncü sayfaaa,ı 

~~-~~~~~-~-

Fransa ademimüdahale 
siyasetine devam edecek 

Londra, 19 (AA.) - Reuter a • 
jansının Harrar'dan almış olduğu 
haberlerde motörlü İtalyan kıta -
atının Kenya hududunda tahşit e
dilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Ademi müdahale siyaseti 
Faris, 19 (AA.) - S; liıhiyettar 

mehafil, B. Bonnet'nirı bugün ve -
yahut yarın mebusan meclisinde 
söyliyeceği nutulrta ad~mi müda • 
hale siyasetine sadık kalmak hu
susundaki kararını ilan edeceğini 
beyan eylemektedir. 

Şirketin salihiyettar murahhasları, dün istasyonda 

Macaristan 
Almanya 
münasebatı Tramvay Şirkeiınin satış muka- Trenden iner inmez, şirket•n ı;a-

,·elenamesini Nafia Vekale!ır.ce tış meselesi hakkındaki karar ve 
karşılıklı olarak imza etmek üze- mütalealarını öğrenmek istıyen 
re Belçikadan gelmesi beklenen gazeteciler tarafından karşılanan 
şirketin heyeti idare reisı Mösyö Mösyö Spesiyal gazetemiz muhar
Spesiyal diin sabah şehrimize gel- ririne, Ankarada yapılacak rniiza
mi~lir. ( Arka.sı 3 üncü •ayfadı) 

Budape~te, 19 (A.A.) - Berlııı

len avdet eden Macar haricıye na
ııı·ı hılacarıstan ajansına a~ağıdakı 

ıeyanalla b~lunmuştur: 

/

. ~facarist~n ı1e Almanya aı;: 111 

laki menfaatler birliği Çeko:;lo -
vak buhranından sonra da devam 
tmcktedir ve büyük inkişaf gös

termek istidadındadır. Gerek iki 
memleketin gerek müstakillen 
:vlacaristanı aliikadar eden bütün 
meseleler hakkında Berlinde tam 
bir anlayış müşahede ettim. 
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15 Büyü-
ğü mü z ün 
ismini 
bildiriniz 
Ankl~tiıniz dcl'am ediyor. Gelen 

cevaplar lu.·l'· 

gün artmakta • 
dır. Bu cevap -
ları sırasilc dcr
cediyoruz. !\fak-

Uzak Şark harbi 
Çinliler baskınlar yaparak 

iki zafer elde ettiler 

Fransa, Japonyaya nota verdi 
Şungking. 19 ( :\.A.) - Çin a -

jansı bildiriyor: 

Sihien, Daning, Busien ve Si -
anning'in yeniden ele geçirilmesi 
üzerine Şensi'nin garbindeki bu 
mıntakalardan çekilen Japonlar 
Linfen demiryolu ilzerinde Fengsi 
ve Maanşenk'de ordularının külli 
kuvvetlerini t~it eylemektedir. 
Düşmanın yorgunluğundan ve zA

fından istifade eden Çinliler Bu • 
~ien'nln cenubu garblsinden Lln • 
fen'e bir taaruza geçmişlerdir. 
Çarpışma devam etmektedir 

Düşmanın Tungyang'taki nıev • 
zilerinin ve Kıvanhkiyu demiryo
iunun büyük bir kısmını işgal e • 

• 

den Çin kıt'aları, bir taraftan Şe- . . 
long yolu ile Tonvün şehrine ve uzak Şark hnrbınden hır saflın 

diğ.e~ taraftan Japon külli kuvvet-ı Samşul şehirlerine mukabil taar-
lerının bulunduğu Sikiang ve (Arkası 3 ·· .. 

un~ .<ayfıu!a) 

<adimiz bir kaç 
-~~~~~~~~~~~ 

sene içinde ınem 
lelekin htt ta . 
rahnda dikile -
cek heykeller 
i~in karilerin re 
yini ~ormak, bu 

giiın.. . ..• kii Türk biiyüklerin
den kin1lerin heykcJJ"'rirı• 'll'firmck 
istediklerini an
lamaktır. Bize 
Atatürk'le İsmet 

İnönüniln isim • 
leri haricinde on 
on beş isim gön 
dercnlcrin ce . 

vaplarını iç sa~· 
famıza sırnsile 

dercederken i . 
simleri n ad -

Dil alimi değil sanatkôr 
Gazetelerimizde d"I 1 . 

1 
d - . 1 mevzuu con- çını, hazan da bırkaç yi.iz tantı.;,İni 

an 1
• Son şeklıle !>u meseleyi ilk şiveden kovdu ve ı..o,·uyor. 

ortaya k .. "d • o~·au, gu,zı ~ meslekdaşı- Bu ıniinaschctle hir ~c~· sii)·liyc-
nıız İbrahın1 Alacttın Gö,·sadır. Jin1: Lisanın estetik yapısından l'n 

Onun İkdamda çıkan •Bnl\anlık • az anlıynnlar lisaııiJalçılardır. "'i
tan Vekıilete• )'azısından sonra he· (('kim bir teşrih fllinıinin bir ter 
men bi.ittin gazcteJerinıiz YC" n111 • ziden fazla \-ücut , e kıhk zarafe

harrirlerin1iz şu hakikat üstlindc tinden nnladıi{ı iddia e<lilenıC'z. 
birleştikleı·ini gizlemediler: Ne dil Artık, dilimizin l'slclik bıiııy<",i-
aykınlığı, ne dil irticaı! ııi tayin i~ini dil iılimlerine d<-ğil, 

! 
j 

Franko kuvvetleri Cümhuriyef\;i
re kartı her batveyi kozanabilmek 
'n ona tekaddüm eden bütün me· 
leleri tahrip ebnek mecburiyetin

edirler. Bu kuvvetlerin geçtikleri 
erler, baıtanbata tas ve toprak ol
u1tur. Rönesanı devrinin en yük
k un'at eserleri, Araplardft.n kal
a nadide binalar, kütünhtıneler, 
li:lar, bab~eler, h•p hôk ile yeksan 
muıtur. Tahribat ve ... lehe dü,. 
ana karıı değil. Öz memlekete kar
Japılıyor ve son ve nih:ıi zaff'r 

26 İkincika.ıunda Alman misa -
fir, Meçhul Askerin mezarına bir 
çelenk koyacaktır. Müteakiben Re 
isicümhur kendisini ;,abu! ederek 
öğle yemeğine alı!<oyacaktır. Öğ
leden sonra siyasi görüşmeler ya
pılacak ve bu görüşmeleri Alman 
sefarethan~slııde yapılacak bir ka
bul resmı takip edecektir. 

Parlamento mehafili, ademi mü
d,ahale siyasetine devam etmesi 
hususunda hükıimete ıtimad be -
yan edeceği kanaatindedir. 

reslerilc isinıle . 
Yıllar rnr ki birçok müessesele- ı;üzclliğin hır ll'k eksperi olaı< 

rimiz •idare• ye «yönetim• demek san'atkflru bırukahın, İlmin güırl 

Bu mehafil, 5olcuların muhale • 

(Arkası 3 iirıcü satıfado ı JORJ BONNE 

rini sarih •kunak!. 
rica ederiz. 

\ •· ı •• 
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için, olanca hüsnüniyetlerilc dil
lerini zorlayıp durdular. Fakat her 
geçen giin, bu keltmelerdoıı birlco-

san'ate müdahaleı-.i i_ te hu netice
~·i ,.C"rdi. Bir f(•rrlihC' kiıt'f. 
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Musanın Hayalı 
Velit "benim mai yetim 

rem kişiler değildir ,, 
namah
dedi 

iKDAM 

Sehiı·,·Haberleri • • • 

Mehmet Akifin 
mezarının planı 

Bu mezar sade ve Türk 
tarzında olacak 

İstiklil marşı şairi Mehmet A -
küin mezarı tanınmış mimarları
mızdan Hikmet tarafından hazır -

. . .. 

Sultanahmette 
Vilayet Sarayı 

Devlet mahallesi için 
hazırlıklara başlandı 
Vilayet sarayı Sultanahmet 

Bahçenin ağaç dalları ile kaplı Biz .. gelmesini bildiğimiz gibi git.-
köşelerine sazendeler ve hanende- mesini de biliriz. lanmış ve inşaatına başlanmıştır. 
!er konmuştu. Bunlar da verilecek Başkfilıin şaşaladı. Mezar Türk mimari tarzında bir 

meydanında yapılarak, Sultanah
met meydanı bir devlet mahalle
si haline getirilecektir. 

bir işaret üzerine berekete geçe- Velidi hiddetlendirip saray eşi

ceklerdi. Sazendelerin mızrapları ğinedn geri döndürmek istemiyor
işler, hanendelerin yanık sesle - du. Yalnız ortada büyük bir engel 
ri yükselirken tüllere bürünmüş vardı. Haydi Velidin refikile bera
Mısır dilberleri, asma bahçenin ber asma bahçeye girmesi muvafık 
çiçek tarhları arasında kelebekler olsun .. Fakat hükümdar sarayının 
gibi uçarak raksedeceklerdi. Ve - haremine er kişi olarak kendisin
lit, Hacebi huzuruna nasıl yalnız den başka kimse giremezdi. Kabus 
kabut etmiş ;se Kabus ta Velidi o kadar kıskançtı ki.. baş kahine, 
öyle kabul edecekti. ancak onun artık çok ihtiyarlamış 
Mısır sarayının servet ve ihti - olduğuna kanaat getirdikten sonra 

ıamını göstermek için sarayın oğ- bu müsaadeyi vermişti. Hükümdar, 
lanlarına da en ağır elbiseler giy- ilk defa olarak bir yabancı erkeği 
dirilmişti. harem havası içinde kabul edecek-

Sarayda her şey, mezarlık hü- ti.. o da Velitti. Velidin refiki olan 
kümdarı Ve!idi kabul için hazırdı.. Hamanı da kabul etse bile pırlanta 
Velit ise, Haceb gittikten sonra Ha- gibi elli delikanlının .. hele Beni İs
man ile başbaşa vermişler ve sara- rail delikanlılarının cariyeleri ara
ya yapacakları ziyaretin programı- sına girmesine asla tahammül ede· 
nı beraberce hazırlamışlardı. mezdi 

Baş kfilıin, hükümdarın bu tabia
tını bildiği içindir ki, mezarlık sa

Ertesi gün... rayındaki tabut hadiessini mesld'.lt 
Mısır'ın sur kapısının muhafız- geçmiş, Kabus'un öldü zannile ar

tan hiç de alışkın olmadıklArı bir kasından gözyaşı döktüğü baş göz-
manzara ile karşılaştılar. desinin Velid'in yanında bulundu-

Onlar daima şehirden dışarıya· ğunu söylemetn4tl 
ıı:'.e~lığa doğru cen~ze kalabalığı Şimdi nasıl olur da has bahçe
goruyorlardı. Halbuki bu sabah me- nin .. Asınabahçenln harimine Veli
zarlıktan şehre doğru bir kalabalık din maiyetini teşkil eden delikan-
geliyordu. lılan sokabilirdi. 

••• 

Vellt, kendisini daha yakından Haceb, Velldin kulağına eğildi: 
Mısır halkına göstermek için ya- - Hükümdarımız, dedi, size çok 
yan yürüyordu. hususi bir kabul hazırladılar ... Bu 

fıronton ile çerçevelenmiş bulu -
nacaktır. Çerçeve ile kaplanan ki
tabe içinde (Mehmet Akif Burada 
Yatıyor) ibaresi bulunacaktır. A -
kifin yatacağı sanduka mermer -
den yapılacak ve Türk tezyinatı 

ile kabartma olarak işlenecek, bir 
Türk sancağı ile kaplanmış bulu
nacal<tır. Kitabe taşınm iki tara -
fında eski mezar taşlarında bulu
nan ve suluk denilen yarım kum 
saati şeklinde yapılmış bir vazo 
bulunacaktır. 

Bu vazo içerisinde Şölief ola -
rak lale, zümbül, karanfilden mü
rekkep eski Türk tezyinatı bulu -
nacaktır. Mezarın kaidesi 2,75 -
3,75 metre olacaktır. Sade bir gü
zellik taşıyacak olan bu tezyinat 
Sinan devrinin hususiyetlerini be 
lirtecektir. 

Kabrin cephe taşında İstiklal 
marşından mısralar bulunacaktır. 

-~---

Vali, alakadar bütün vi18.yet da
irel0rine bir tamim göndererek 
Sultanahmet meydanının belediye 
imar müdürlüğünce münasip gö -
rülecek yerinde vilayet teşkilatı

nı tamamen istiap edecek vaziyet
te bir vil3yet hükumet binası in -

şasının mutasavver bulunduğunu 

bildirmiştir. 

Vilayet sarayının projesi yapıl

mek için bütün vilayet daireleri -

nin ilıtiyaçlan, oda adetleri ve eb

atları hakkında her daire bir ilıti

yaç listesi hazırlamağa başlamış -
tır. 

Mesleki tedrisat Müdürü 
Evvelki gün şehrımize gelen 

Maarif Vekaleti Mesleki Tedrisat 
Umum Müdürü Rüştü dün şehri -
mlzdeki meslek mekteplerini tef
tişe başl~mıştır. 

-----o-

Parkta bir sergüzeşt Filozof mahkemede! 
Çimenlerde yatan bir 
kadının mücevherleri 

çalınmıştı 1 

Beyazıt camiinde söy
lenen sözlerin gayesi 

araştırılıyor 

HERGÜN 

İhtisas 
Diyorlar ki: İhtisas asrında

yız, berberin dişçilik ettiği 

devir geçti.. Doğrudur: Artık 
meşhur basurcu Ag8.h Paşa -
nın bile sesi çıkmıyor.. Fa -
kat, İstanbulun iktısadi vazi
yetile yine mütekait bir sefir, 
ihtiyar bir vali, eski bir ope
ratör me§gul! 

Demek ki, tl'niyenitede ay
n bir fakültesi bile olan şu 

iktısat ilmi, henüz aklıselim
den ileri gidebilen bir ihtisas 
işi değilmiş! 

İşte, bu komisyonun faali
yeti sayesinde, ekmeğin ucuz
lamasını beklerken okka ba
şına on pll'l'a pahalandığını 

öğrendik.. 

Geçen yıl, mezbaha resmini 
indirerek belediyeye birkaç 
yüz bin liraya malettiğimiz 
ucuz etin de bu sene yine es
ki fiatına çıktığını görmedik 

'? mı ... 
Hangi iktısadi tedbirimiz 

var ki, sonunda halkın zararı
na netice vermesin? 

İşte, tartı değişikliği: Okka 
ile beraber müşteri de okka
nın altına gitti! .. İtiraf ede -
lim: Dirhemle gram arasın -
daki fark, terazinin çekemi -
yeceği k,adar alıcıya zarar 
vermiştir! 

İşte pazarlıksız satış: Her 
şey, fiat merdiveninin en üst 
basamağına çıkıp oturdu. 
Tüccar, ilk istiycceği fiatı son 
fiat yapmıştır! 

Fakat niçin şaşmalı? 
İktısadın •doktor• !arı bile 

varken, biz şehrin dertlerini 
koca k:ırı ilacile tedaviye ça
lışıyoruz! 

Yusuf Ziya OflTAÇ, 

Yanında Haman vardı. kabulün hususiyet ve mahremiyeti 
Arkalarında, altın işlemeden ku- içine sizden başka er kişinin girme

Gülhane parkında, Marika adın 
da bir kadının para ve mücevher
lerini gasbetmek suçile mevkuf bu 
lunan İbrahim ve Hakkı adında 

Dün Ağırceza mahkemesinde, 
halkı devletin emniyetini ihlale 
teşvik suçile, Cemal Ôztoprak a-
dında bir adamın muhakemesine ============== 

maşın cinsi kaybolmuş k.aftanlar sini arzu etmiyorlar. Madamki re- iki kişinin dün Ağırceza mahke -
vardı. Elli köle hepsi de genç ve fikinizden ayrılmıyorsunuz, sizinle mesinde muhakemelerine başlan -
birbirinden güzel elli delikanlı, si- beraber o da gelebilir, fakat mal- mıştır. 
yahlara bürünmüş bir halde ve hal- yetiniz... Park bekçisi de bu davada gay -
ka vaziyetinde yürüyorlardı. Velit gülümsedi: rırnevkuf olarak ve cürüm mahsu-

Velit, kavunları yağma edildik- - Anladım.. dedi.. hakkınız var. !ünü saklamaktan suçlu olarak da
ten ve eline fermanı aldıktan son- Fakat benim maiyet!m hükümdarı- hildir. 
ra Mısıra hiç girmemişti. nızın mahremiyetini bozacak na Tahkikat evrakına göre, Hak -
Kapıdan geçerken, kavunlarını mahrem kişiler değillerdir . kı Marikayı bir gece evvela Sa -

yağma!ıyan ve uyuz eşeklerin! eı-) Velit, böyle söyler söylemez ma- rayburnu gazinosuna götürmüş ve 
!erinden alan muhafızları gördü, iyetlni teşkil eden delikanlılara bir orada içtikten sonra gece karanlı
gözgöze geldiler. işaret yaptı. Bir anda .. elli delikanlı ğında parka dalmışlardır. Parkta 

Muhafızlar, gözlerine inanamı- birden soyunmıya başladılar ... Ka- Hakkı ile Marika kuytu bir köşe-
yorlardı. İçlerinden biri: ra kaftanlar sıyrıldıkça altında in- ye çimenlerin üzerine yatmışlar -

- Şeytan çarpsın .. dedi .. Bu bi- ce ve renkli tül libaslar meydana dır. Biraz sonra İbrahim yanları -
zim uyuz eşeğin sahibi... çıkıyordu. Fırlatılıp atılan kan kü- na gelmiş ve Hakkı ile beraber 
Arkadaşl: !Ahların altından uzun .. siyah ve Marikayı bıçakla tehdit ederek al-
- Çeneni kıs .. dedi.. Şeytanı da- ipek gibi saçlar dökülmüştü ... Baş tın bileziğini, iki elmas yüzüğünü 

vefe lüzum yok... O, şeytanın ta kahin .. az daha sırtüstü düşüp ba- ve çantasındaki paralarını alınış -
kendisi... yılacaktı... !ardır. Hakkı hemen kadının ya-

Mlfır halkı, adım duydukları, fa
kat yuzünü görmedikleri mezarlık 
hükümdarını kara kaftanlı maiye
tinden tanımışlar, yol üstüne biri
kerek bu lhtisaınlı geçişi hayretle 
seyre dalmışlardı ... 

biraz evvel yakışıklı birer deli- 1 nından kaybolmuş ve İbrahim de 
kanlı olan Velidin maiyetı, şimdi gasbettiği şeyleri park bekçisi 
peri yüzlü birer c!Jlber .. birer cari- Mustafaya vermiş ve o da bunları 
ye oluvermişlerdi... bir ağaç dibine gömmüştür. 

Bu cariyelerden onu sarı tüllere İbrahim mahk"emede nları sö 
bürünmüştü. Onunun vücudünü !emiştir şu y 

V elit, böyle ve göz kamaştırıcı 
bir maiyet balkı ile sanlı olduğıı 
halde Mısır sokaklarından geçtL 

Saraya yaklaştılar. 

Baş illin Haceb tarafından ko
nulmuş gözcüler koşarak haber 
verdiler: 

- Mezarlık hiikümdarı geliyor. 
~ 1dhin, sarayın avlusuna sır

ma kaftanlı bütün ııaray iç oğbn
larını iki saf üzerine dörder sıralı 
dizmlştl Kendi de, tıpkı Hamanın 
yaptığı gibi sarayın kapısı eşiğinde 
bekliyordu. 

Velit, yanında Haman .. arkasın
da, ellerinde büyük ve gümüş kal· 
kanları ile kara kaftanlı elli deli-
kanlı maiyeti.. yavaş adımlarla sa
rayın cümle kapısına geldiler.. ve 
içeri girdiler. 
Baş kahin, Velidi hürmetle kar

şıladı: 

- Büyük misafir!.. dedi.. Mısır 
Hükümdarının sarayına hoş geldin. 

Velit, rolünü sonuna kadar oyna
mı 'a azmetmi~, azametli bir vakar 
kinde hafif bir tebessümle Haceb'e 
tcbessü m etti. 

Haceb tekrar eğildi: 
- Hükümdarımızın sarayının bir 

usulünü arzedeyim .. dedi. Huzura 
yalnız mL•afirler kabul edilirler. 

yeşiller sarmıştı. Onu turuncu t,,... 
!er altında birer şafak perioini an
dırıoyrdu. On tanesi Nil rengi tül
ler içinde kıvranıyordu. On tanesi
nin gül rengi vücutleri pembe tül
lerin arasında kayboluyordu ... 

Ve bunlar .. bu elli cariye .. yere 
bıraktıkları kalkanların içlerine 
sakladıkları zilli defleri ellerine a
larak bir alatmsema çemberi !le 
hem Velid!, hem Hamanı, hem de 
baş kahini sardılar. 

Velit, gülerek Haceb'e sordu: 
- Bu gördüğünüz kızlar .. benim 

maiyetim değil.. hükümdannıza 

hediyelerimdir. 
Baş k5hinin dili tutulmuştu ... 
Yıldızlar, ona ne zamandanberi 

Mısır'a bir hükümdarın, bir Fira
vun'un geleceğini ve bu Firavunun 
kudret ve şevketinin tanrı ile re
kabet edecek dereceye geleceğini 
habe rveriyorlardı. Yıldızların işa
ret ettikleri adam .. muhakkak bu 
olmalıydı ... 
Baş kAhin önde .. Velit ve Haman 

arkada .. ve üçü de elli dilberin ha
lesi ile sarılı yürüdüler.. Sarayın 
ihtişam dekoru içinde yüzen kori
dorlarından geçtiler. Arka kapıdan 
çıktılar. Nil üzerinde kurulu Asma
bahçeye doğru ilerlediler. 

Davetli misafir siz olduğunuza na- Tarih diyor ki: 
zaran ref'kinizin ve maiyetinizin cÇün Velit işaret eyled;. Kara ll-
buracla beklemeleri icap edioyr. baslara bürülü ve top yüzlü deli-
Baş kahin, kendisine mezarılk sa- kanlılar bir anda bu gece rengi ör

ravında yapılan muamelenin ayni- tülerden sıyrıldılar ve her biri bi
ni VP!ide tatbik etmek istemişti. reT renk ince libaslara bürülü peri 

Velit başını kaldırdı: kıyafetini aldılar. Öyle/cim emsal-
- Ben , dedi ne refik imden ve lel"i ancak cennette bulunur idi .. ve 

ne de maiyetimden ayrılırım. Biz hepsinin de üryan vücutleri libas
buraya sizin davetinizle geldik. lıırı altından görünüyor idi > 

Halbuki sizi biz davet etmemiştik.! (Arkası var] 

- Parka gittim. Hakkı ile Mari
kayı gördüm. Fakat soygunculuk 
vapmadım. Bilezikle diğer şeyleri 
ben bir ağacın altında buldum ve
polise teslim etmesi için park bek 
çisine verdim. 

Hakkı da şöyle demıştir: 
- Marika benim dostumdur. Bi-

lezikle yüzükleri esasen ben ken
disine hediye etmiştim. Ne diye 
bunları gasba kalkışayım? Çimen 
üzerinde yatıyorduk. Marika bir 
aralık çantasının yanında bıraktığı 

yerde olmadığını görünce .Soyul
duk• diye ayağa kalktı. Aradık 

fakat bir şey bulamaC:ık. 
Muhakeme gelmiyen şahitlerin 

celbi için başka güne bırakıldı. 
----o--

ViLAYET 

Valinin tetkikleri 
Vali Doktor Lutfi Kırdar dün 

Kadıköy tarafına geçerek oradaki 
temizlik ve inşaat işlerini tetkik 
etmiştir. Vali bir aralık Aksaray
da yeni yapılan 45 inci ilk okulu 
gezmiş ve bahçesindeki eski evin 
ortadan kaldırılmasını ala.kadarla -
ra emretmiştir. 

MÜTEFERRiK 

Kurban derileri 
Kurban bayramı dolayısile Türk 

Hava Kurumuna verilecek olan 
kurban derilerinin ve kurbanların 
Kurum tarafından muayyen yer -
!erde kurulacak depolara sevke
dilmesi için belediye vesaiti nak -
liyP.Si Türk Hava Kurumuna yar
dım edecektir. 

başlanmıştır. 

Filozof olduğunu iddia eden Ce
mal Öztoprak omuzlarına kadar 
sarkan saçları vardır ve mevku -
fen muhakeme edilmektedir. 

Okunan tahkikat evrakına göre 
Cemal Ramazanda bir gece yatsı 

namazından sonra Beyazıt camiin
de Kur'an okumuş ve bunu mü;e
akıp ta yüksek sesle halka şunları 
söylem iştir: 

- 1356 arabi senesinde Kur'anı 
okumıyan ve tanımıyan birçok 
devletler yıkıldı. 1357 senesinde 
de bazı devletler yıkılacak. 

Bunu müteakip Cemal camide 
bulunan sivil polis memurları ta
rafından karakola götürülmüş ve 
hakkında takibat yapılmıştır. 

Maznun, sorgu hakimliğinde, 

bu sözlerile yıkılan devletlerin Ha
beşistan ve yıkılacak devletin de 
Japonya olduğunu anlatmak is -
tediğini söylemiştir. 

Tahkikat evrakının okunmasın
dan sonra müddeiumumi muha -
kemeye gizli olarak devam edil -
mesini istemiştir. Fakat heyeti 
hakime kısa bir istişareden sonra 
buna mahal olmadığrna karar ver 
miş ve muhakemeye devam etmiş 
tir. 

Hadise hakkında şahit olarak 
dinlenen Beyazıt komıserliği sivil 
memurlarından Abdullah, maz -
nunun sadece yukarıda nakletti -
ğimlz cümleyi söylediğini ve ken
disinin vaiz vermeğe izinli olma
dığını söylemiştir. 

Bundan sonra dinlenen Beyazıt 
camii mezini Mustafa da Cemalin 
Kur'J.n okuduktan sonra yalnız yu 
karıki cümleyi söylediğini ve baş
ka bir şey söylemediğıni teyit et
miştir. 

Maznun Cemal. bu sözlerin Tür 
kiyeyi ima gibi bir mana taşımı -
yacağını. Cümhuriyet hükUıneti

nin esasen din işlerini tamamen 
serbest bırakmış olduğunu, hadi
senin ve kendisinin mahkeme hu
zuruna gelmesinin polisin takdir
sizliğinden ileri geldiginı söylemiş 
ve bu sözlerinin vaiz telakki edile
miyeceğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra muh3keme gelmi
yen Muzaffer Arıkan adındaki şa
hidin ihzaren celbine ittüakla, 
maznun Cemalin mevkufiyetinin 
devamına da ekseriyeile karar ve
rerek muhakemeyi başka güne bı
rakmıştır. 

İtiraz - Mündericatı.mızın faz
lalığından dolayı Yaşamaya Mah
kum romanımızı dercedemedik. 
İtizar ederi. 

AARIF iŞLERi 

Şahadetnameler ve 
damga resmi 

Son damga resmi kanununa gö
re· ilk ve orta okul şahadetnamele
ri damga resmindrn muaf tutul -
muştur. Hasıl olan tereddüt üze -
rine Maarü Vekaleti tasdikname
lerin de bu muafiyete tabi bulun
duğıınu dün İstanbul Maarü Mü
dürlüğüne bildirmiştir. 

BELEDiYE 

Belediye Reis muavini 
Sivas Vilayeti idare heyeti aza

lığına tayin olunan Belediye Reis 
muavinlerinden Rauf Salı günü 
yeni vazüesine başlamak üzere 
şehrimizden Sivasa hareket ede -
cektir. Yerine tayin edilmiş olan 
Akhisar kaymakamı Rıfatın tayi
ni henüz Vi18.yete teoliğ edilme -
miştir. 

Çöp arabalarının gürültüsü 
Sabahları çok erken işe başlı -

yan çöp arabaları hele çöp boşal -
tırken geçtikleri yolun etrafında

kileri tatlı uykularından uyandır

maktadır. Bundan sonra çöpçüle

rin çöp kaplarını arabaya boşal

tırken gürültü yapmamaları bele
diyece çöpçülere bilidirilmiştir. 

ADLiYE 

Başkasının nüfus cüzdanile 
dolaşırken yakalandı 

Sarıyerde Uskumru köyünde 
Hasarım yanında çalışan Mahmut 
oğlu Süleyman adınd:. bir adam 
başkasına ait bir nüfus cüzdanını 
kullanırken yakalanmıştır. 

Süleyman, askerlik yapmamak 

için eline geçirdiği b;r Yugoslav

ya pasaportile üç sene evvel Yu -

goslavyadan İstanbula gelmiş ve 

Hasanın yanına yerleşmiştir. Sü -

leyman Hasanın nüfus cüzdanını 

da taşımakta ve kendi hüviye va

rakası imiş gibi kullanmaktadır. 

Süleyman dün birinci sorgu ha

kimliği tarafından isticvap edil -

miş ve sorgusunda İstanbul ilk 

geldiği günlerde üç ki~i tarafın -
dan pasaportunun ve paralarının 

zorla alındığını ve bunun üzerine 
kendisini hiçbir otel kabul etme -

diğinden }Tasanın nüfus cüzdanını 
kullanmak mecburiyetinde kal -
dığını söylemiştir. Süleyman tev
kif edilmiştir 

20 - 2 inci kfinun -

İstanbul Otelle 
Esaslı bir Islah işi için Beledi 

bir proje verildi • 
yenı 

Şehrimizin ötedenberi zaman 
=an mevzuubahs olup bir türlü 
hlledilemem!ş meselelerinden biri 
de otellerdir. 

Otel diyip geçmiyelim bir şehre 
ayak basacak insanın, ilk soraca-
ğı, ilk uğrıyacağı yer oteldir. O-
teli olmıyan şehirler tasavvur edi

ruf otellere gelince 50 
mez. Asıl çoğu beşinci, 
nıf otellerdir ki asıl ısla 
taç olan oteller de bunlar 

Otele 

lebilir mi? Her şehrin, her kasa- ~'"'!iiıl 
banın hatta her köyün kendine -
mehsus bir ufak oteli, yahut ayni 

miyetin 
zırladığ 

!erden 
elimize 
için 
rin 
rini, 

o 

işi gören bir hanı, biı' misafirha -
nesi vardır. 
Dünyanın en asri ve modren o -

telleri İsviçrededir. Çekoslovakya
da da büyük ve modren oteller bu 
lunduğıınu işitiyoruz. Otelleriyle 
meşhur olan daha 50 yer saysak 
kendi memleketimizden bir şeh -
rin adını söylemeğe cesaret ede -
miyeceğiz. Çünkü otelcilikte çok, 
pek çok geri kaldık ve her yıl da 
gerılemekteyiz ... 

Bunun sebebi nedir~ Niçin otel
cilikte bu kadar geri kaldık ve ge
riliyoruz? Çünkü şimdiye kadar 
otelciliği ele alıp tetkik etmedik, 
ihtiyaçlarını ve ısliıha muhtaç ta
raflarını arayıp cevap vermeğe 

çalışmadık. 

Hazirlanan preje 
Sekiz yıldanberi İstanbul Bele

diyesinin her yıl bu işi tetkik ede
ceğini, şehrimizin bütün otelcile
rinin ihtiyaçlarını esaslı bir sekil
de gözden geçirerek ıslah edece -
ğini duyar dururuz. Bu sene de 
bundan bir ay evvel belediyenin 
isteği üzerine otelciler cemiyeti ta
rafından otelciliğin ıslahı için 
19 - 20 sayfalık bir prtıj~ hazırla -
nıp verildi. 

Bu projenin şimdiye kadar ele 
alınarak tetkik edilip edılmed•Kinı 
bilmiyoruz. 

Ne istiyorlar 
Verilmiş olan projeye nazaran 

evsafı, 

teşkilatı ve vazüeleri y 
izah edildiği için bu proje 
lıyanlardan icabında çok i 
şekilde istüade etmek m .. 
lacağında şüphe bırakın 

dır. Projede otellerden baş 
siyonlardan da bahsedilm 
Malfundur ki 1stanbulda o 
dar belki de ondan da faz! 
siyon ve bu pansiyonlarda 

lar vardır. Binaenaleyh b 
kontrolü ve daha ma«but b 
konulması da çok lazımdır. 

Bu hususta a!B.kadarlarda 

tığımız temaslar gerek biz 

se elimize geçen projelerde 
diğimiz kanaate istinaden ş 
birler alınmasile otellerin ıs! 
!una girilmiş olacaktu. 

1 - Otellerin tasnifi. 

2 - Otelcilik mektebinin 
ması. 

3 - Birinci sınıf yazlık v 
lık otellerin inşası. 

4 - Otellerde sıhhi şerait' 
tırılması, susuz hiç bir otel 
nın bırakılmaması. 

5 - Otel fiatlerinin indiril 

otelciler cemiyeti mevcut otellerin 6 - Pansiyonların ıslahı ' 
evvela sınıflara ayrılarak altıya 1 zibat altına alınması. 
taksim edilmesini istemektedir. Bunların içerisinde bizce e 

Bu istek her yıl tekrar edildiği him olanları otelcilik mekte 
halde bu yıl da tekrar edilmiş ol- açılmasile otel fiatlerinin in 
masından anlaşılıyor ki otellerin mesidir. 
tasnifi işi ilk yapılması lazımgelen Birincisini temin etmek içi 

bir iştir. zun boylu bir masrafa ihtiyaç 
Halen İstanbulda 140 tane otel tur. 4 - 5 bin lira ile bu pe 

bulunmaktadır. İstenilen ve ta • 
temin edilebilir ka.'1aatind rif edilen tasnife nazaran birinci 

sınıf otel şehrimizde yoktur. İkin· 
ci •ınıfa girebilecek otel, İstanbul
da yalnız birkaç tane sayılabil -
mektedir. O da bazı tadilat y,ap -
ma kşartile .. Üçüncü dördüncü sı-

Mektebe tatanca getiren 
bir talebe yaralandı 

Haber aldığımıza göre, Vefa li
sesinde bir hiıdise olmuş ve patlı
yan bir tabanca ile bir talebe ya -
ralanmıştır. 

Yakup oğlu Vahdettin babası -
nın tabancasını alarak mektebe 
getirmiş ve bir aralık boş sandığı 
tabancayı karıştırmağa başlamış

tır. Dolu olan silah birdenbire pat
lamış ve çıkan mermı çocuğu ya
ralamıştır. Vahdettin tedavi için 
Cerrabpaşa hastanesine kaldırıl -
mıştr. 

Alman tayyarecileri geldiler 
Alınan hava ordusuna mensup 

üç tayyare zabiti dün Berlinden 
tayyare ile şehrimk.e gelmişlerdir. 
Alman sübayları Yeşilköyde Türk 
meslekdaşlarile bir müddet görüş
tükten sonra şehrin seyredilmeğe 
değer yerlerini dolaşmışlardır. Mi
safir tayyareciler cenuhl Afrika
da uzun bir tayyare seyahati yap

mak maksadile Berlinden evvelki 
gün kalkmışlar, Sofyaya uğıadık
tan sonra İstanbula inmişlerdir. 
Buradar. Ankara - Bağdat - Kahi
re yolile cenubi Afrikaya gidecek
lerdir. 

Şehrimizde mandalina 
fidanlığı 

Şehrimiz Ziraat Müdürlüğünün 
mandalina yetiştirmek için Hey -
beli ve diğer adaların kuytu yer
lerinde yaptığı tecrübeler müspet 
netice vermiş olduğundan Kartal
da da böyle bir fidanlı'lt yapılma
sı kararı 

Çünkü şehrimizde otelcilikter; 

lıyan ve bu işi hakkile kavr 

otelcilik mektebinde ders ve• 
muallim buluna.bilecel<tir. 

senm ca'll 

Ziraat iekili AnkaraY 
döndü 

Şehrimizde bulunmakta olan 
raat Vekili Faik Kurdoğlu diiJ! 
şam Ankara Ekspresine bağl 
hususi vagonla Ankaraya hM 
etmiştir. Vekil ista~-yonda 

LO.tfi Kırdar ve dostları tar 
dan uğur lanmıştır. 

Ziraat Vekili muharririmize 
zı huausi işlerini görmek üzere 
tanbula geldiğini ve bu arada 
kaletl alakadar eden meseJelet 
zerinde tetkikler yapmak · 
nını bulduğunu söylemiştir. 

---<>----

Pastırmacı mahkemede 
Şehremininde Sıddık Can" 

adında biri sıhhate muzır paStıf 
ma satmak suçile Adliyeye ' 
mlş ve dün birinci ceza mahlte 
sinde muhakeme edilmiştir. 
Sıddık Canveren müdafa 

şöyle demiştir: 

- Belediye memurları dii 
!ardan aldıkları nümuneleri 
ğıtlara sarılı olarak beş on 'f 
bekletir; bunun için küflenır'. I 
sa benim pastırmam küflenJllıŞ 
ğildi. -~ 

·ı il' 
Neticede Sıddıkın suçu sııbı f 

muş ve 5 gün hapse, f lira d;uı 
ra cezası ödemeğe mahkiun 
miştir. ~ 

. .., 
kikler müspet netice ver'.1'ıŞı 
Kartalda şimdilik iki dönU~ 
bir araziye mandalina ekilece ti 
Bu fidanlıktan gaye varidat ge 
ren bu mahsulün burada yet 
leceğini ispat ederek yet· 
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lffARl!TLER 

Esnaf ve İnsaf 
Eski yazılanmu:da ve Vak'anüvia 

100 bin mi, 250 bin mi ? 
- - DO 

Elektrik Terbiye ve güzeJiik Fındıklıdaki Ç k H N 1

11!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'_,_,!I tarihlerinde (eanafı bi insaf) tabiri 

e arı. cı· ye azırı daima bir klİfe halinde tekerrür e-A m e r i k a der. Ayni harfleri ihtiva eden bu ikiz 
kelimenin yanyana ııetirilmesi yal- • • daimi binası Be r l ine davet edildi Japonuaua :~.~~~~.::::ı:.;;::~~:--:ı~ 

t a Y Y a r e zirn ııibi eskiler de eonaf ile lnoaf ara

sergısı 

Davetin sebebi bir iki hudut 
hadisesi ve Avrupa işleridir 
Prag, 19 CA.A.) - Hariciye Na • 

zırı Şvalkovskinin Alman hüku • 
metinin davetine ic~betle yarın 

akşam Berliıı.e gideceği resmen 
bildirilmektedir. 

• •• 
Berlin, 19 (AA.) - Yarı resmi 

bir membadan biJd,riliyor: 
Çekoslovakya hariciye nazırı, 

Şvalkovskinin Berlini ziyareti kı.~a 
sürecektir. Eski Çekoslovakyanın 
teşkil ettiği tehlikenin bertaraf e
dilmesi üzerine orta Avrupanın ye
niden organize olunması keyfiye
ti, Röma • Beri "'I ıruhverine doot 
milletkr zimaır / ıdar. arasında 

tEmasları yalnız tabii göstermekle 
kalına_ .>kta, fakat Çekoslovak ha· 
riciye na2ırı ile temaslar yapmak, 

İtalya ile birlikte, Avrupanın umu
mi hayatında Tuna havzasına ta

bii vazifesini vermeğe çalışan nas
yonal - sosyalist harıcl politikas1 

çerçevesi dahilmde yer alıruş bu· 
lunnıaktadır. Diğer taraftan, Al

manya, bittabi, Çekoslovakyanın 

yeni hudutlarının tahdidi işinden 

doğan hAdiselerlc alakadardır. Fi· 
kir teatisini icabcttiren diğer bazı 

noktalar da vardır. Bu görüşme -
!erden, hiçbir sansasyonel nctic 
vey2'ıut hususi bir anlaşma bek • 

lenmemclidir. Bu görüşmeleri, or
ta Avrupada süku~ eserine devam 
hedefine varmak için yapılan dai
mi çalışmanın bir ifadesi gibi te
lfıkkı 15zımdır 

sında çok defa ten bir münasebet 

k bulunduğunu tecrübe etmiılerdir. 1-Saf m z ya Ca kide birde kadılann, subaıılann, te-
hir kethüdalannın, yeniçeri ağaları

Satye Şirketinin bu binasını 
Denizbank nasıl satınaldı? V aşington, 19 (A.A.) - A-

merikan , Ünited Air Craft 
Corporation• tayyare fahri • 
kası bundan böyle Japonya • 
ya tayyare göndermeyeceği • 
ne dair hariciye nazırı Kul
lia teminat vermiştir. 

Hariciye nazı!" bu teminat
tan dolayı mezkur kumpan • 
yaya memnuniyetini beyan 

eylemi~tir. 
Sivil bir halkı bomban:lı • 

man eden bir memlekete tay
yare göndermemeleri ıçın 

harlciye nazırı tarafındaH 

evvelce izhJr edilmiş olan ar· 
zuya uymayan yegane kum
panya bu kumpanya idi. De
mek oluyor ki, bundan sonra, 
hiçbir Amerikan fabrikası 

Japonyaya tayyare satmıya

caktır. 

nın, ihtiaap ağalıt.nnın, hatti 1&mur 
kürkleri ve muhteşem kavuklarif., Dün bazı gazeteler Fındıklıdaki ı Bu itirazname ile beraber Elek
oadrazamlann arkalarında elleri ao- elektrik sergisi binasının satın a- trik İdaresinin vı:rd.ği cevap Be
palı bir alay bulunduğu halde çarıı, lınnıası yüzünden İstanbul Elek • lediyt'.'de bir komisyona havale e • 
pazan dolqarak insafsız emalı fala- trik İşleri Umum Müdürlüğü ile dilmiş ve bu komisyon Elektrik İ· 
kaya ytkbklannı biliriz. Terazinin Dcnizbank arasında mütevellit bir daresinin tezini daha kanuni bul
ek•ik, ekmeğin hamur olması veyıı 1 ihtilaftan bahsetmış ve bir çok duğundan hakkını kabul ve Deniz. 
narhın tecavüz edilm .. i gı"bi vesile- rakamlar göstererek satın alınma bankın itirazını reddetmiştir . 

1 ler şöyle dursun berb~r dükkanın- şeklini anlatmış v.c aradak, ihtiln- Şimdi Denlzbank dahill nizıım • 
•dan sokağa fırlatılmı, bir ır-. ıuyu- fın ahlli için işin bir komisyona. namesinin verdiği istimlak hakkı 
. nun bile bazı defa (Karal<uıi) bir havale edilmiş o)duğunu yazmış -

1 
ile te'."ellük edebileceği bu bina . 

idam kararına sebep olduğu hakkın- tardır. · nın hıç olmazsa istimlôk bedelinin 

1 

da fıkralar vardır. Anlatılıyor ki, e.. Gazetemizin bu hususta Elek • ı' yükseltilmesi için mü;acaatta bu
kiler ( eınafı bi inoaf) ın baklandan tr;k İşkrı Müdürlüğü ve Deniz • lunmakt:ı.dır. 

ııelebilmek için çok uğrqırlar ve ara- bank nezdinde yaptığı tahkikatin Bu müracaatla birlikte sergi bi-

l 
sıra kendileri de bu. uğurda insafın ta!oilatını ve hakiki vazi~ctle ra-I nas~n_ın satın _aı'.nma tarzını~ tet
hududunu ııeçerlerm!f- kamları aşağıya kaydedıyor ve kikı ıçın şehrımızde bıı kol]lısyon 

Çarıı ve pazarda küçük esnafı bu bu işin esa>Inı anlatıyoruz: ·kurulmuştur. 

Bir Şirket daha 
alıyoruz 

italy~nlar Kenyada Uzak Şark harbi 
tahşıdat yapıyorlar (~U§tar~f· l inci sau.fada) 

ruza gcçmışlerdır. Halen duşman 
tedafüi vaziyette bulunmaktadır. 

'

suretle ytldırmıya uğrqan o devir a- .Elektrik İdaresi, şirketi satın Komisy!'nda İstanbul Nafıa Mü 
damlan memleketin iktisadi baya- aldıktan sonra şirketin kiracı ola-: dürünün başkanlığı altında Be -
tında ııenit mikya.ta spekülasyon ya- rak işgal ettiği binaları da birer' !etliye Fen Müdürü Hüsnü, muta -
pan büyük bezirııinları da acaba dü- birer satın almağa lhtiya~· hisset -1 hasssı Mustafa, Defterdarlık Mil
tünürler miydi? Yoksa onlara arası· miştir. li Emlak Müdürü Osman çalışmak 
ra borç ıenedi yutturmakla iktifa e- Bu binalar meyanında Fındıklı- tadır. Komisyonun.. vereceği karar 
derek haklannda çok defa müoama- daki daimi elektrik sergisi ittihaz hükumete bildirilecektir. 
hah mı davranırlardı? edilen yer v rdır. Burası Satye 

Her halde bugün biz küçük esnaf şirketinin malıdır_ 
Denizbank ne diyor? 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
!etine rağmen hükumetin yarın 

büyük bir ekseriyet kazanacağını 
kaydetmektedir. Bu mehaf!I, di -
yor ki: 

Çintangkiang nehrini geçmeğe 

muvaffak olan Çin kıt'aları Hang
QCIV'un garb varuşlarını çember al
tına almağa hazırlanmaktadır. Ja

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 
kere ve alınacak kar>rdan • ı·vel 
bir şey söyleme·ıın faydası, olaca· 
ğını söy !emiş, kendisine tevcih e
dllen birçok sualleri cevapsız bı • 
rakmıştır. 

Mösyö Spesiyal, yanında iki mu 
rahhas arkadaşile beraber doğru
ca Pera Palas oteline gitmiş ora -
dan da firketin Metro hanındaki 
merkezine giderek Direktör, hu • 
kuk müşaviri ve muhtelif şube 
müdürlerini içtimaa davet etmiş
tir. 

• Meclisin dıin radikal sosyalist- ponların Şanghay'dan istedikleri 

terden Albert Chichery tarafından takviye kıt'alarının gelmesine ma 

tevdi edilmiş olan takriri kabul n~ olmak üzere Çin çeteleri Kia · 

etmesi pek muhtemeldir. Bu tak . şin demiryolunun muhtelif nokta-
larını tahrip etmişlerdır. 

kadar büyük bezirganların da İma· Esasen C'lektrik şirketinin dev • 
fını dü,ünmek mecburiyetindeyiz. rilc mevcudi ·etini muhafaza ede -
Eski ihtisap ağalarının vazifesini gÖ- miyecek bır hale gelen ve hali tas
ren belediye zabıtamız, halka karıı fiyede bulunan Satye şirketi ayni 
Cümhuriyet kanunlarının çerçevetti zamanda bu ~erginin elektrik ida
içinde muameleye mecburdurlar. Ve resine devri :çin müracaatta bu • 
iyi takip edilince o kanunların hü- lunmuştur. Ancak 250 bin' lira is
kümleri falaka ıohbetinden de mü- temektedir. 
enir olabiliyor. Fakat gönül istiyor 
ki, belediye zabıbmnın himmet ve 
faaliyeti kırk para fazlasile limon sa· 
tan bir külhaniyi, yahut kokmu, balı
ğı sürmek i.tiyen madrabaz bir diik
kincıyı cezalandırmıya münhasır kal~ 

masın, Pazarlıksız sabf kanunundan 
istifade ederek muhteşem camekan· 
lanndaki efyaya dü,ündiikleri fiatı 

koyan büyük eınafı da unutmasın, 
hele varillerle zeytin yei'Jnı makine 

yağlarile halt etmek gibi ııenif ölçü. 
de İfler gören koca bezirg&nlan bir 
an gözden kaçırmasın. lnıan meşhur 
ihtisap ağası Hüseyin beyin falaka
sına asıl hu çaptaki (esnafı bi insaf) 
için hasret çekiyor. 

Bu bedel Elektrik İdnrcsınce 

rirde ademi müdahale siyasetine Tokyo, ı9 (A.A.) _ Fransız hü-
devam edilmesi istenilmekte ise 

yüksek görüldüğünd•n o zaman 
pazarlığa girişllmış ve neticeye 
varmak için en kısa yol olmak ü • 
zere Nafia Vekaletinin elinde bu
lunan e!1,ktrik şirketinin hesapla
nna müracaat edilmiştir. 

Bu münaııebetle dün tramvay 
şirketinin Metro hanındaki mer • 
kezinde müstesna bir faaliyet, gö
ze çarpan bir gidip gelıne görünü
yordu. 

kumeti, dokuz devlet paktı hak-
de Fransa imparatorluğunun mü- kında Japon hükilmetıne bir nota 
nakalatının hürriyet ve emniyeti- vermiştir. 

H~r şube kendine ait hesaplarla 
kayıtleri çıkarmak ve §İrket reisi
nin istediği vesikaları hazırlamak 
içın akşam geç vakte kadar meş
gul olmuştur. 

Bu vesikalarla h/·saplar hazır • 
landığı takdirde Mösıö Spesiyalin 
bugün Ankaraya hareket etmesi 
mevzuubahstir. 

Şu vaziyete göre şirketin geııiş 
aaUhiyetlerle gelıniıı olan murah
haslarlle Nafia Veklleti yarın te
masa geçmi~ olacak ve satış mu • 
kavelesi önümüzdeki hafta içinde 
tamamlanmış bulunacaktır. 

Amerikanın yeni deniz 
üsleri 

V~ngton, 19 (A.A.) - B. Ruz
veU, Atlantik ve Paııi!ilrle yeni de
niz üsleri vücude getirilmesi hak • 
kındaki projeyi tasvip etmiştir. 

Proje bu:giin öğleden sonra lam • 
greye tevdi olunacaktır. 

Nevyork • Times gazetesinin öğ
rendiğine göre, bu proje, altı mil -
yon dolar kadar paranın hemen 
derhal bu hususta sarfedilmeııini 

fımir bulunmaktadır. 

nin müdafaası lüzumunda 
olunmaktadır. 

israr 

Franko Fransız 
değilmiş 

düşmanı 

Paris, 19 (A.A.) - Dün mebu -

san meclisinde harici siyaset hak

kında yapılan müzakere esnasında 
Taittinger, General Franconun kat 

lyyen Fransanın düşmanı olınadı· 
~ hakkında teminat vermiştir. 

Mumaileyh, demiştir ki, Fran -
kist İspanyayı ziyaret ettiğim za· 

man Franco, bana bu hususta çok 
kat'l beyanatta bulunmu§tur ve 

bu beyanat Bertin ile Romada ken 

diBine karşı bir burudet hasıl et -
mi§tir· 

Brunet, Candace, Garaparin 
Gustavino, Monnerville, Satineau 

ve Susset aşağıdaki karar suretini 
tevdi etmişlerdir: 

Mebusan meclisi, nefsi Fransa 
ile Fransız imparatorluğunun di
ğer bütün aksamının bayrağının 

gölgesi altında yaşay•n bütün 
halk ile birlikte vatanın himaye 

ve sehabeti altında olduğunu, 

Fransanın tecezzi kabul etmez, 

başkasına devr ve vekaleten aha

re tevdi veya taksim edilemez ol • 
duğunu resmen beyan eder. 

-8-

Ferda heyeti hakimeye bir şey ı Sonra acı acı gülümsiyerek ilave 
söylemiyor. Fakat hiç olmazsa ha- ettı: •Yazık Hacer, sen de benım 
kikati bana anlatması Jilzımdı. Bu onu vurduğuma inanıyorsur __ • 
daımi sükutu ile beni büyük bır İbrahim Lutfi omuzunu silkti: 
i.mk5nsızlık içinrle bırakıyor. - Yalnız sen değil herkesin res-
Kalkıp bir sigara yakarak dolaş- samı onun vurduğuna emin oldu-

mıya başladı: ğunu söylemeli idin. 
- Garip bir mahlük! diye söy- Hacer yüzü hafifçe sarararak ko-

lcndi. Böyle hareket edeceğine barı casına baktı: 
doğrudan doğruya vurdujiunu iti- - Sen de buna emin misin? 
raf etsin, çünkü bu vaziyet onu büs- _ Pek tabii olarak eminim. Sen 
bütün tehlikeye sürüklüyor 

Hacer de kalkıp oturmuştu, ba
şını s:ıllıyarak cevap verdi-

- Hakkın var Öyle gadp bir kız 
ki kimseye bir şey söylememekte 
ısrar ediyor. Geçen gün hastaneye 
gıttiğim zaman: •Ferda hiç olmazsa 
bana hakikati söyle. diye yalvar
dırn. Dudaklarını büktü: .Söylene-

bize Ferdanın ressama gittiği gün 
ne kadar heyecanlı olduğunu an
latmadın mı? Hatta o sırada .na
sıl yaptı bu işi Ferda?. diye af:lı
yordun_ 

- O zaman öyle demiştim amma, 
Ferda •Ben vurmadım• dedikten 
&0nra ona inandım. Zaten akhm 
böyle bir şey yapacağını bir türlü 

' 

9 Devlet paktı ve Japonya 
Tokyo, 19 (A.A.) - Tokio Nişi 

Nişi gazetesi Amerika ve İngiliz 
notaları hakkında tefsiratta bulu
narak Japonyanın enerjik davran 
masını istiyor ve diyor ki: 

Japonya, bugünkü vaziyet da • 
bilinde dokuz devlet paktının ta -
dili için bir konferans toplaması 
hakkındaki İngiliz - Amerikan 
teklifini kabul edemez. 

-- --<>-----

Almanya da Frankoya 
silah gönderecek 

{BD.§tarafı 1 inci sayfada) 

rağmen Rio Segre'nin sağ sahilin
de bütün müdafaa tertibatının ar
kasını çevirmiştir. 

lngilterede yapılan nümayiş 
Londra, 19 (A.A.) - Sol cena • 

bın gençlik grupları da hükumet
çi İspanya lehindeki propaganda
ya iştirak ederek Fransa - İspan
ya hududunun açılması için müra· 
caat etmişlerdir. Bu grupların ge
lecek hafta Barselona yiyecek 
yüklü bir vapur gönderecekleri 
bildirilmektedir. 

Bundan başka Cum:ırtesi akşa • 
mı 50 İngiliz şehrinde Cümhuri -

lbr11hlm AUleddln OÖVS a 

yetçi İspanya 
yapılacaktır. 

lehinde tezahürler 

Bir protesto 
Londra 19 (A.A.) - İspanya se

firi Azearate, İtalyanın İspanya -
da ademi müdahale prensipini ih -
liıl etmesini Barselonn hükumeti
nin kati surette protesto etmekt~ 
olduğunu ademi müdahale komi -
lesine bildirmesini talep etmek ü
zere hariciye nezaretine gitmiştir· 
Bu protestonun esbabı mucibesi, 
Frankistlerin harp gemilerine ait 
listenin 'neşredilmesidir. Bu lis , 
!ede 1937 senesinde İtalya tarafın 
dan Francoya satılmış olan 4 muh 
rip ile 2 tahtelbahir vardır. Barse
lonanın notası, bundan başka, bu 
muamelelere karşı ademi müdaha 
le komisetinin ka•den sükut etme 
sini de protesto etmektedir. 

Bu hesaplara göre Fındıklıdaki 
elektrik sergisinin maliyet bedeli 
130 bin liradır. Senelik amortb • 
manlar '\'e şirketin sair menfaat -
leri düşürüldükten soııra İdare bi
naya yüz bin iira bedel takdir et -
miş ve bunu <irkete teklif etmiş -
tir. 
Diğer taraftan Elektrik İdaresi 

umumi menfaatler namına yapa -
cağı istimlak hakkın~a kanunun 
kendine bahşettiği hak ve salahi • 
yetleri düşünerek binanın istim • 
~ki cihetine gitmeği işi halletmek 
noktasından daha elverişli bulmuş 
ve icap eden makamlarla Beledi • 
yeye müracaat etmiştir. 

Hcskp neticesinde 
Belediyede binanın iradı gay -

risafisi üzerinden yapılan hesap 
neticesinde bedelin 11 yüz bin 
liradan fazla etmiyeceğıni teyit et
miş diğer Jaraftan istim!Ak mu -
amelesi bir hayli ilerlemiş ve ni • 
hayet Dahiliye Vekaletinin de tas
diki ile kesbi kat'iyyet etmiştir. 

Bu aralık Denizbank binayı 250 
bin liraya satın aldığını ileri sü -
rerek Nafıa Vekaleti İstanbul E -
Jektrik İdaresine bir itirazname 
göndermiş ve bu binayı istimlak 
edemiyeceğini İdareye bildirmiş
tir. 

İbrahim Lutfi karısının önünde defteri göğsünün üzerinde sımsıkı tü bir iş olacak amma ben bu hare-
durarak acı acı güldü: tutarak: ketten çekinmiyeceğim. Kendisine 

_Sen de hepimiz gibi Ferdanın - Lut!i! dedi. defteri getirdiğim zaman suçumu 
Akif Cemali vurduğuna eminsin.. Avukat hayretle onun teliişlı ha- itiraf ederim, belki buna çok kırı
Fakat bunu bir türlü itird etmek !ine bakıyordu. Hacer gözleri ile e- lacak, yeter ki bu defter elimize 
istemiyorsun... lindeki defteri işaret etti: onu kurtaarcak delilleri verebilsin, 

Genç kadın birdenbire asabi bir - Biliyor musun Lutfi, belki bu !ben her şeye razıyım. 
sesle bağırdı: defterde öğrenmek istediğimiz şey- İbrahim Lutfi, karısının dediğini 

- Fakat niçin vursun, niçin? Jer var. yapacağını halinden anlamıştı. Fa-
Avukat ona doğru eğilerek çene- İbrahim Lutfinin gözleri defteri kat bunun Ferda'da yapacağı tesiri 

sini okşadı: ilk gördüğü zamanki gibi parladı. düşünerek Adeta ürküyordu. Emin 
- Asabileşme, mütevekkil ol ka- Bakısları defterde olduğu kaide olmak ıster gibi yavaşça ~ordu: 
ğ ·· k d" · N" · • - Demek okuyacaksın! ncı ım, uzme en ını.. • ıçın. • yavaşça: 

b h - · k d" f Genç kadın; .Evet. demek ister unu epımız mera e ıyoruz, a- _Yani ne demek istiyorsun? de-
k t h . b" · b ı gibi ba,<ını salladı. Büyük, siyah a ıç ırimız i miyoruz. di. 

gözleri alev alev yanıyordu. Yüzıi 
Birdenbire Hacer kocasına mü- 1 _ Ferda bu sabah mahkemedP 

h . sararmıştı. Okuyacağı şeylerin or-
ım bir şey söyliyecckims gibi bir benimle konuşurken bu defterden taya çok feci hakikatler çıkarma-

vaziyet almıştı. Sesi titriyerek: bahsetti. Onu hafta içinde kendisi- sından korkar gibi bir hali vardı. 
- Eğer bunu bils<>n belki de Fer- ne getirmemi söyledi ve okumıya- İbrahim Liltfi yavaşça onun yanın-

dayı kurtarırdın değil mi? dedi. cağıma dair vaad aldı. dan uzaklaştı ve yuvarlak bir ma-
- Şimdi hiç bir sey bilmediğimiz İbrahim Lutfi gözleri hala def- sanın üzerinde duran saata baktı. 

kin karanlıklar içinde yolu arayan terde: •Ya'··• diye, mırıldandı. On ikiye geliyordu: 
ve gittikce eıkmaza gir~n bir kör Genç kadın birdenbire kocasının _Ben yatacağım, diye mırıldan-
gibı~·iz. Fakat bu \'ak'anın ccreva- karşısında dikilmişti. Gözleri ate, dı. 

nına ait biraz bir sev bilsf'vdim, a- gibi yanarak kat'! bir tavırla: Gene kadın yine divana uzan
mıştı. Başının altına bir yastık yer
leştirmekle meşgul dil: 

dımlarımızı ona göre atar, bir c:ok - Ben bu defteri okuyacağım 
seyler vanabilirdik. LüW• dedi. Mademki Ferdanın 

Genç kadın heyecanlı bir hare- menfaati için onun söylemedikleri· 
ketle vprinden kalktı. KÜ"Ük sivah ni öj!renmem'z lazım. ÖÖvle ise kÖ· 

- Sen git yat, diye cevap verdi. 
Ben defteri okudukatn sonra geli-

Diğer taraftan Denızbank nez -
dinde yaptığımız tahkikatta biz 
şu malümat verilmiştir: 

.Bankamız için rr.übayaasını 

elverişli bulduğumuz bu binayı 

heyelı fennivemize ke<fettirdik . 
Binanın rıhtımı ile, vinci ile be

raber !!50 bin lira ettiğini ve bu 
f!atin icar mikdarına nazaran 250 
bin liraya her cihetçP muvafık ol
duğunu tespit ettirdil<. Satın alın
ma işi alelusul idare meclisinden 
geçmek suretile tekemmül ettiril
miştir 

Bu binanı daha evvel Elektrik 
Şirketi veya Satye tarafından Na
fia Vekaletine 90 bin ve 120 bin 
liraya teklif t'dilmiş olduğuna da
ir D nızbankta hiçbir mnHlmat 
yoktu. 
Binanın inşa bakımından malı 

olabileceği fiatle o yerin ve rıhtı
mın tahmini fiatlerini ve ona mü
masil binaların metre murabbaı 

fiatlerini gözönünde bulundura • 
rak fiat kıyas etmek gerektir. 

İstimlak yolile alınma meselesi
ne gelince, istimlfık fiatı gali gö
rüldüğü ve rızayı tarafeyn hılsıl 

olmadığı takdirde müracaat edile
cek bir tarz olduğuna göre fen he
yetinin raporuna ve mümasil bi • 
naların fiatlerine nazaran burada 
mevzubahs değildir.> 

Esrarengiz tombalar 
Londra, 19 (A.A.) - Esrarengiz 

bomba hadiseleri bugün yalnız 

Londraya münhasır kalmış faa • 
liyet sahasını şimale ve İskoçyaya 
da nakleylemiştir. 
Glaskov polisi, bu sabah erken • 
den Klayt te7.gahları civarında gö 
züken iki şüpheli şahsı araştırmak 
tadır. 

Mütemadi infilaklar hakkrndaki 
tahkikata büyük bir faaliyetle de
vam olunmaktadır. 

rim. Sabah Ferdaya istediği boya
larla beraber götürüp vereceğim. 

İbrahim Lutfi kapıya doğru yü
rüdü. Sonra birdenbire geri döne
rek: 

- Aman o boyaları unutma! de
di. Geçen gün göndermeyi geciktir
dim diye adeta bana kırılmış. 

Sonra omuzlarını sllkerek sözü
nü tamamladı: 

- Çok garip bir kız bu, senin da
yızaden! Ne tuhaf! Yaptığı resmı 

de kimseye göstermiyor. Hastaba

kıcılar içeriye girdiği zaman he
men üstünü örtüyormuş. 

Hacer gözleri yaşlanarak cevap 
verdi: 

- Zavallı yavrum. Bu lıaller ba

şına gelmese idi, bu seneki Avrup:ı 

konkoruna girecekti. Belki de kur

tulacağını sanıp boş bir ümitle giz. 

liden gizliye konkur için çalışıyor. 

Kim bilir, herkes onun kazanaca
ğından emindi. Hatta şu mel'un 
Akif Cemal bile ... 

lbrahim Lutfi gözlerini açarak 
hayretle karısına baktı: 

Diin biri kadın, biri erkek, biri 
güzel, biri çirkin, biri terbiyeli, 
biri tcrbi3:esiz, iki insan üzerinde 
küçük bir müşahede yapmak im • 
ünını buldum. Bu iki insandan 
güzeli kadın, çirkini erkekti. Ayni 
\'ilcutte dlf ile için nekadar ayn 
ve zıt şeyler olabileceğini ispat 
için yaratıl~lar &ibl, çirkin olan 
erkek terblyell, güzel olan kadın 
terbiyesizdi. Fakat üçüncü bir kol
tuğa oturmll§, herblri hapa ba
kundan dikkate değer bu iki mah
!Ukun konuşmalarını dinler ve ta
vırlarını se}-rederken, bu sefer 
yepyeni bir müşahede gözüme ili
şiverdi. Güzel kadın, konuştukça 
çirkinleşiyor ve çirkin erkek ko • 
nuştukça güzelleşiyordu. Yarım 

saat muhavereden sonra bu iki in
san araylp bir alış verişle yüzle • 
rini, sanki birer maske imiş gibi, 
değiştirmişlerdi! 

Bunu görünce, kanaat getil'dim 
ki, en güzel insanı terbiyesizlik 
çirkinleştirir, fakat terbiye, çiTkini 
bile sempatikleştirebilir. 

* İn anlar var ki uzaktan beğenir-
siniz, çizgilerin ve renklerin cazi
besine kapıl...,ak hayran elıırsu
nuz, fakat temasa gelince, konu • 
§unca, hidiscler karşısında düşü· 

nii~ ve duyuşlannın eklllerlno 
bakınca, tavırlarının kabalığı ile 
kendi kendilerini eritip yok ettik
lerini, içlerinin dışlarını :re • 
diklerini farkedersiniz. Yalnız 

kendilerini yemekle kal•alar yine 
iyi: Terbiyesizlik, bunların bakış
larına, ellerine, Jaflanna saplı di
kenler yığınıdır ki, her tcmasmu:
da bir tarafın17n atarak sizi incite
bilir. Biitün fena yaradılışlar ter
biyesizdir. 

Terbiye için iki şart csııstır: Do· 
ğuş ve itiyat. Atomlannda bir ne· 
vi yum~akhk olmıyanlar, kendi • 
!erini itiyadın m!idahaleslle tadile 
de murnffak olamıyorlarsa, yapı

lacak bir ~ey kalmaz. 
Terbiye, tabiatin vücude verdi

ği güzelliği, insanın ruba naklet • 
mesinden başka bir ~ey değildir. 

Bunun içindir ki dünyanın en gü
zel bir çift ela veya yeşil gözü, eğer 
terbiyesiz bir adamın suratından 
bize bakarsa, çirkin fakat terbiyeli 
bir insanın bakışı kadar bizi teshir 
edemez. Büyü, maddede değil, 

ruhun güzelliğinden başka bir şey 
olıruyan terbiyededir. 

A. N. K A R ACA N 

Et meselesi 

Toptancı kasaplar 
kurumla anlaştılar 
stok bulundurulacak 
Devlet Ziraat Kurumunda et 

meselesinin tetkik edilmekte oldu
ğunu işiten şehrimizdeki toptancı 

ve perakendeci kasaplar dün Ku
rum merkezine giderek Umum 
Müdür Şefik Bakay ile temas et
mişlerdir. 

Toptancı kasaplar .Kurumun it
tihaz etmek istediği kararları öğ
renmek istemişler ve Kurumun 
niyetinin ne c,fduğunu sormuşlar
dır. 

Ke~dilerine Kurumun gayesi 
bir kere daha ve en saliihıyetlı a

ğızlarla anlatılmıştır. Kurumun 
gayesi piyasaya nazım olmak, ya

ni Belediyenin koyacağı narhı her 

zaman korumak ve bunun için da
ima tedbirli bulunmakhr. 

Kurum bu maksatla İstanbul ci
varındaki Ayamana, Türkgeldi 
gibi devlet çiftliklerinden başka 

birçok hususi meralarda hayvan 
besliyecektir. O kadar ki herhan
gi bir fırtına halinde birkaç gün 

nakil vasıtaları çalışmaz veya ak· 
sarsa İstanbulda et buhranı baş 
göstermesin ... Bu maksatla her an 

İstanbul civarında 15.000 baş hay

van stoku bulundurulacaktır. 

Toptancı kasaplar Kurumla mü

cadele etmek istc.ınedilderi, on· 
!arın da maksadı halka ucuz et ye
dirmek olduğuna göre alınacak 
tedbirlere iştirak etmek ıstemc • 
diklerini, dev Jetin karşısında bir 
rakip gibi değil bir yardımcı gi
bi çalışmağı arzuladıklarını beyan 



SAYPA 4 

Bir aşıkın günahı . 
Yazan: Mahmut YESARi 

Ukın dört 11dayı başta nbaşa gezdikleri halde.~ 

Daha nişanlı iken herkes onlara - Mükemmel! 
ıçifte kumrular. derdL Ukin, dört adayı gezdikleri, tel-

Hemen hemen her yeni nişanlı- liillann peşinde saatlerce dolaştık
lar, yenl evliler hakkında ileri gerı lan halde, bütün ümitleri boşa çık
söylenmcsi mutat olan dedikodular, ~. değil otellerde, balıkçı kulü
cçifte kumrular• için ne duyul- belerinde bile, tek karyola, şilte 
muş, ne işitilmişti. bulamamıslardı. 

Esref saate mi tesadüf etmişti, ne Emelle Edip, elleri böğürlerinde. 
idi;· nisanlanmalanndan evvel sö- kalakalmışlardı. Edip düşünüyor· 
züm o~a gizli gizli sevlşlrle•ken bl- du: 
le. hikmeti hüda, konu komsu hoş - Bir yer kesfettim ... Benim fr 
görmüs, haspalara yaraştırmışlardı. Erenköyünde süt teyzemin ııelin• 
Nişanlanmaları, mahallede. ade- vardır. Senelerdenberi ııözüktüğn 

ta umumi bir sevinç uyandırdı. Fa- de yok ... Fakir bir kadındır ... Onun 
kat bu müsamaha, bu teveccüh bo- evine gideriz. • 
şuna değildi; pek yerindeydi. ...................................... . 

Emelle Edip. hakikaten birbirinin Edibin süt teyzesinin gelini Ve-
dengi, bir cift kumruya benziyor- sile, yeni evlileri biraz hayrefü' 
!ardı. Emel henüz yirmi bahar gör- karsıladı; evvela Edibi tanıyama
mii,. konce. Edip ondan dört be~ m,.tı. Hele evlendiğinden hiç ha
ya< kadar büvük, fakat serpilmij, beri yoktu. Fakat tanıyıp öğrenin· 
dinr. sıürbüz bir fidandı. ce, çok sevindi, kollarını actı: 

Yanyana durdukları vakit, övle _ İIBhi .. bak, büyümüş. erkek ol. 
renk, hayat dolu canlı bir mu~ ta dünya evine girmiş; çoluk 
tablo hal'ni alıyorlardı ki, insa • çocuk içine karısmıs ... 
nın bakt•kra bakaca!!• geliyor, ne Emeli de ayni hararetle bağrına 
kndar baksa bakmıya doyamıyor- bastırmıştı: 

du. - Gel evliidım; sen de kızım sa-
Ernel de, F.dip te, etrafın kendile- yılırsın ... Övle yabancı durma ... 

rile a!Ak~dar olmalorına hiç ehem· Emelle Edip, Vesilenin rösterdiğı 
m'Yet vermivorhrdı. Zaten buna samimiveti canlarına minnet bildl
vakltleri de voktu. Ni•anlanma he- Jer ve hiç yorııunluk duvmadılaı': 
yecanından sonra düğün telaşı baş Artık, hayatlarından memnundu-
;:ö•termi~ti. !ar. Sabahları, kövün horozlan he? 

Eksiklerin tamamlanması ıçın bir ağızdan günesin doğduğunu 
çar51, pazar dolasmaktan, terziye, müjdelerken kalkıyorlar, henüz U· 

mobilyeciye, yorgancıya uğrayıp yuyan sokaklardan geeerek bağlara 
mcr~m anlatmıya çalışmaktan ta- doğru yollanıyorlardı. 
katleri, tuvan 1arı kalmamıstı. Vesileyle beraber sofraya otur -

Uzun, binbir mü15hazalı, endi- mamak, başbasa yemek yemek icin 
şeli hazırlıklardan sonra da düğün- öğleyin geç dönüvorlardı. Aksam
leri yapılmıstı. !arı da erkenden odalarına ~ekili

Düıtünün, mahallede, günlerle yorlar, kendi filemlerfne dalıyor-
dedikod"1su sürmüş, nihayet yorul.- 1 rd a ı ... 
maz çeneler vorulup susmuş, fakat Köve misafir olalı bir haftavı 
ne yeni ev halkının, ne yeni evlile· ı geçtiği halde, kimse ile konuşma-
rin vore:un luklnrı ııecmişti. mışlar, ahbap olmam ıslardı. 

Mevsim bahardı. Mahallenin kas· Geldiklerinin dokuz~ncu günüy-
vetli havasından da bunalmıslardı. du .. öğle dönü<ünde. Vesile, onları, 

Bir sabah, Emel, pençereleri açıp asık suratla karsıladı : 
odayı havalandırırken, Edip te ya- ' _ Edip .. ev15dım ... Evimin mi
taktan sıçrıyarak onun yanına gel- safirisin ... Hoş geldin, sah geldin .. 
di: amma, artık yeter... Sizin yüzü. 

- Ne güzel hava değil mi Emel? nüzden, rahatım, huzurur.ı kaçtı ... 
Ilık hanımeli, yasemin kokulu Evimin namusu var; altın adımı 

bit· rüzgar yüzlerini okşuyor, öpü- bakıra cıkaramam! cNikıihlı karı, 
yor, saçlarını dalgalandırıyordp. kocayız; dediniz; bPn de inandım .. . 

E!Y'el içinj çekti: yine, üzerinize toz kondurmadım .. . 
- Ne olurdu, birkaç gün Boğaz- Es;m dosutm, o kadar söylediler; 

içine, Adalara falan gitseydik. Gel gelelim; kör kör, parma1Tım gö-
- Hakkın var Emer ... Ben, on 7üne ... Bağ yollarında, tövbe es· 

bes !(tin mezuniyet alırım. tağfurullah. ağız a<i"a kapanma-
Kararları karardı .. Emel, sevin- !ar .. daha da, neler de neler ... Bü-

cinden, kocasının boynuna atıldı: tün köv halkının dilinde destansı-
- Nereye gidelim? nız ... Nikahlı karı koca imi,ler! Ki-
- Neresini gözümüz keserse!.. me anlatıyorsunuz? Nikahlı karı 
Edip, hemen o gün, izin için, ~- koca hiç görmedik sanki!.. Haydi. 

mirlerine müracaat etmişti. Dört sandıi!ınızı, sepetiniz! toplayın da. 
gün sonra, eve, taşkın bir neş'e ile geldiğiniz gibi, ııidin. 
gelmisti: .,,.. 

- Tam yirmi gün mezunum! Ya
rından tezi yok, gidelim. 

Niyetlerini hemen tatbik ettiler; 
Büyükderede, Boğaz'ın ezeli mavı 
sularına karşı, iki mes'ut gece ge
çirdiler. Fakat nedense, Emel, bu
rada sıkıldı. 

- Gözüm, kır, ağaçlık 
istiyor, dedi. 

- Adalar fena mı! 

görmek 

Yolda Emel, dargın söylendi: 
- Neye koca karıya ağzının pa

yını vermedin? 
Edip l(üldü: 
- Bırak. 5<ık zannetsinler. Askı

mızdan ~üphe etmelerini mi isti
yordun? 

Emel. kollarını kocasının boynu
na doladı: 

- Allah göstermesin! 

iKDAM 

--
VE ÜS HIEVKEIL.D 

Bulunan heykel 
hakiki mi, taklit mi? 
Toprak altından çıkan parçalann bir 
araya getirilmesi meseleyi halletmedi 

Fransa'da, Brize kasabasında Go
non isminde bir adam vardır. Go
non, münevver ve san'ate meclup 
bir adam olmakla beraber arazisini 
sürüp ekmekle de meşguldür. 

Gonon, 1937 senesi nisanının 28 
inci günü arazisini sürerken sapa
nına bir şeyin takıldığını görür. 
Yeri kazar; oradan bir heykelin 
çıktığını görür. 

Bu heykel tetkik olununca, bir 
çok sanatkarlar, bunun Venüs hey
keli olduğunu ve büyük bir bedll 
kıymette bulundu/!unu tasdik eder. 
Sanatkarlardan bir kısmı ise, bu
nun vasati kıymette bir heykel ol
duıtunu, boynunun kalın ve biçi
minin kaba olduğunu iddia ediyor
lar. 

MalUmdur ki, güzel san'atelr ta
•ihinde, eski Yunanistan'ın Fidyas 
mektebi harikalarından olan Ve
nüs heykeli çok meşhurdur. Paris
teki Luvr müzesinde, Vatikand:ı 

müteaddit Ven üs heykelleri varsa 
da, bunların hepsi Pski Yunan Ve- Venüs heykeli orijinal tekfı 

nüsünün kopyelerinden başka bir kaldırılmadı. Gonon'un evinde kal-
~ey değildir. dı ' 

' Bir senedenberi ses, sada kesil· 
tikçe azalan meraklılar, heykeli 

çiftçinin evinde gidip ziyaret edi

yorlardı. Son günlerde, Mösyô 

Gremonez namında bir zat sük1l -
tu yırttı ve heykelin Villar kasaba
sında ikamet eden bir İtalyan san
atkarının eseri olduğunu ve nazarı 
dikkati kendi üzerine celbetmek i· 
çin yaptığı eseri sakatlıyarak bu
raya gömdüğünü, bu yerin de tesa· 
dü(en, bir Romen yolu üzerinde ve 
üç su kaynağı yakınında bulundu
ğunu ve bunun Venüs heykeli ol
madığım iddia etti. 

Bu suretle münakaşa tazelenince, 
heykelin muhtelif ellerde bulunan 
parçaları toplandı ve Sent-Etyen 
Müzesinde birleştirildi. 

Heykel, tam şeklinde birleştiri

lince, ellerin hakkindeki sanatkar
lığın gövdeninkine nazaran dah:ı 

1 maharetsiz olduğu görülmekle be-
raber, bütün kıymeti ile tecell! et-

v .. b l' · k' ki' li. Kırılmış olan burun biraz alçı ile enus ey•&! ının es ı şe ı . . .. 
yerme yaoıştınldı. Kol ıle el, gov-

Gonon'un bulduğu heykel, bu- 1 deve daha yaklaştırıldı. Fakat ... 
Junduğu zaman, asıl Yunan heyke-ı münakasa yine neticeye bağlana
li addedilmişti. Bununla beraber madı. Bu heykel, hakiki Venüs hey
bazı müze direktörleri müte~eddit ı k'.:li midir, del!il ~idlr? İhtisas, he
bulunduklan için, heykel, muzeye nuz cevap veremıyor. 

Bu sütun, ikdam okuyucıılarının bize soracakları suallere ve 
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu
larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiş

tir. Uaffedemediğioiz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha· 
diseleri takip ederek olruyucıılarımızı aydınlatmaya çalışacağız. 

-·---!!l::::Z!"!!!!!!!!!!I 

Orta yaşlı bir adamda ka~b da· ı Y~'.ar ve ayd~ 20,30 lira ile geçine
kikada nekadar atmak ıcabe- bılır. Btılganstan ve Yunanlstan-
derT da daha da ucuzdur. 

Orta yaşlı bir adamın kalbi bir 
iki aşağı ve bir iki yukarı 70 ka -
dar atmak Jazımdır. Bundan yu 
karısı da, aşağısı da hastalığın işa
retidir. Eğer kalb fazla atıyorsa 

mutlaka hararet te yükseliyor de
mektir. 

Fakat kalbin darabanı 70 den 
çıok fazla olduğu halde hararet 
normal ise kalbi muayene ettirmek 
lazımdır. Bu, kalbin bünyesinde 
bir hastalığın işaretidir. .. 

Memleketimizde ucıızluk im
kanı olmadığıııa kanaat eder 
gibi olduk, her şey artıyor. 

Ekmek, et bile fiatını yükselt
ti. Acaba doğru mudur, baş· 
ka memleketlerde de fiatler 
yükseliyor mu? 

Hayır, bize mahsustur. Avrupa
da bizim kadar pahalı memleket 
yoktur. Mese!A Fransada mütevazi 
yaşeyan bir bekar sıcak suyu, ka
loriferi olan bir otelde, yer, içer, 

.. 
Ucuz radyo, halk radyosu gibi 
şeyler işitiliyor. Piyasada 
bugün de otw., otuz beş liraya 
fakat işe yaraııııyan bazı rad· 
yolar var. Ucıız radyo hundan 
daha mı uctız olacak,? Hük(I · 
met, hu işle hakikaten meş · 
gul müdür? 

Evet, radyonun propağanda v~
sıtası olarak ne mühim 'yeri oldu
ğunu takdir eden hükumet, iyice 
ve her istasyonu alan halk radyo
ları getirtmeyi ve bunları halka 
yirmi liradan daha ucuz satmayı 
tasarlamaktadır. O zaman radyo 
~bonman ücretlerinin ucuzlaması 

da muhtemeldir. .. 
Kimlerin heykelini dikelim? 
Anketinize bir kari yalnız bir 
tek mi cevap verebilir? Tek
rar edemez mi? Bu ankt ne 
kadar devam edecek? 

Anketimize her kariimizden yal-

Binlerce hayranları olan bey 
perde yıldızlarının mazile 

Meşhur olmadan evvel kimdi! 
ne ile meşguldürler ? 

Montmorency'de küçük bir çiçek· 
çl pazarında çalışıyordu. İsmi Jean• 
ne Bourgeois idi. Ve hergün viyo
lonsel dersi almak üzere Parlse ge
liyordu. 

O zamanlar bu basit tren yolcu
sunun bir gün meşhur Mistinguetı 
olacağını kim tahmin ederdi? 

İlk defa Gaite-Rochechouart'da 
göründü ve 1897 de Eldorado'nun 

aziz, kıymetli elemanları arasına 

ııirdi. İlk büyük muvaffakıyeti Cy
rannez de Blaigera'da yaptı. Eldo
rado'da tam bir sene komik Del
marre'le oynadı. Delmarre çabuk 
unutuldu. Fakat partöneri Fransa
sanın en büyük fantazistlerinden 
biri olarak muvaffakiyetten muvaf
lakiyete koştu ve kendine kolay u
nutulrnıyacak büyük bir şöhret 

yaptı. 

Gaby Morlar 
3 Teşrinievvel 1912 de Capucines

ler tiyatrosunda, Hugnes Delor
me'un cPot!ns et Pantins• revüsün
de küçük bir rol alarak sahnede gö
ründü. Sonra Marigny ve Rena
issance'de yine küçük holler aldı. 

1915 te Chatelet'de cLes Exploits 
d'une Petite Française. ' yarattı. 

Artık istidadı ve san'at kudreti an
laşılmıştı. 1917 de bir defa için 
Sacha Guitry'nin mümessili oldu-

nu temdit etmeğe mecbur edecek. 
nede hizmete devam ettL Comc
die-Française'e intisap ederek ora· 
nın en mühim artistlerinden biri ol

du. Hiç klmse bu büyük artistin 

yükseldiği san'a tseviyesine yük • 

selemem.lştlr. 

Claudııt Colbert 

Bu küçük Par!sli şimdi Amerika
lılar tarafından benimsenmiş bulu
nuyor. 191~ te Sa!nt-Mande'de doğ
du. On iki yaşında ailesi !le bera
ber Amerika'ya glttL saçları, göz
leri siyahtı. Küçük, yuvarlak bir 

, bumu vardı. -Fakat bu Cleopatre 
rolünü almasına mani olmamıştır
Amerika'da Fransız sevimliliğinin 
sembolü oldu. 

1 

Washington art School'da dersle
rini takip ettikten sonra tiyatroda 
göründü. bir zaman gectikten son
ra da sahne vAzn Litvah'a tesadüf 
etti ve sinemaya gecti. Aktör Nor
man Foster'le evlendi. Ayrıldı ve 
tekrar Doktor Pressman'la evlendi. 

Lily Pons 

Lily Pons büyük artistlerin vü
cutçe en küçüğüdür. Boyu 1 met· 
re elli santimdir. 33 numara ayak
kabı giyer. Amerikada Fransadan 
çak daha meşhur olduğu muhak· 
kaktır. Evvelce Canne'da yalnız 

zevki için şarkı söylüyordu. Har:ı 
esnasında hastanelerde şarkı söy
ledi. Operaya girmeyi tecrübe et
ti. Harikulade bir sesi olan bu genç 
kadını angaje etmediler. 1927 de ti
yatro amili Albertf de Goro•tiaja' 
ya tesadüf et!t. O, .Bu sPs Ameri

' kalıları hayrette bll'akacaktır. di· 
ye, düşündü. 

Metropolitan Operasının bir mü-

12 ve l938 de GABY MORL .~ sameresinde Lily Pons hazır bu-
lundu. Lucy de Lamermoor'da sah

ğu cun soir quand on est seuı. pi- nede göründü. Operanın bir zaman
yesinde oynadı ve bu onun sonra- !ar hakir gördüğü, reddettiği bu 
dan hafif operetlerde de rol. alma-. 1 san'atkar halen Lcg!on d'honneur 
sına mani olmadı. Kısa bir zaman nişanını hamil bulunuyor. Ve se
sonra Louis Verneuil''in c Le nede bir defa operada bir recital 
treite d'anteine • piyesinde ilk vermeyi kabul ettiği zaman opera 
mühim rolünü aldı. Bugün ken • sevinç icinde bayram yaparak bu
disini yalnız tiyatroya hasret • nu en şa'şaalı bir şekilde etrafa ilan 
miyerek filmler de çevirmekte • ediyor. 
dir ve bir çok hayranları olan meş-

Küt;ük sinema haberleri 

* Bu kadar güzel yıldızlara 
hip olan Holivut buna rağmen 

la istediği fotojenik yıldızlara 

ille olmamış görünüyor. Mis 

vut nasıl olmalıymış bili 

musun?. Saçları İreno Dun 

ağzı Sylvia Sydney'in, yüzün 

ıunluğu genişliğe Doleres de 

mın, burnu Greta Garbo'nun, 

caklan Marlene'nin, gözleri 

udette Colbert'in, vücudün biç 
Jean Crawford'un, göğsü C 
Lombard'ın gibi olmalıymış. * Parisln yüksek dikiş ve 
da alemini aksettirecek güzel 

film hazırlanmaktadı=. Bu fi 
Fernand Gravy ve Romanyalı 

dız Elvire Popyesca rol alacakl 

dır. 

YılJı:ır.ların 6Ü:ır.el resimleri ı 
hur bir yıldızdır. 

Cecile Sorel 

25 nisan 1889 da matmazel Cecile 
Sorel, Eden Thentre sahnesi üzerin· 
de cOophio aux anfers• in ilahele
rinden biri rolünde idi. Sonra vod
vile ve operete geçti. Theatre des 
Varietes'ye gitti. Orada yeni direK
tör konturatını tecdit etmeyince 
Vandeville tiyatrosuna girdi. İki se
ne geçmeden. Madame Sans-Gene 
de Rejane'nin yanında küçük rol
ler almıya başladı. Bir temsil es
nasında, Madam Ravigo hastalan
dığından onun rolünü deruhte e\tf 
ve derhal nazarı dikkati celbettl 
Tam bu esnada ismini değiştlrrnlştL 
Tiyatroda Ceci!e Sorel diye yeni 
bir ismin doi(duğu görüldü. Bir çok 
mühim roller deruhte ederek sah-

nız bir cevap istiyoruz. Yani on 
beş isimli bir liste. 

Anketimizi bu ayın nihayetinde 
'<esmek istiyordukt. Faka memle
ketin uzak yerlerindeki karileri -
ınizin fikirlerini de öğrenmek lü
zumu ve temennisi bizi galiba bu- LORETTO YOUNO _......,..;,..__,,.__ 



20 • 2 inci klnun 1939 

SPOR 
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Mektepli oğlumu niçin spar 
klübüne göndermiyeceğim ? 

Mekteplllerl klUpıere girmekten 
menetmemell takat klUplerl daha 
iyi kontrol etmen ... 

lstışare heyetını n toplantısı 

Milli takımın sabık kaptanı sa- biyesine kA!l vasıtalar ve lmkan
yın ve meşhur Bay Zeki Rıza !arla mücehhez değilseler, bu mü

Sporel, yine meşhur ·Tan• gaze- esseseler, o vasıtalar ve imkanlar

tesıne yazdığı kısa, fakat veciz bir la pekaıA teçhiz olunabilirler 
makalede, Beden Terbiyesi Genel Mektepliler için yapılacak çalışma 

Direktörlüğünün mekteplileri ku • sahaları bir taraftan yapıladurur

lüplere girmekten meneden kara· ken, diğer taraftan bu yapılmış ve 

rına hücum ediyor ve dikkate de· kökleşmiş klüplerden istifade ka-

ğer esbabı mucibesi arasında mek· 
teplerimizde değil spor yapacak, 

hatta çamaşır asacak bahçe olma
dığını söylüyor. Mekteplilerin na
sıl spor yapacakları bir usul ve niza 

ma ağlandıktan sonra onların han
gi hacimler dahilinde spor yapa -

bılecekleri pek tabii olarak düşünü 
lccrğine göre biz bu noktada esas
lı ve makul bir itiraz sebebi göre
medik ve bununla beraber büsbü-

pılarını kapamakta ne hikmet ola

bilir? Eğer bununla mekteplilerin 

klüp renklerine taraftarlık etme -

meleri ve renklere taraftarlık et· 

mek sanki dağılmak imiş gibi ve 

binnetice gençlikte birlik fikrinin 
çözülmesi vahimeleri ise, bu man
tığın da tutar yeri yoktur. Şunur 

için tutar yeri yoktur ki, bir kere 
• her mektepli, klübe gitsin veya 

gitmesin, istediği maça gidecek w 

tün başka sebtplcrden mekteplile- içindoki r<"ngi istesek istemesek 

rin spor klüplerine girmemeleri 
fikrine iştirak etmedığimizi evvel
~e de söylemiştik. 

Şımd,, aynı bahsin üzerine ge

lerek tekrar edelim ki, mektepli
ler·n spor kluplerine girmemeleri

ne, evvela bu kararın hiçbir faydası 
olmadığını bildiğimiz için taraftar 
değiliz. Krstirme misal: Mesela 
ben, Robert Kollejde okuyan oğ • 
!umu Fenerbahçe klübüne gir
mekten niçin menedecekmişim? 
Yirmi yaşına gelen ve sporu spor 

olarak hergiln yapmak zevk ve 

mecburiyetini <luyan oğluma, 
hangi şahıs, hangi meçhul, ve
ya hangi milli fayda namına: 
•Fenerbalıçe klübüne girmiyecek
sb?. diyecekmişim? Ve niçin de 
girmesin? 

Bu suale cevaben: •Mektepte 
spor yapar!• lafının ayakta durur 
hiçbir tarafı yoktur. Mektepte do

kuz ay spor yapar, fakat yaz tati
line rastlıyan onuncu ve on birinci 
ve on ikinci ayları, mesela Fener
ba.hçe klübünün veya Galatasaray 
klubunun v~ya Beşiktaş klübünün 
sandallarında kürek çekmek, kort
larında tenis oynamak, havuz _ 
farında yüzmek isterse ha 1 

1 
.• •• , • yır o • 

maz. Çunku sen mekteplisin ve 
orası klüptür!• mü diyeceğim?. 
Ve farzı muhal, bunu söylersem, 
çocuğum ne kazanacak, çocuğum 
böyle yaparsa hangi milli menfaat 
korunacak? 

mutlaka tercih <·decektır. Bun• 
mani olunamaz ve olunmamalıdır 

Çünkü spor sahasında rekabetiı 

milli birliğı ~özmekle hiçbir ala -

kası yoktur. Sporda rekabet, şüp

he yok ki tereddıye uğramamak 

şartile, sporu hızlandıran ve genç 

kana kuvvet aşılıyan bir vasıtadır 
Hülasa diyeceğim şudur ki, mek

teplilerin spor klüplerine girmelerı 
menedilmemeli, icap ediyorsa, spor, 
klüplerde dahi, Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğünce istenildiği 

gibi kontrol edilmelidir. Bu derece 
geniş bütçesi olan ve elinde dev
let imkanları bulunan bir milli 
müessPseden, klüpler artık istifa
de edebilirler. Yoksa kim ne derse 
desi•, mesela b~n. mektepte oku
yan oğlumur. hele yaz aylarında 

klübe gitmemesini değil, evde uyu
yacağına veya dere tepe eğlence 
arıyacağına gidip tenis kortlarında 
terlemesini veya açık sularda, yüz
mesini tercih ederim. Ve geçen 
sene olduğu gibi Allah kısmet eder
se önümüzdeki yazda başka türlü 
harek~ edecek değilim. 

••• 
-

falkan bisiklet kongresi bitti 
Sofyada toplanait Balkan bisik

let kongresi işini bitirmiştir. Veri
len kararlar arasında Balkanlar 
arasında bir bisiklet organizasyonu 
yaparak her sene şampiyona maç
ları tertip etmekte mevcuttur. 

Amma yine diyecekler ki, •biz Kongre kararına göre Balkan bi -
siklet şampiyonas b 

onları da düşünecek tedbirleri ala- Sof d . . 1 u sene yazın 
- .. ya a ıcra edılecektir 

cagız• guzel. O tedbirlerin hepsi . B . · 
ahnad f k .. u şampıyonadan evvel komite 

ursun, a at her klup sene- kkül. d k 
lerdenbe . l . teşe e ere şampiyonaya ait 

rı 3 ınmış hazır bır tedbir 
halinde önümd d esasatı hazırlıyaeaktır. 

e ururken ve be-
nim kendi semtimde senelerden-

beri .yükselmesi~e çalıştığım, uğ
raş ıg~m ve ~el_kı evimd~.n daha iyi 
baktıgım klubumde bütün vasıta-
13rı ve imkanlarile spor yapmama 

elverişli iken, niçin oğlumu fazla 
olarak bu evim gibi sevdiğim yer

de spor yapmaktan menedecekmi
şim• Bu imkandan mahrum edil
mc-nin sebebi nedir? 

E •er Beden Terbiyesi Genel Di
rextorlügünce, klüpler, mektepli
lere verilmesi düşünülen spor ter-

Klüp değiştirenler 
Son günlerde bazı futbolcüler 

klüplerini değiştirmişlerdir. Bu 
meyanda Topkapılı Haydar Vefaya 
Güneşli Kamran da eski klübü o
lan Beykoza Ankaradan nakil ya
parak girmişlerdir. 

Geçen seneki Türkiye birinci -
liklerinde grup birinciliğini kaza
nan Bafrasporun orta akıncısı Saf
fet İstanbula gelmiştir. Saffetin 
lstanbul•rora gireceği söylenmek
tedir. 

- ----- -

iKDAM 

Büyük milletler silihlanırken taarruz kadar müdafaa vasıtala· ı 
rııu da tekemmül ettiriyorlar. Her ıiUlhın mutlaka bir de mukabili 
var. Topa kıırıı tayyare, tayyareye kartı, tayyare dafil toplar, ze
hirli ıı:ulere bnı bunları dııtıtacak guler ve nihayet bütün dU.-

Almanya Cihan harbinde tahtelbahirlerle bü
yük bir it görememekle beraber bunların harp 
üzerinde nasıl mühim rol oynayabileceğini tecril· 
h" Ptti. Şimdi büyük bir donanma vücude getirir-

ken köhne tahtelbahirlere ehemmiyet veriyor. 
Resmimiz dalgalar arasında yeni yapılan bir Al· 
man tahtelbahrini göstermektedir. Bu tahtelba· 
birlerin projeleri üzerinde her gün çalışılmaktadır. 

,,..,.,,,._.. 

--- -

SAYPA t. 

yanın büyük bir ehemmiyet vermefe hıqlatlılı t:Hlı:lara brp ..._ 
ler, beton tepecikler yapılmaya bqladL 

Resimde ııördlltllntb küçüldü bllyilldil bey• tepecilıleri 
)arın •ımasma lmUn olmıyao ılperlerdlr, 

Kadınlan tıüzelleıtirmek kadar vllcutlerlnia tenasilbUnll temin 

etmek, yani bütün kadın "1icudü üzerinde ~lahat yapmak yeni • 'r 
ilmin doğmasına sebep oldu_ Bu ilim ile meşhur doktorlar bile m .... 

gul oluyorlar. Bazan ameliyat, hazan masaj, çok tlefa bu.it tıbbi 

usullerle bir kadının akaak uzuvları tashih etllliyer, Bu tulıllılar 'I'• 

bu ameliyat hazan o kadar muvaffakiyetle neticeleniyor ki bdmıa 
tanınmaz bir hale geldltl bile görillmektedlr. 

-

lstanbuldan iki manzara: Aşağıdan yukanya Beyazıt kulesinin ııörünütü ve parkta kar 
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MiZAH 

- Ah birader, hiç hatırımdan 

çıkmaz, babam Cuma geceleri mü
barektir diye bana dayak almazdı. 
Ne günlennit o günler." 

- A.... Sevgilim, görüyor mu 
ıun? Biz konuşurken kar yağmış .• 

İngiliz başvekili yıldızlar ara· 
sında müzakerata memur olsaydı .. 
Aydede - l\f. Çemherlayn şemsi· 
yesini düşürdü. 

..._ -----. ~- . -

iKDAM 

A N A o u • --------------------------------------------------------..... -------------· 
KÜLTÜR TEMASLARI 

ORTA ANADOLU 

Sivasta 163 fakir 
çocuk giydirildi 

Sıvas, (İkdam) - Şehrimiz Ço
cuk Esirgeme Kurumu başlıca ha
yır müessesele
rimizden biri -

dir. Kurum, ilk 

mektebe giden 
fakir çocukları 

himaye eder. 

Kurum her yıl 

artan bir faali
yetle çalışarak, 

yoksul yavru -
!ara muhtelif 
yard•mlar yap - Çocuk Esirge • 

me Kurumu ro-

. 

Samsun talebesi 
Sıvası gezdiler 

Sıvas, (İkdam) - Samsun lise
si Direktörü önıerin riyaseti al -
tında, Samsun lisesi, orta okul mu 
allim ve son sınıf talebesinden 
mürekkep bir kültür kafilesi şeh
rimize gelmi§ler, Sıvasın tarihi li
sesinde misafir edilmişlerdir. Mi
safirler iki gün şehrimizde kala -
rak tarihi eserleri gezmişlerdir. 

Halkevi tarafından şereflerine 

bir çay ziyafeti verilmıştir. Sam -
sun muallimleri Sıvaslı meslek -
daşlarını kurban bayramında 

Samsuna davet etmişlerdir. Yu
karıki resimde Sıvas Halkevini 
görüyorsunuz. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Sıhhiye Vekfileti, İzmir Vila

yetinin isteği üzerine Karaburun 
kazası merkezind~ bir dispanser 
açılmasına kll"ar vermiştir. 

Eskişehirli 

diyor ki 
Gençlik kahvelerde 
zehirlenmemelidir 1 

Belediye ile Emniyet Mü -
dürlüğü elele vererek Eskişe· 
birdeki kahveleri sıkı bir kon· 
trolden geçinneğc başlamış • 
]ardır. Bu münasebetle hatır
latalım: 

Gazino ve kahveler içtimai 
bir ihtiyacın ve zaruretin do· 
ğurduğu müesseselerdir. Dar 
bir görüşle buraların kapa -
tılmasını istemek, hayat za· 
nıretlerini inkar olur. Fakat 
bunların tahdit edilmesi, da
imi kontrole tıibi tutulma • 
sı ve bilhassa oynanan oyun
ların kumar şeklini almama -
sının temini lazımdır. 

Halkevleri dururken genç • 
lerimizin ve bilhassa mektep 
talebesinin, körpe ve bakir 
rohlannı ka'ı velerin isli kö -
şelerinde karartmalarına, ce· 
miyet m1ttakabesinc. ve inkı
lap prensiplerine dayanan 
gençlik dissiplini müsaade e· 
demez. 

Bunun için asgari ıs ya~ın· 
dan aşağı gençlerin burala · 
ra devamlarının mcn'ini, gay
•isıhhl şartlar içinde açılmış 
olanlarının kapatılmasını is

ti~·onız. HEMŞEHRİ 

Erbaanın yeni belediye reisi 
Erbaa <İkdam) - Belediye Reisi 

Siyret Bay gan istifa etmiş ve top
lanan meclis Belediye riyasetine 
tüccardan İsmail Diktaş'ı seçmi~
tir. Yeni Belediye reisimiz vazife
sine başlamı,tır. Erbaalılar, şehrin 
imarı için kendisinden muvaffaki
vetli çalışmalar beklemektedirler. 

j KARADENİZDE 

Kastamonuda f ahrika 
hazırlıkları başladı 
Kurulacak iki 

Sümerbank 
kendir soyma 
mühendisleri 

fabrikası ıçın 

Bartına gitti 

Bartın, (İkdam) - Cümhurre - ı-nuamelelere hemen tevessül et -
isimiz İsmet İnönünün vilayeti - mek üzere mimar, rr.ıihendis ve 
mize yapmış oldukları seyahatin maldne mühendislerinden mürek
feyızli semerelerini idrak etmek- kep bir SümP.rbank heyetinin bu
teyiz. günlerde şehrimize geleceği anla -

Bu mıntakada kurulacak kendir şılmaktadır. 

S< • ve tarama fabrikalarının Bu heyet d<?rhal iş ı başlıyacak 

ist ı;,;aı; ve umumi refahı artıra - ve :nşaat mevsimi gelinceye kadaı 
cağ tahakkuk etmiş ve büyük icap eden hazır Iıkları ikmal ede -
İnönünün emirleri mucibince fab- cektir. Bu iki kendir soyma fabri
rikaların hemen tesisi takarrür et- kasının kurulmasından sonra ü -
miştir. çüncü bir soyma fabrikasının da 
Fabrikaların biri Taşköprüde, Şekerköprü civarına yapılması 

diğeri de Gölvcren'de yapılacak - muhtemeldir. 
tır. Yarım milyon liradan fazla Senelerdenberi mıntakamızın 
bir masrafla vücude getirilecek o- en tatlı hiılyasını teşkil eden bu 
lan bu fabrikJlar Sümerbank ta- fabrika işi nihayet hakikat saha -
rafından kurulacaktır. sına ulaşmış bulunmaktadır. Meş-

Fabrikaları:ı ı erlerini tespit et· rutiyet yıllarındanberı bu hay 
mek, alınacak araziyi ıstimlıik ey- lin hakikat olmasını bckliyen 1. • 
!emek ve inşaata muktazi kanuni büyük bir memnuniyet içindedir. 

Bursa şehrinin imarı için rapor 
·Vekaletçe tasdik edildi 

Bursa, (İkdam) - Valinıizin başkanlığında belediyede toplana
rak şehrimizin umumi vaziyeti hakkında etraflı tetkikler yapan 
imar komisyonunun hazırladığı rapor, tasdik edilmek Üz"1'e Veka
lete gönderilmişti. 

VekflJet, )'·eşil Bursamızda başarılması düşünülen imar işlerini 

anlatan bu raporu ihtiyaçlaTunJJa uygun bulmuş ve tasdikli bir su
retini belediyeınizc göndcrnıi~tir. 

• • I zmirin turistik yollarını 

zamanda Halk,- isi F Tanrıverdi 
evimizin reisi olan Kurum Başka
nı mütekait kaymakam Etem Tan
rıverdinin teşebbüsü ile yeniden 
163 yoksul yavru baştan aşağı giy
dirilmiştir. Bunun 103 ünü Ku -
rum, 60 tanesini de y:ırdımcı he -
yeti teşkil eden 8 hamiyetli baba 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 temin etmi§tir . 

* Ege mıntakasmda yetişen A
kala cinsi pamuk tohumlarının pi

yasayı bozmamak ı için Adan aya 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

'cburgazın altı köyüne 341 nüfus 
~öçmen iskan edilmiştir. 

yapmağa talipler çoğaldı 

Mandalina fidanlığı 
Kartal kazası hudutları içinde 

yeni bir mandalina fidanlığı tesi
sine karar verilmiştir. Vilayet Zi
raat Müdürü Tahsin dün işi ince -
!emek üzere Kartala gitmiştir. 

---oo---
Maliye memurluklari 

Ankaradan haber aldığımıza 

göre Maliye Vekfileti, 20 - 25 lira 
asli maatlı ve 60 - 75 lira ücretli 
maliye memurluklarına tayin e
dileceklerin en aşağı lise mezunu 
olmalarını ve açılacak müsabaka 
imtihanlarında muvaffak olmala
rını prt koymuştur. İmtihanlar 
her sene 15 EylUI ve 15 Şubatta 
yapılacaktır. Daktlloluklara alına
cak olanların memurin kanunu -
nun beşinci maddesindeki evsaf 
ve şartları baız olmabrı icap eder. 

--<><>-- . 

Ovey kızının katili 
mehkOm oldu 

• 
Kadıköyünde övey kızı 18 ya -

şında Reyhanı sustalı çakı ile vu
rarak öldüren katil Ce..vadın dün 
duruşmasına Ağırcezada bakılmış, 

kararı verilmiştir. 

Verilen karara göre, suçlunun kızı 
nı vurduğu şahitlerle sabit olmuş, 
fakat kızının küfretmesi de bir 
tahfif sebebi olarak hbul edil -
miştir. Suçlu Türk ceza kanunu -
nun 448 inci maddesine göre 18 se
ne ağır hapse mahkum edilmiş, 

tahfif sebepleri gözöniınde tutula
rak cezası 7 sene 15 ay takdir edil
miştir. 

Memur maaşları bayram
dan evvel verilmiyfcek 
Aılkara 17 (A.A.) - Şubat ayı -

nın birinci gününün Kurban bay
ramına ve Kurban bayramının so
nuncu gününün dl' tatile tesadüf 
etmesi dolayısile memurların Şu

bat maaşları beş gün teahhürle 
tediye edilecektir. 

Bayram münasebetıle ve Şubat 
şyına münhasir olma:< üzere ma
aşın aybaşından birgün evvel ve
rilmesi yolunda alakadar makam
lara bazı müracaatler vaki olmuş 
ise de bu müracaat~erin is'afina 

n imkan örülmem · ir. 

Kurumun gelirini arttırmak ve 
böylece hayırlı çalışma ve yardım 
sahasını genişletmek için muhtelif 
tedbirler düşünülmektedir. Bu a
rada kurum menfaatine mi:Eame
reler hazırlanması da vardır. 

* Çandarlı zelzelesinde evleri 
yıkılanlar için beş bili liralık bir 
yardım tahsisatı ayrılmıştır. Bu 
para ile yeni evler yapılacaktır. * 938 yılı içinde Trakyada Lü -

* Dörtyold.aki kooperatif An -
takyaya iki mümessil göndererek 
Hatay portakal mahsulünden bü -
yük mikdard" mübayaatta bulun
muştur. Bu portakallar memleke -
imize ithal edilmektedir. 

İzmir, (Hususi) - Vilayetimizin ilk parti yaptıracağı turistik 
yolların keşif bedeli 1.200.000 lira olarak tcsbit edilmiştir. Yolların 
inşası yakında münakasaya çıkarılacaktır. Vilayet gerek memleket 
dahilinden, gerek hariçten birçok ınüracaatler yapılmakta ve malt\
mat istenmektedir. İsveç ve Norveçlen iki sermayedar grup ta ev
velki gün vilayetten bu hususta izahat istemişlerdir. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA -- - ' 

Siyasi hadiselerin 
piyasa ya tesirleri 

A vrupada siyBBi hadiselerin ger
gin bir sahaya girmesi, bilhassa 
Fransa • İtalya arasındaki ihtilif
ların hid bir devreye girınesi, bü
yük bir aliil<a ve hassasiyetle kar
planmaktadır. 

İhracat işlerile alakadar olan ta
cirler son gergin vaziyetten sonra, 
yapacağı işlerde tereddüt etmekte 

dirlcr. Gazetelerde harp ihtimalle
rinden de bahsedilmesi, endişe u
yandırmaktadır. Maama{ib siyasi 

hadiselerin gergin bir safhaya gir
mesi, piyasada bir durgunluğa se
bebiyet vermemiştir. Bahsettiği • 
miz şeyler, daha ziyade piyasadaki 
hissi intibalardır. 

Dün piyasada arpa üzerine da· 

ha ziyade hararetli muameleler ol

muştur. Halbuki birkaç gündenbe

ri arpa piyasası durgun bir devre 
geçiriyordu. Dün Almanya ile iş 
yapan ihracat tacirleri, piyasadan 
bol miktarda arpa almışlardır. Di
ğer memleketlerden de arpa üzeri
ne talepler başlamıştır. Esasen bu 

sene arpa ihracatımız, aşağı yu -

karı buğday ihracatımızdan daha 

iyi bir devre geçirmiştir. 

Buğday üzerine ifbaracat mua
melesi yok gibidir. 

Zeytinyağ fiatlcrinde birdenbire 

bir yükseliş olmuştur. Bu mesele 
hakkında Ticaret Odası tarafından 
tetkikat yapılmaktadır. Alakadar 
bi:r zatın ifadesine göre, durup du
rurken zeytinyağı fiatlerinin yük
selmesine bir sebep yoktu. Bunda, 
başka sebepler aramak icabcder. 
Acaba bu spekülasyon hareketi 

suali hatırlamamak kabil 

Piyasa Haberleri 

Sanayi birliği 
Dün Sanayi Birliği idare beye -

ti toplanmıştır. Bu toplantıda se -
nelik raporların hazırlanması ü -
zerinde görüşülmüş, birliğin faali
yeti hakkında azalar.ı izahat ve -
rilmiştir. 

lngiliz sanayi sergisi 
20 Şubatta açılmak ve 7 Mart

ta kapanmak şartile 17 gün devam 
edecek olan İngiliz milli sanayi 
sergisine iştirak edeceklere gerek 
deniz gerekse kara vası !alarmda 
yüzde elli tenzilat yapılacağı alil. -
kadar dairelere bildirilmiştir. 

Fındık ceviz satışı 
Bu hafta muhtelif memleketle -

re 24291 kilo içi ceviz, bundan 
başka 29520 kilo iç fındık gönderil 
miştir. 

Ayrıca Prağa 1200, Hamburga 
14154 kilo ceviz ihraç edilmiş, 

Nevyorka 26160, Kopenhaga 4000, 
Hamburga 11200, Fransaya 200 ki-. 

PARA BORSASI 
ANKARA 

19-1 - 939 

1 St'ERLİN 
100 DOLAR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FRANK 
LİBE 

İSVİÇRE 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 

100 DRAHMİ 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
ı.ıo 

100 
100 

LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 
PENGO 
LEY 
DİNAR 
YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

• 

llAPAlllŞ 

5.92 

3.34 
28.5125 
68.6075 
50.6626 

21.37 

1.37 
1.08 

1.5575 

4.3375 
5.92 

23.92 
15.0625 

0.905 
2.845 

31.56 
30.4775 
23.8625 

23.87 

• 
ESHAM ve T " H y 1 L ;. T 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 

19.375 

19.75 

Sanayi Hareketleri 

Gümrük tarifeleri 
Geçenlerde Ankar.ıdan gelen 

bir dokuma fabrikatörü anlatıyor. 
Sanayi ·umum Müdüt"lüğünde sa -
Iil.hiyettar bir zat demıştir ki: 

- Pamuklu dokumalar için ka
fi derecede himaye yapılmıştır. 

Hatta bu kadar himaye fazladır 

bile ... Bu vaziyet karşısında güm
rük tarifelerini indireceğiz. 

Bir başka fabrikatör de, kontr
plak için tayin edilen gümrük ta
rifelerinin indirileceği yolunda 
yine ayni daire stoklsrından ma -
tfunat almıştı. Salahiyettar ağız -
!ardan çıkan bu haberlerden en -
dişe edenler çoktur. Acaba haki -
kati halde gümrük tarifeleri tanzil 
edilecek mi? Bu yolda hükumetin 
bir tasavvuru bir düşüncesi var 
mıdır? Bu sene fabrikatörlere söy
lenen bu sözler, r~smi zevatın ken 
di hususi fikirleri midir? Bütün 

• • bunları bilemiyoruz. Halbuki bun 
tarı bilmek lazımdır. 

Bir sermayedar yeniden bir fab-

lo iç fındık satılmıştır. • • 
Halen İstanbulda 15 ton kabuk- • __ • _____ • ------·-·-, 

rika kuracağı zaman, yahut mev -
cut fabrikasını genişleteceği za -
man, yarın ne olacağını mümkün 
olduğu kadar bilmelidir, eğer güm 
rük tarifeleri, şu veya bu şekilde 
değişecek olursa, fabrikatör ona 

lu ceviz, 20 ton iç ceviz, 10 ton da 
kabuklu fındık stoku vardır. 

Nevyork sergisi 
Her yıl İzmir Enternasyonel ser 

gisine yazma ve dokuma koopera
tüi tarafından gönderilen yazma 
!ar nefis yorgan yüzlerinin son de 
rece beğenildiği malfımdur. 

Yazma ve dokuma kooperatifi 
kendilerine müracaat vaki olma
dığı halde tamamen yerli ve mllli 
bir san'atimiz olan yazma ve yor
gan sanayiinin en güzel eser !eri o
lan yazma ve yorgan yüzlerinden 
nümuneler hazırlıyarak Nevyork 
sergisine göndermeğe karar ver -
mişlerdir. 

SEBZE FİA TL ERİ 

Bakla • 
Bezelye 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Şalgam 

Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydanoz 

• 

kuruş S. ---
35 
40 
1 50 
2 
1 50 
4 
2 
5 
3 
7 

25 
2 

40 
50 

göre hareket edecektir. İddia edil 
diği gibi, pamuklu dokuma ıçın 

gümrük tarifeleri fazh mikdarda 
himayekar mahiyette görülmüyor 
sa, bu tarifelerin tenzil edilmesi 
lazımdır. 

!urlar 

EV EKONOMiSi 

Yağlardaki hilekarlığı 
nasıl anlarız 

VEKİLHARÇ 

20 • 2 ıncı kanun 1936_ 

SAGILIK 

Boğaz nezlelerini nasıl 
iyi etmeli gribe karşı 

nasıl gelmeli 
Bademciklerin ufunetlen 

mesine, ve boğaz neıdelerİJJe 
kar!iı geçen gün yazdığıJJI 

(garrara) !ara ilave olarak 
bıınları da bildiriyormn. Be
kim gelinceye kadar, doktor 
bulunmıyan yerlerde ve gri
bin başlangıcında çok fayd• 
verir. ' 
1-Bir kilo temiz suya <40) 

gram asid borik koyup kııy • 
natınız. Temiz bir §işenin içi· 
ne süzünüz .. Ilık olarak bet 
çeyrek saatte veyahut yarılll 
satte bir kere gargara yapı • 
nız. 

2 - Bir kilo temiz suya (%f 
gram kadar (boraks) koylll' 
kaynatınız, süzünüz. Bir şişe
ye doldurunuz. Her çeyrek1e. 
yarım saatte bir defa gargar• 
yapıp tiikürünüz. 

3 - Eczaneden bir graııı 

asid salisilik alınız. Bir kı1• 
iyi suda kaynatınız. Yukarı
da yazdığım gibi gargaraY• 
devam ediniz. Yutmayını:&· 

Tükürünüz. 
4 - Boğaz ufunetlerinin be" 

men bir çoğuna her zamall 
şifalı tesir yapan bir ilaç ta· 
rif edeceğim. (fenosalil) dit· 
Yazdığım bu reçeteyi crznn~ 
ye gösteriniz. 

Fenosalil 
O. distile 

10 
10() 

M. D. pur üzaj Ekstcrn 
Bir bardak ılık suya vcy• 

bir bardak ça~·a veyahut ıhla· 
nıura bu ilaçtan bir kahv• 
kaşığı kadar koyunuz iyi« 
karıştırınız. flık ılık gargar• 
yapınız. Tüküriinüz. Her çey· 
rekte bir kere gargaraya de
vam ediniz. Bardağın i~iııdckİ 
(gargara ilil.cı) bitince, yıı · 
karıdnki tarif gibi tekrar ha· 
zırlayınız. (24) saat zarfınd• 
(4-5) bardak gargara yap"r · 
sıımz çok büyük iyilik göre • 
ceksiniz. İyi gargara yapanıl" 
yan küçük çocuklara bu iliW 
tan vermeyiniz. Her gargafll 
yaptıkça yutınayınız. tiikürli· 
nüz. 

5 - Yukarıya yazdığım bU 
ilaçlardan hiçbirini herhangi 
bir yerde, köyün birinde bu • 
lamazsanıı, aşağıya yazaca · 
ğım pek kolay gargaralardall 
olsun istifde etıneğe ,alışı • 

. 

' 
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Hurrem Sultan 
Papazın kızı İmparatorun üzerinde 

39 yıl müessir olmuştu 
-9-

Eğer bu ilk karşılaşmasın- runa çıkacak yüzüm kalmadı. Ben 
da kafasını çok mühim bir mesele- satın alınmış et parçası imişim. Yü
ye kaptırmamış olsaydı belki Sü- züm gözüm yırtık, saçlarım kopuk. 
leyman da çocukluğunda aldığı tat- Padlşahımın gözünü incitmekten 
la Hiırrem'e derhal vuruluverird!. korkarım. 
LM<in bu tarihte Yavuz Selim'in O zaman Süleyman meralı: etmiş 
oğlu, kadın madın düşünebilecek ve şu hadiseyi öğrenmişti: Meğer 
bir halde değildi. Fatih Sultan Mahıdevran Hürreme saldırıp bir 
Mehrned"in bir torunu hıristiyan temiz dayak atmış ve yüzünü, gö
olmuş, Rodos adasında yaşıyordu. zünü tırmık içinde bıraktıktan son
Şövalyeler, saltanat makamında ra saçlarından merdiven başına ka
henüz kökleşmemiş bulunduğu bu- dar da sürüklememiş mi? Eğer pa
günlerden istifade ederek Fatih dişahın kız kardeşi Hatice Sult:ın 
Mehrnedin bu torununu, yani bed· 
baht Cem Sultan'ın oğlunu Ana- yetişip, güç hal ile araya girip iki 
do!u'da bir maceraya sevk edebi· güzel kadını ayırmasaymış Hürre· 

mi Mahıdevran bir tekmede mer· 
lirlerdi. Bunun için her ne pahası-

divenden aşağı fırlatıp atıverecek· 
na olursa olsun Rodosu zapta ve 
Cem'in oğlu ile evlendiği bir kadın- miş. 
dan olan iki çocuğunu katle karar Süleyman bu hale kızıp doğru 
vermişti. Mahıdevran'ın yanına gitmiş ve 

Has oda başısı İbrahim de ken - haykırmıştı: 
dlsile ayni fikirde bulunuyor ve - Nedir senin bu ettiklerin? 
her fırsatta efendisini Rodosu zap· Böyle bir hal sana yakışır mı? 
ta teşvik ediyordu. Mahıdevran işte asıl hatayı o za. 

Has odabaşı İbrahim... man yapmıştı. Kendini alamıyarak 
Bu Pargada tutulmuş bir esirdl Sultanın yüzüne haykırmıştı: 

ki korsanlar tarafından Aydın p~- _ Bu daha az. O, bundan beteri
Earlarında satılmış ve elden ele do- ne layıktır. Bu esir, bütün harem
laşarak Manisa'da bir dul kadının dekilere boyun eğdirmeyi aklına 
nıaiı olmuştu. Süleyman, Şehzade- koymuş. Ona bak ben daha neler 
liğinde, bir gün avdan dönerken yapacağım! 
Manisa sokaklarından birinde gü- Sen misin efendim bunu söyli-
zel çalınan bir keman ve hazin bir yen! Süleyman fazla tek kelime 
farkı işitmiş, bir müddet mest olup 
dinledi/il bu Ahenkten sonra bir da- söylemeden Mahıdevran'm yanın-
lıa ayrılmamıştı. Bedbaht dul ka- dan çıkmış ve hemen o anda Hür
dın mahmur bakışlı bir genç olan remi alıp halvete çekilmişti. İşte 
Pargalıdan gönlll rızasile ayrılmak o başbaşa veriş, bu başbaşa veriş, 
istemediği için güzel bir dayak ye- bu andan itibaren Moskova, Hür· 
rniş ve bu dayaktan sonra iflah 0 _ remi İstanbul'a göndermesine se
lamıyarak öl,;,üş gitmişti. bep olan arzulardan onda dokuzu-

İşte 0 gün bugün bu İbrahim, nu elde etmiş sayılabilir. 
tıpkı babasının yanında taşıdığı 
Hüsnücan gibi Sllleyman'ın dizleri * 
dibinden ayrılmaz olm11~tu. Papaz Rogatino"nun kızı, dünya 
İbrahim çok haris bir adamdı. tarihinin en büyük imparatorların

Büyük bir tali eseri olarak çattıi!ı dan birinin üzerinde tam 39 yıl mil
kapıdan a>aml istifadeler teminini essir olmuştur. Bu otuz dokuz yı
düşünüyor ve padişaha sadakatini 1 1ın bir kısmında büyük bir rakip 
ispat etmek için her gece> vatarken ·onun bazı arzularını y:ıptıramama
ayaklarını kendi ellerile yıkıyor ve 1 sına sebep olabildi. Lakin bu rakibi 
sonra altın le.iteni kaldırıp dikerelc hakladıktan sonra, yalnız başına 
kirli sulan !Akır lrıkır içiyordu. kaldığı devirlerin bütün vebali 

Maamafih Slllevman, bendesinin Hürremin boynundadır. 
yalnız hiisnilne, kemanına. sesine 
ve sadakatine de.ıtil, b!lırisine ve 
zekasına da hayrandı. İbrahim, 
türkce>dE'n baska rumca. l~tince, 
ve farı.! de btlivordu. Bövle her 
tarafından kıymetli bir ad~m Sü
IPvman gibi gaddarlığına rağmen 
has""' .bir padişah üzerinde tab'I 
milesslr olacaktı. NitE'kim çok geç· 
medPn 300 parca Tiirk "emisi Ro
dos önüne dayandı. bedbaht Cem'in 
o~lu ve torunları yakalanrlı, satır· 
lar i•ledi . Sillevman mevhum bir 
rekabetkn kurtuldu. Fakat bu ve
sile ile imııaratorlul!un bir kaZ3ncı 
oldu, Rodos'un zaptı Adalar deni
zinin kontrolünü tamomile lstan
bul'un eline tevdi etti. t,ıe bu se
ferden avde>tlndedlr ki. Süleyman 
bir gece Hürrem'! g!lrmek istedi.iti 
zaman kPndlsine Hürrem'den '!" 
cevap !(eldi: 

- Benim artık efendimin huzu. 

Y•z•n: Gaston LÖRU 

Rodos fethinden sonra Süley
manın üzerinde o zamana kadar 
müessir olan saray kuvvelteri şöy
le sıralanabilir: 

! -Anasına karşı duyduğu hür-
met, 

2 -lbrahime karşı duyduğu dost
luk (?!). 

3 - Mahıdevrana karşı olan mu
habbeti. 

4 - Kız kardesine ve oğlu Mus
tafaya karsı duyduğu şefkat. 

5-Hürrem ... 

Hürrem Mahıdevranın yaptığı 

hatalardan hiç birini işlemedi. Bil
hassa valide sultanın sevgisini ve 
teveccühünü muhafazaya çok dik
kat etti. Bütün gayretini Mahıdev
ranı yalnız bırakmıya, herkesi Ma
hıdevrandan uzaklaştırmıya sarfet
ti. 

(Arkası var) 

Çeviren: Raalm Özgen 
-9 

• - Anladık! söyleyiniz bakalım, 1 dim. Beni, birdenbire karga tulum· 
)İz! müdafaa ctmiye kudretiniz va~ ı ba.. ettiler v~ buraya getinw.er. 
'l'll.. Muddeıumumı efendi! hanımlar, 

RADYO 

ANKARA RADYOSU 

Türkiye RıHlyodifil2yon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9450 Kes. 20 Kw. 

Saat 12,30 müziği - Pi. 
Saat 13 Saat, Ajans, meteoro1oji ha

berler!. 
Saat 13,10. 14 Müzi.k (Şen parçalar 

Pi.). 
Saat 18,30 Progranl. 
Saat 18,35 Türk müziği (İnce saz A

cem qiran). 
Saat -9.15 Konuıma (haftalık spor 

saati). 
Saat 19.30 Saat, ajans (fiyat). 
Saat 19.40 Türk müziAi (Muhtelif 

şarkılar, Rumeli türküleri). 1 - Ba -
yatt Araban peşrevi. 2 - dl Ahmet 
Karcığar şarkı (Zahmı hlcrıuıın gibi 
Alemde). 3 - Hacı Arif (Gönül bez
ml harap Abad gamdır). 4 - Suphl Zi

ya Uşak şarkı (Dökillm llş zambak gi
bi). 5 - Dede Uı;ak ,arkı (A,ilatırlar 

güldürüler). 6 - Tellal Zade karcığar 
şarkı (İki de Turnam) . 7 - Karcığar 
saz semaisi. 8 - Rumeli halle türküle
ri. (Koyun beni yüksekleri, Sabah ol
sun ben bu yerden gideyim. Dağlar 

dallar viran dağlar. (Alışimin kaşları 
kare). Okuyflnlar: llüzeyyen Senar, 
M. Çağlar. Çalanlar: Vecıhe, Cevdet, 
Çatlar. Kemal Niyazi Seyhun. 

Saat 20,30 Konuşma (Çocuk Esirge
me Kurumu). 

Saat 20,45 Müzik (Riyasetlcümhur 
filarmonik ork~trası ıer: tlraetorlus), 

1 - Nino Neldhardt: İkarus, senfonik 
ıür. op. 67. 2 - Nino Ncidhardl Yaylı 
sazlar kuarteti ve orkestra iç;in Kon -
çerto, op. 74. 3 - W. A . Mozart: Sen
foni Re majör No. 504, Adogio - Al

legro, Andante Presto. 
21,45 Saat, esham, tahvilAt, kambi

J'O - nukut borsası (fiyat). 

Saat 21,55 Müzik (küç(!k orkestra -
şef: (Necip Aşkın). 1 - Johannes 
Brahms Macar dansı No. 8. 2 - Villi 
Richartz (Küçük balet süiti). 3 - Fri
ed Walter (Serenat). 4 - de Mlcheli 
(Çocuk oyunları). 5 - Hanns Lühr 
(Büyük \•als). 6 - Mainzer (Düğün 
töreni), 7 - Leopold (ic:panyol melo
dileri). Potpuri. 8 - Hans ı'lainzer 
(Serenad). 9 - Tempo Tempo (Ga
lop). 

Saat 23 Müzlk (dans - Pi.) . 
Saat 23,45. 24 Son ajans haberleri ve 

yannki program. • ŞEHİR TİYATROSU 

Dranı kısmı 

mn~ıııım 20/1/939 Cuma gü-

.. :~ 
nü saat 20 - 30 da 

HAYDUTLAR 

5 perde 

• KOMEDi KISM 1 
20/1/939 Cuma günü akşamı saat 
20 - 30 da 

OCLUMUZ 

• TAKViM. 
1357 HICRf 

Zılkade 
29 

1 inci AY 

S E N E: 
v.aati 

1354 RUM! 
::! ncik.inun 

7 

1939 
Eıani 

Güneş 

7 20 
o~ıe 
12 ıs 

ikindi 
14 55 
Akşam 

17 11 
Yatıı 

18 47 
imsak 
5 38 

2 nci 
KANUN 

Güneş 

2 10 
O~ıe 
7 15 
!Jrlndi 
9 46 
Akşam 

12 00 
"(. tıı 
1 36 
lm•ak 
ıı 28 

20 
Cuma 

şaşırmışlardı ki iki elindeki çok şıit 
çiçek demetlerin! uzatmasına karşı 
teşekkürü bile hatırlarına getire
miyorlardı. 

Oradakilerin hepsi, önlerindeki 
adamın gizli hükümdar olduğunu 
ıınlamışlardı. Bu sırada bir sofracı 

1 ba<:ı · 
- Hükiimdann sofrası hazırdır! 
Diy~ bağırdı. 

.- Onu ben de bilmiyorum. Be· efendiler, söylediklerimi mazur gÖ·' 
~_ım, sızın yanınıza kadar gelebili- rünüz. Burada çok fena şeyler ce
ıım kendi ihtiyarımla değil ki ... reyan edeceğini tahmin ı·diyorum. 
Onlar öyle istediier. öyle yaptılar. Gülecek mevkide değilsiniz; bana 
Burası perili bir şatoya benziyor. inanınız! Buradan hemen çıkmanı~ 
Belli ki, ls~edikleri 'zaman, hariçle lazımdır. Kabilse pençerelerden ... 
muvasaleyı kesebiliyorlar. Mai • Ortada birdenbire bir ses .. gür, 

CELLAT YAMAKLARININ 

AKIBETLERİ 

Biz, csigara içen tavşan • lokan
tasındaki husus! odada, birbiri ar
kasından giren işçiler arasında, 

hayretler içinde kalan Mösyö Pros
pcr ile Mösyö Denize dönelim. 

yetimdek[ polislerle evi bas - htıkim bir ses kükredi: 
mak istedim. Ellerimiule tneşa- - Hayır kapıdan!.. Bu sersemı 
leler, her yere sokulduk. Bir şey kapıdan dışarıva atınız! 
göremedik. Kilerden anbara kadar Birdenbire Üç usak Diksmer'in 
her yeri aradık, sizin izinizi bula- üzerine atıldı ve o~u bir tüy gibi 
madık. Bütün gayretimiz boşa git- kaldırıp götürdü. Bu anda, ortada, 
ti. gençliğinin bütün güzelliği, bütün 

- İşte buradasınız ya!.. kuvveti ve hakimiyet!le gözleri 
- Evet ... Ben bütün maiyeti mı kendine çeken bir delikanlı, hanım-

dışarı çıkarrlım. Yalnızca kapıya !arın hayran bakışları önünde hür
geldim. Sizin gibi, parolayı söyle- metle eğilmişti. Hanımlar o kadar 

İki şöhretli kibar müşterinin, e
mirlerine amade bildikleri ve hiç 
kimsenin oraya giremiyecetini zan
nettikleri, hususi salonun, böyle 
ağzına kadar, dolmasını, garip bu!
maları pek tabiiydi. Onlar cBoyun 
kıran• ın, bir kaç dakika evvel gir· 
diği kabare salonunda neler cere
yan ettiğini bilselerdi, hiç şüphe· 
siz, hayretten haşka hisler duya· 
caklardı. 

iKDAM 

Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
''İKDAM,, 
karii erimizin 

büyük 

verdikleri cevaplar 

anketine ın 

• 
Yavuz Suttan Selim - Fatih Sultan 

Mehmet - İkinci Mahmut Sultan - Bar 
baros Hayrettin - Tuıııut Reis - Mit -
hat Pqa - Reşit PQfa - Mahmut Şev
ket Paşa - Gazi Osman Paşa - Fevzi 
qa - K. Karabeldr Paşa - Rafet Pqa -
Mimar Sinan - Abdülhak H6mit - Na-
mık Kemal. ' 

Stltlüce belediye sotult han 
et kısmında kayıt mem:a.n 

Dursun GENÇ 

Farabi - Mevlilnl CeIJletUni Rumi -ı * Fatih İkinci Mehmet - Birinci s.
AttilA - Fevzi Çakmak - İbrahim Mü- !im - Mithat Paşa - BUyıllc Siya.! Mua 
leferrika. ı lafa Reşit Paşa - Gazi Osman Pata _ 

Y. Z. E. Orman Fakiillesl 98S İbn! Sina - Barbaroo Hayrettin - MJ. 
Baki mar Sinan - $alr Abdülhak HAınıt _ 

Mimar Sinan - İbn! Sina - Fuzuli - Halle p.lri Yunus Emre - Şair Meıhur 
Nedim - Namık Kemal _ Şinasi _ Tev- FuzQll - MU,ür Fevzi Çakmak - İbra
filc Fikret • Abdüllıak Hlmit • Fatih ı hlm Müteferrika - Merhum Şinasi -
Sultan Mehmet - Barbaros - Köprülü Namilc Kemal. 
Mehmet Paşa - Pilevne Kahramanı ı Fatih Baydar caddesi No. :t 'ftL 
Gazi Osman Paşa - Kanje Müdafii Ha- DAVRAN 
san Paşa - KubilAy (Öitretmen). * Barbaros - Mimar Sinan - Namık 

KırtehJr orta okulunda öiret... Kemal - Mehmet Akil - Tevlik Fik-
men s. iL ret - Zi)'a Gökalp - General KAzım 

s i 

-
Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 .ı 5 6 7 8 9 10 11 

gGERİLEYEN. 
c•tARn KAT•s 
E S. F Affi. ~·§ U 
ZAR Sjl N. K 1 Y 
ADAK·K-SEMA 
V.EKAR.HASAD 
]. L T. F • H • K R A 
RTK•F.A s •KT L 

~~~~~i~j~m~~ 
•DEVESÜRlEN. 

Bugünkü bulmacamız 
* Fatih Mehmet - Mehmet Akif -

İbrahim MUtelerrika - Namık Kemal -
KAtlp Çelebi - Tevflk Fikret - Mithat 
Pa~a - Sokullu Mehmet Paşa - Şinasi -
Ziya Paşa - Mlınar S1nan - Barbaros 
Hayreltin Paşa - Abdülhak Hlmit -
Fevzi Çakmak. 

* Fevzi Çakmak - Abdülhak HA - Karabekir - Fevzi Çakmak - İbrahim 1 2 3 4 6 ti 7 8 9 1•) 1l 
mit - Mehmet Ak!! - Namık Kemal • Müteferrika - Fethi Mehmet - Abdül· ,--:-.....---.,--._.-,.--,---

hak HAmit - Öme"' Seylcııın _ Kubi!Ay _ l _[_
1 
•• t't 

Gebze Orhan maballestnde ZS 
numaralı sokak 4 numaralı ha

nede All GÖKTtlRK 

Mimar Sinan - Barbaro.i - Kanuni -
AttilA - Fatih - Evliya Çelebi - Yavuz 
S. Se-Jim - Timur - Cengiz - Kubilily -
İbrahim Milteferrika. 

Katip Çelebi - Ahmet Habim. 1 J 
Ankara Cebeci Evren sokak 
No. 15 NecmelUn MENGtJC il __ 

* İbn! Sina - Mimar Sinan - Barba
ros Hayrettin - Fatih Sultan 1'.1ehmet -
Yavuz Sultan Selim - Kanuni Silley -
rnan - İbrahim Miltercrrika - Namık 
Kemal - Abdülhak Hamit - Mehmet 
Akif. 

Y. z. F.. Orman F&küllesl S•· 
nd: ı, No. 969 Enver DUBAlt 

* Fatih - Yavuz Sulta" Selim • Sü- • • 1 1 -
leyınan Kanuni - Mahmut Adli • Bü- -. ~ ı-· ,.-
yük Reşit Paşa - Mlthal Paşa - Namık * Buyuk M. Reşit Paşa - Gazi Os- Ke~ai - Abdülhak HAmlt - FuzQll - • ii ~ • 

man Paşa - Köprulü ~fohmet Paşa - Nedim - Nef'i - Gelenbevi İsmail :r; • • • • -~ 
İbnı Sına - Barbaros Hayrettin - Na ... fendi - İbni Sina - Mimar Sinan _ Qa.. - -

mık Kemal - H"n:it (Abdülhak) - Zi- zı Osman Paşa . .,_ ·-=ı=-
Kartal Cilmhuriyet mahallesi 

No. ıs Ahmet Necip ER 

ya Gokalp - F~vzı Çakmak - General Beyottu Tepebaşı Kücuk Da- -. 

Kfizım Karabtokır - Mımar Sınan - Fa- marn ~kak No. 12 Adll Er"-D - l~=i- · ~- --
* Namık Kemal - Mehmet Akif -

İ. Müteferrika - Mimar Sinan - Bar
baros Hayrettin - Kanurıl Süleyman -
Gazi Osman Paşa - Fevzi Çakmak -
Mazhar Osman - Atillfi - Z. Gökalp -
T. Fikret - Fatıh - Milhat Paşa. 

tih Yavuz Alpaslan SalAhattin ı ı ., ' 1 
Eyytlbi 1 .* Abdullıak HAmit - Namık Kemal -- - . - - __ 

. Sivas ölretmen okulunda 13! Zıya Gökalp - '.'iehmet Akif - Gazi Os- 1 

Mahmut İŞBAKAN man Paşa - lbrahim Müteferrika -
Uzun Mehmet - ibni Sina .. Barbaros - Sağdan sola -* Barbaros - Mimar Sin~n - Fatih - Hayrettin - Mimar Sinan - Fatih 

Yavuz Sultan Selim - Kanuni Süley - Mehmet - Kılıç Aslan - Babilr Şah -

Haydarpaşa Lisesi 4/K. şube· 
sinde 1815 numarah Orhan 

Naim JIAZNEDAlt 

man - Namık Kemal - It.ithat Paşa .. 
Gazi Osman Pasa - Mehmet Akit .. 
Abdülhak Hamit - Fuzuli - İbn! Sina. 

Ankua: Özbekler ınshallesl * Alpaslan - Timür - Fatih - Ya- Öksüzce Sokak No. 4 Şe~lp 
vuz - Kanuni - Barbaros - Gazi Os - GtlNTÜRKtlN 

man Paşa - Bily(!k Reşit Paşa - Sokul- ! * Atn~ _ s,,ı~hattln Eyyübi ·• lbnı 
lu Mehmet Pn~a - İbni Sina - Yunus 1 . MI im s· B ba • ııaw . .. Sına - ar ınan - ar ro ,, .. 
Emre - Zıyn Gokalp - Namık Kemal - . I.b h' M' t ( ka FaUh 
r.-1. Ak.it ve Mimar Sinan. rettın - ra ım u e ertı -

~tehmet - Büyük Reşit Paşa • Gazi 
Üçüncü t1p talebe yurdunda. Osman Paşa _ Namık Kemt1.l - Ziyn 

M.TlTLUUAY Gökalp _ Mehmet Akif • Abdi\lhok * Sultan Osman - Mimar Sinnn - Fa H~mit - Süleyman Fethi - Alpa•;an. 
tih Mehm('t - Yavuz - N::aniık Kemal - Sivas ÖtTetmtn okulu ~)il sı-
Barbaros - İbrahim Müteferrika - Fet- fmda ısı Osnıı.n 
hi ve Sadık - İbni Kem;\l - Nasraddin 
Hoca - Aşık Paşa - Abdülhak Hômit -
K.'\zun Karabeklr - Mehmet Akil - Şe-
hit Kubi!Ay • 

Ankara Enurum mahallesi 
No. ti de - Du. Le -

* Alili~ - Fatih - Kanuni - İbni Si
na - İbrahim Mtite!errika - Salih Ze
ki (Riyaziyeci) - Mareşal Fevzi Çak -
m.ak - Fuzuıt - Ziya Gökalp - Namık 
Kemal - Abdülhak HAmit - Mehmet 
Akit - Süleyman Nazif - l\.fithal Pa -
şa - Mustafa Reşit Paşa. 

Beyazıt, 8 lncl Tıp talebe 7W'~ 
du No. 1060 Y. AYBAR 

Namık Kenıal - Mith.nt Paşa - Ka
nunl Süleyman - Yavuz Selim - Meh
met Akif - FaUh Mehm•l - Ziya Gök
alp - Barbaros Hayrettin Tevfik Fik
ret - Fevzi Çakmak - Tethi Okyar -

Mimar Sinan - Ahmet Haşim - Abdül
hak HAmit. 

Bopzlçl Lı.esindo 348 Ertui'rul * Namık Kemal- Abdülhak Hlimit -
Ziya Gökalp - Mehmet .l'..kif - Kanuni 
Süleyman - Fatih Mehmet - Mimar 
Sinan - Barbaros Hayrettin - Alunet 

Haşim. 

Ankara: Samanpaıarı, Attlll 
cadde•! Gündüz sokatı No. 5 

de F. G. ÖZDEŞ 

* Mithat Paşa - İbrahim Müteferi
ka - Abdillhek lUmit - Yavuz Sultan 
Sellin - Barbaros - Turgut Reis - Fa
tih - ı inci Sultan Süleyman - Namık 
Kemal - Gazi Osman 'Paşa - Büyük 
Reşit Paşa - II inci Mahnıut - Mimar 
Sinan - Sokullu Mehmet Paşa - Meh

met Akif. 
il. H. iL Abldel Hürri)"el cad

desi No. 73Boınontl - Şltll 

* 'l'ev!i.k Fikret - Abdülhtık HAmit -
Mehmet Akif - Barbaros Hayrettin -
Fatih Sultan Mehmet - Fevzi Çakmak 
İbrahim Müteferrika - l\iimnr Sinan -
Namık Kcnlal - Yavuz Selim - İbni Si
ha - Kanuni Süleyman - Mithat Paşa 
Gazi Osman Paı;a - Ziya Gökalp. 

tlskildar 1 inci okul No. 1! 
lllukbll ABAY 

* Namık Kemal - Barbaros Hayret
tin - Fevzi Çakmak - İbn! Sina - sı
nan - Kanunt Süleyman - Fatih - So
kullu Mehmet Paşa - Mithat Paşa -
Tevfik Fikret - Ziya Gökalp - KlUp 

Çelebi. 
Çelebi - Ali Çetinkaya. 

Eskişehir Lise ~rta kısım ll -
D 1855 M. TATLI!IU 

* Mete - Timur - Attilft - Çengiz -
Alpaslan - Bılhür Şah - Fatih - Salft
hatti1ı Eyyübl - Barbaros - İbni Sina -
Mimar Sinan - Gaz.1 Osman Paşa -
Namık Kemal - Ziya Gökalp. 

Sivas Öğretmen okulunda Ul 
M. S'\YGI 

Cengiz Han - Timurlen:c. 
Zonpldak M. Çelikel lls .. ı 
Sınıf 4 • 2 No. 833 Mes'ut 

KOCABAŞ 

* Fatih Mehmet - Yavuz. Selim -
Kanuni Süleyman - Barbaros - Mimar 
Sinan - Namık Kemal - İbni Sina -
Sokullu - Milh"t Paşa Büy(!k Reşit 
Paşa w Gazi Osman Paşa - Ziya Gök
alp - İbrahim Müteferrik• - H~mit. 

Türk petrol ve rıl&deni J'•llar 
Türk Anont.,.. .. ı:ı~ketl llasan 

Ferit 

* Fatih - Yavuz Sultaıl Selim - Ka
nunl Süleyman - Barbaros - Mustafa 
~eşit Paşa - M.iinar Sinan - Şinasi -
Namık Keınal - Abdillliak lt~mit - Ga-
7 İ Osman Paşa - Fuat Kôprillü - ıfeh 

met Akif - Ziya Gökalp - İbrahim lllil 
te!errika. 

Aksaray: ismall Ala Onı< Ga
zi <;. 1 O İsmail TIN AZ 

* Fatih Sultan Mehmet - Yavuz 
Sultan Selim - Kanunı Stileyman - Ga 
zl Osman Paşa - Mareşal Fevzi Çak -
mak - Barbaros Hayrett.;n - Sokullu 
Mehmet Paşa - Naınık Kemal - İstik
IAI Şairi Mehmet Akif - lbrahim Mü
teferrika - Il.iimar Sinan - Kazım Ka
rabekir - Dnrgut Reis - Sinasi - Ab
dülhak Hômit. 

Galatasaray Ltseı-ıi 9 - 7 Sınıf 
S. DALCA * İbrahim Müteferrika - Baki - Şi

nasi - Kfttip Çelebi - Namilc Kemal -
AbdOlhak Hftmit - Mehmet Akif - Ah
met Refik - Ziya Gökajp - Timur -
Fatih Mehmet - Barbanıs Hayrettin -
Sokullu Mehmet Paşa - Mimar Sinan 
Gazi Osman Paşa. 

Çınakakle Vlli)"et m•ktubl 
kaleminde Namık Kemal 

GERÇEK 

llllUIUIUllllllllll!!Hllllllllll nıııımııııııııııııın 

1 - İstanbulda çıkan btr akşam ga -
zetesi, kusursuz insan. 

2 - Gelir tamin eden tir çok bina
lar, sarhoşların içki arasındaki 
yeJ1nekleri. 

3 - Taı; tabut, gök. 
4 - Emir veren, bir rıevi c;lç('k. 
5 - Sada, ıslak duman. 
8 - Kum.aş dokuourk.e:ıl ipek sanla.n 

kemik. 

1 - Hususi şekilde elde edilen çayır, 
çift değil . 

8 - Ekinleri biçerken kullanılır. Pa-
ra koyulan dolap. 

9 - Fotoğra(ın eşi, a~ikk 

10 - B~cerikli, ask~rlerin su kabı. 

11 - Tuzak, gül onsuz olmaz. 

- Yukarıdan nğaşı -
1 - Kurtuluş, kuru arazi. 
2 - Yüzüstü ktılma, dilek. 
3 - Söz. et satan. 
4 - Hallolur, oturan binanın bedclL 
5 - İstememek, 6("Çmekte • t'mir. 
6 - Kesik kumaşları biribirine rap

teden ipek izleri. 
7 - Gümüş, rüı.g~r. 

8 - Arzu, son. 
9 - Bir kadın ismi, ba~ tarıyan Alet. 

J O - Sonsuz! uk, &:f!'zme yeri. 
1-1 - Nehir üzerinde b'r nevi nakli-

ye, yeniçerilerin sık sık kaldır .. 
dıkları ~. 

Bir giin bir kavga giiniind~. 
göklerin kör gazabına uğ • 

ramak istemiyorsanız, durup 
dururken kurban olmıya is -
tediğiniz yoksa, şimdiden 

kurbanlarınızı kendi elinizle 
hazırlayıp yerine götürünüz: 
Türk Hava Kurumuna veri -
niz. 

uımııııııııııııııııa nıııınııııııııııııııunıııııııııı 

* İbn! Sina - Fatih - Yavuz - Ka
nuni - Barbaros Hayrettin - Mimar Si
n an- İbrahim Müteferrika - Gazi Os
man Pa§a - Mithat Paşa - Mahmut 
Şevket aşa - Namık Kemal - Tevfik 
Fikret - Ziya Gökalp - .I' bdüllıak Hl
mit - Mehmet Akil. 

Anlta.ra: Sönmca apartunanı 

1 MUKADDES 

* Barbaros - Sinan - Kanuni Süley
man - Kfttip Çelebi - Zi;Ta Gökalp -
Namık Kemal - Mithat Paşa - Mehmet 
Akif - Sokullu Mehmet Paşa - İbn! 
Sina • Fatih - Mareşal Fe~i Çakmak -
Tevfik Fikret - Yavuı: Sultan SeJim -
Abdülhak H4mit. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
* Evliya Çelebi - Mehmet Akif -

Namık Kemal - Abdül!ıak Hlmlt -
Mimar Sinan - Barbaros - Fatih Meh
met - Timur - Yavuz Se1lm - Fuzuli .. 

Eskfoehlr: Lise ona obl 
Orhan IŞMMAN 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

keser. 
ıııınıınnım 

Boyunktran, meyhanenin salonu- anahtarla açmış, içeri girmiş, son· Onları. pehlivan yapılı, dört top· tık hususi oda da işletiyorsunuz. 
na girince doğruca tezgah başın'l ra tabaksız oradan çıkarak, kapıyı rak amelesi seyrediyordu. Di - Tebrik ederim, dedi. Kabare sahi· 
gitti ve bir kadeh şarap isetdi. Şa- tekrar anahtarla kapamış, mutfağa ğer iki küçük masanın etrafında bi, galiba Adet edinmişit, yine hı hı. 
rabını, küçük yudumlarla içerken, gitmişti. Üzerlerinde eski muşambalar bulu· diye mırıldandı. 
meyhane sahibine bir şeyler söy- Bu anda müşteriler arasında bir nan yanm düzine kadar adam siga- Müşteri, merakını yenememiş ol
lüyor, 0 da yalnız hı .. hı .. !arla ce· mınltı oldu; Boyunkıran arkasın• re.larını tüttürmüş, gevezelik edi · malı, ki birdenbire kalktı, camlı ka-
vap veriyordu. dönüp baktı. Gözü derhal, boğa yorlardı. Bunlar da hayırlı mallara · 1 pıya giderek perdesini kaldırdı ve 

Mösyö Martinof neşesiz görünü- boynuna benziyen boynuna kırmızı benzemiyorlardı. Şapkaları, a ınla· 
yordu; bu da, hiç şüphe yok, bu bir mendil sarmış bir amelenin. u- nndaki saç büklümleri, ıtülüşlerin. içeriye baktı: 
idam gecesi meyhanesinin etrafın- zun boylu bir gencin gözüne takıl- deki şüpheli manalar derhal göze - Vay .. redingotlu ve silindir 
da cereyan ecfpn ahvalden iyi ma-

1 
dı. Bu yirmi yaşındaki gençte dik- batıoyrdu. Sigaar içen tavşan mey- şapkalı efendiler ... dedi. 

na çıkaramamasından ileri geliyor-ıkati celbeden vücudünün kuvvetli hanesi, böylelerini her zaman sa- Daha sözünü bitirmeden. patron, 
du. adalelerinden ziyade yü:i.inün. in· !onlarında gördüğü için, bu gece hiddetten köpürmüş, sıkılmış yum-

Mutfa"'n kapısı acıldı, elindeki sana korku veren, keskin profili de, bunlara kimse dikkat etmiyor-
&' • ruğu havada arkasından yetişmişti. 

tabaktan nefis bir tavsan yahnisi idi. du. Mırıldanıyordu. Adamcağız afall:ı.-
kokusu taşan bir garson acele acele Bu profil, yırtıcı, korkunç ve Boyunkıran, tezgahın arkasında· 
gecti: müthis bir şeydi. Bu. bir insan pro· ki yarı açık mutfak kapısına, ara-
Rovunkıran, kuvvetle burnunu filine benziyordu; burnu insan bur- sıra, göz atıyor, fırının önünde işi· 

mış, sapsarı: 

- Fakat.. fakat bunlar .. Mösyö 
Martinof.. ce11at yamakları. .. 

çekerek: nundan ziyade bir yırtıcı kuş bur- ne dalmış şişman bir kadına bakı-

t b · d Bu akb b ·· d Diyerek kahve parasını verdi ve _ Ohhh... ste sigara içen tav- nuna enzıyor u. a a yu. yor u. 
şan .. tam k~ndisi!. ;zünde, arasıra, iki dilber göz, in- Tam camlı kapının yanıııdaki son çabucak meyhaneden sıvıştı. 

Mevhanenin sahibi, arosıra işit· '.sanı şasırtacak kadar safivetle pa- masada, ida mameliyatını görmek Mösyö Martinof, kızmış, mırılda-
tilii bu yavan lfttifeve karşı yalnız rıldıyordu. Akbaba, bir zıraya yan •merakından başka bir mecburiyet· nıyordu. Boyunkıran, onun halini 
omuzlarını kımıldatmakla iktifa 1 yatmış gibi yerlesmiş. karşısındaki 1 le uyanmış. meynanede kahvesini tuhaf bularak: 
etti. Bovunkıran, zaten oralı de- kuru :vü..Unün burusukları resim lçmlye gelmis, mahallenin namus· i - Bunda kızacak ne var? derli. 
i!ildi: o, rfülerini garsonun hnrc· fır~asile çizilmis ıı!b! duran bir a. lu adamlarından biri oturmustu. Melaike değiller ya•. Tabii herkes 
ketlerine takmış, onu takip ediyor- damla zar atıyordu. Birdenbire zar Bu adam. her halde patronu tanı- gibi onlar da yiyip kecrkler. On
du. bovnuzu ile zarları oyun arkada- yordu ki, garsonun camlı kanıvı 

1 

ları bu vaziyette görmenin ne mah-
Garson. kikük hususi oda ile asıl şına U'atarak: açıp kapadıl~ını rıördiikten snnro: zuru var? 

salon arasında bulunan bir kapıyı 1 - Zarlar "ana geçti! dedi. - Ne ala .. Mösyö Martinof! Ar· rArkası varl 
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SAYFA 8 

HOLAN7SE BANK 
UNİ N. V. 

Esham ve tahvilat ile eşya 
Muhafaza ücretlerinde 
Tenzilat yapmıştır. 
Esham ve tahvilat üzerinden 

Avanslarda faiz nisbetini 
indirdiği gibi bunlardan 
muhafaza ücreti de almaz 

'(J;lfl<{,f 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız ı 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir, 

iKDAM 

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

Bu hakikati herkes bilmeli 
Grip, nezle, cnfloenza, sı tına gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENİNE kan 

ve derman haplarile sigorta )ayınız. • 
BİOGENİNE; en birinci kan, kun·et, iştiha yaratan 'Ve tesirini derhal gösteren bulunınaz 

bir devadır· 
BİOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 

her türlü mikTopları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir \'C adaleleri sağlamla~tırır, zeka

yı yükseltir. Bel gev~ekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyenJ<ardaıı, kıştan soğuktan ve ha,·aların deği~ıncsinden 

müteessir olmazlar. Çiinkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 

mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akibetlerlc neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, 

sıtma gibi hastalıklardan korıır. Bu hastalıklardan korunmak için büylikler sabah, öğle, akşam 

birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta 

olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

ZENİTH 
En eski ve halıbazırda en 

mütekamil ve dünyanın her 

tarafından en fazla aranan 

radyodur. Yalnız Beyoğlun· 
da BAKER Mağazalannda 

ublmaktadır . 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

DÖRDÜNCÜ KEŞiDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük lkramiya 50.00D Liradır. 

·-.\ . 

20 • 2 lnclk6nun - 19;!. 
= 

Ağızda şiir kadar 
Güzel dişleri var. 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir 

Yakın şarkın dış macunları Kr>liçesidir. Milyonlarca ağıza 

güzellik, sıhhat. sağlık vermiş ve bu hassasiledır ki 
18 diploma 40 madalya kazanmışbr 

Sabah, öğl '• akşam her yemekten sonra RADYOLlN'le 
ağzınızı fırçalamayı unutmayın12l 

BÜYÜK EDiP 

F aı O D ifil ~ o 'fF ~ ı A 'it aı Y!' ~ ll'il 

işte • 
rıp 

TASHİH - Gazetemizin 15 Son
kiımm 939 tarihli nüshasının 8 in
ci sahüesinde neşredilen 13966 
numaralı ve (İstanbul 4 üneü icra 
memurluğundan) serlevhalı il.An
da ikinci arttırmanın yaptlaca[t 
21 Sonkinun 939 Cumartesi günü 
yazılacakken sehven (21 Sonka
nun 930) şeklinde dizilmiştir. Tas

Bundan 
Başka 

15,000 
12,000 Liralık 

ikramiyelerle I 
DENİZ AŞIRI 

böyle başlar 1 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

hihi keyfiyet olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

10,000 

20,000 ve 10,000 
lEmınde lıymetli eseri bu dela REMZi kütüphane;i tarafınd•• 

ikinci ve kati ıekilde tabedilmi~tir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

Lirahk iki AdetMükifat Vardır. TUNA KIYILARI 
ısrarla Divanyolu 104 

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

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz de piyana-onun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiş olursunuz. 

!.imli bır eserini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en e>Jk1 

zamanlardan şimdiye kadar Yugoslavyadan bahsetmekte ve Yuguı· 

lavya aeyahat mektuplanndan teşekkül etmekte olan çok kıyoıeV' 
bir eserdir. 

8PİllİN 
isteyiniz! 

Asplrln'ln tesirli ve hakiki olduiunu EB markası garantı eder. 

Satınalırken dıtında ve tabletlerin OstOnde 
ffi markasının bulunmasına dikkat· ediniz. 

E.S•dlTek 

Takıimde 

Bu gece 

(AKTÖRKİN) 

Beynelmilel meşhur eser 

HALK OPERETi 

Pek yakında: İNSAN MABUT 

Halk Opereti 
Bu akşam 

(ÖÇ YILDIZ) 
Cumartesi akşamı 

beklenen operet 
(Modarn Kızlar) 

M. YESARİ 

Telefon: 22398 

lstanbul Belediyesinden 1 ...__ __ _ 
Hepsine 700 lira bedel tahmin edilen Emirganda Emirgl\n cad

desinde eski 30, yeni 40 numaralı ve 14 harita numaralı sahilhane 

ankazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 52 lira 50 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/1/939 Cum;ı günü 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdJrlar. (194) 

Yükçülük yapmak üzere bugüne kadar müracaat edenlerin 

adedi ihtiyaçtan birkaç misil fazladJr bu cihetle yükçü kaydedil

mek üzere Belediyeye beyhude müracaat edilmemesi ilan olunur. 
(B.) (454) 

T. iŞ BANKA S l'nın 
.. 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
========•ı========= 

32,000 LİRA MÜKAFAT 
~--==========·•==========~

KUR AL AR . 11 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Elyül, 
-------· 11 İkincitesrin tarihlerinde çekilecektir. 

,ım 1 K R A M 1 Y E L E R ııın•uıııı ıılııı ım11111111111nnnınııın111111111ınl'lıııın•uııı•ıınnınıııııwuu111nuı; 
1 Adet 2000 liralık 2.000 lira 

5 

1 5 " 1000 " 5.000 " = 
~ 8 ,, 500 ,, 4.000 " = 
6 16 ,, 250 ,, 4.000 ,, i 
1 60 " 100 " 6.000 ,, ~ 

95 50 4.750 = : " ,, " ~ 
53 250 " 25 " - 6.250 " § = = 
§ 435 32.000 • ~ 

\1mııııııııııııııııııımııııııııııııımıııııııııı111111111111111111111ıuınımıı1111111uııııııı11111111111111111mıuııım111111111111111111111mıııtııııııııııını11mııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mıııııınınnıW 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammea bedeli Yüsde 7,5 

Ekıiltoıcoi• 
Cinai Miktan Beheri Tutan teminatı 

~ Li. Kr. L. K. L. K. şekli 

Tonga ipi 10.000 kilo --60 6000.- 41\0.- Kapalı 16 

Kristal ya:ıı takımı 
40 adet 14.25 680.80 43.56 Pazarlık ı6 

(8 parçalı) 

I - Ş;ırtnamesi ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) kilo tonga ipi ile (40) adet (I 
parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştuı" 

II - Muhammen bedellerile m uvaldı:at teminatları hizaların<la gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7/2/939 tarihine raslıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta µevi' 
zım ve Mübayaat şubesindeki alım lomisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de git 
rülebilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ile % 7,5 ga 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale si' 

atinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlığına makbuz mukabili~ 
de vermeleri ve pazarlığa ijtirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri j].IJI 
olunur. (4443) 

* 
Muhammen bedeli Yüyde 15 

Cinsı Mikdan Beheri Tutarı teminat 

Kr. s. Lira Kş. .L ra Kş. - ~ 

Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99 .. •il 

Çuval 2700 
" 10 50 283.50 42.fıil 

Kanaviçe 2921 
" 

12.- 800.25 62·:>8 

Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.!50 4.73 

ip 6531 kg. 13.50 881 68 l!l:?.:!5 

Kınnap 4828 ,, 18.50 651.78 97.77 

I - Yukarda cins ve mlkdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı ayrı paüarlık usulile satıfacaJılıf 
II - Muhammen bedelleri !le muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Artırma, 8/2/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamak üzere KabatBi1 

Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekk!l Satı§ Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatları ile yukarda adı grr;f~ 

Komisyona gelmeleri ilan olunur, (444) 

* I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme 

usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu ııif 50 kuruş hesabiyle 

750 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır, 

III - Eksiltme 9/2/939 tarihine raslıyan Perşembe günii saat 

14 de Kabalaşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde Ahın Komisyo

nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel

meleri il:in olunur. 

Dr. Feyzi Ahmet OnaraP 
Deniz Hastahane•i ci/JiY' 

:r.ühreuiye mutahauı•1 

Pazardan maada hergün 3 ~·~ 
sonra haıtalarını kabul ..,e 
Adres: Babıali Caddesi ColJj 
loRlu y1kuşu köıebaıı No. 

~~~~~~~~ 

C" 
Sahip ve Müdürü: Ali Noci KARf> ,1. 
'!Jmumt Neariyatı İdare. Edrn·zCr 
işleri Müdürü: M. R..ısırn Ö 
Basılrlıi;ı Yer: Son Ttlgrıı;f BB!'.
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