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• 
ispanyadaki zafer! 

Yazan: A. N. KARACAN 
Son ctınlerin en büyük beyne!- üçü de büyük birer Akdeniz devk 

nıilel hldlseııi İtalya • Fransa ihti· ti olmak itibarile Franco tarafın 
llfının hisıl ettlti ıergin vaziyet- dan yapılan ve kat'i olacağı sanı
tlr. Har iki devlet, Çemberlayn'in lan son taarruzun İspanyaya vere
Roma :ı.lyaretile, bu ııerginliğin ceği nihai şekille doğrudan doğru
kendi lehlerine düzeleceiini umu- ya alakadardırlar. Böyle olunca, 
yorlardı. İtalya, ıulb fikrine karşı her üç devletin Akdeniz meselesin
olan zlfııu blldili ve tecrübe etti· de anlaşabilmeleri evveli İapanya 
fi İnııiliz Baıveklllne, taleplerinin meselesinde uzlaşmalarile ka
kat 1 oldufu kanaatini telkin eder- bil olabilecek bir keyfiyet -
ıe, Çemberlayn'in Fransa'yı yola tir. Böyle bir uzlaşma için ise, 
ıetirmek için araya cireceğini ve her üçünün İspanyada dövüşen 
l'ransa11 fedaklrlıklara razı ede- iki zıd davayı kendi milli davaları 
eefini ümit ediyordu. haline sokaxak karşılıklı cephe al-

Fransa ise, Mussollni'nin, İngil- maktan vazgeçmeleri ve muayyen 
terenin kendlsile berabeı olduiu· esaslar üzerinde itilaf etmeleri 
nn anlayınca, harbi gö:uı alaınıya- liizımgelir. Fakat meselenin şlm
ralt isteklerinden vazııeçeceğin- diye kadar asıl balledile~yen 
den emin görünüyordu. Fakat Ro· güçlüğü de zaten buradadır. 
ma ziyareti, samimi bir hava için- Bugünkü vaziyet ise şu şekilde 
de geçmekle beraber, bu iki noktai icmal olunabilir: 
nazardan, tamamen müspet netice İtalya Fraııco'nun muzafferiye
vermedl Çemb~rlayn, Mussolini- tinin yaklaştığını gördüğü için ta
nin tavassut teklifini reddederek leplcrinde israr ediyor ve bu yüz
Akdeniz muvazenesini bozmağa den gün geçtikçe hatta Romada 
kasdeden herhangi bir vaziyet ve Çenıbedayn'e verdiği sözden bile 
bu meyanda Fransanın herhangi uzaklaşır görünüyor. 1\-fussolini 
bir şekilde tehdit edilmesi karşı- Franco muza{fcr olduktan sonra 
aında İngiltereııin lakayd kalamı- da - ilk vadi hilafına - tspanya
yacağını söyledi. Bununla beraber dan a~kerlt'rini pek çckcceie ben· 
İtalyayı taleplerinden tamamen zemiyor, yahut çekse de vaziyeti· 
Vazgeçirtecek bir tavır da göster-ı ni o yerlerde sağlamla~tırarak çe
memiı olacak ki ziyareti takiben kecek görünüyor. Bu vaziyet kaT
Romada bava değişmedi. Bu su- şısında dikkate değer olan nokta 
retle son Fransız - İtalyan ihtila- Fransanın dahili bir münakaşadan 
fında Çemberlayn'ln daha çok bir sonra İspanya cephesinde ric'at 
idarei maslahat, yatıştırma, ve ve- eder vaziyete girerek karışmamak 
keyiin kendi tabii seyrinden doğa- politikasına doğ~ yol almış gö
•ak neticeleri bekliyebilmek için rünmesidir. Elindeki melilmat 
zaman kazanma politikasını tercih Ue Franconıın zaferine o da 
ettiği anlaşıldı. kanaat getirmiş olacak ki fay-

Çemberlayn'in Roma ziyareti ger dasız ve neticesiz müdaha -
cinliği izale edecek bir netice ver- Jelttlc başına bela açmak is
medi, fakat İtalya • Fransa ihtilli- temez görünüyor ve bu badireden, 
Cında bir tevakkuf ve intizar fası· İtalyayı İspanyada serbest bırak
lası husule getirdi. mak mukabili, Korsikn ile Cibu-

llıı fasılada, şimdi, asıl siyasi tiyi ve İtalyanın göz diktiği diğer 
mihveri İspanya meselesi teşkil Afrika topra!tlarını kurtarmağa 

etmekte ve İtalya • Fransa lhtiHI- ve sağlama bağlama~a savaşı
fı bu mihver etrafında dönerek yor. Fransanın İspanya işlerinde 
mukadder neticesini o sahada arar şimdiye kadar tuttuğu isti -
görünmektedir. (Arkası 3 üncü sayfanı) 

İngilte.re, Fransa ve İtalyanın A. N. KAR ACA N 

Başvekil ve Maarif Vekili 
Dil, Esirgeme kurumlarında 

Tarih ve DU Kurumlarını Cüm· 
hurrela!ınlz İsmet İnönü'nün yük
sek himayelerine aldıklarını· yaz• 
mıştık. Yeni Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel ilk de!a olarak dil kuru
muna riyaset etmiştir. Yukarı _ 
deki resmimiz bu ziyaret esnasın
da yapılmış toplantıyı teabit et • 
mektedir. 

Evveliri gün de Bıl§vekilimiz. 

Çocuk Esirgeme Kurumunu ve 
Süt damlasını ziyaret ederek ço
cuk muayenehanesini, diş muaye
neh nesini, polikliğini, çocuk bah
~e ini ve Anakucağı müessesesini 
gezmiş ve burada iki saat kadar 
meşgul olmuşlardı. Başvekilimiz 

bu asri ve güıel müesseselere cid· 

LONDRADA 
DEHŞET 

irfanda tedhişçileri tayyare 
karargahını uçuracaklardı 

Londranın Hayd par kından bir cörünilf 

Londra, 20 (A.A.) - Daily Mail !erin gece Hendon tayyare meyda
gazetesinin bildirdiğine göre em- nını berhava etmeğe teşebbüs ede
niyeti umumiyeye ikinci bir imza- celtleri bildirilmiştir. Bunun üze. 
sız mektup gönderilerek tedhişçi - ( Arkıuı 3 üncü sayfaıia) 

Kabataşta bir kaza 

F rankocuların taarruzu 
akın halini almış gibidir 
Fransa, ispanya işine karışmıyacağını bildirdi 
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Reisicümhur 
Dr. Rüştü Arası 
kabul ettiler 

Dr. Rüştü Aras bu hafta 

yeni vazifesine gidiyor 
Ankara, 20 (A.A.) - Reisicüm -

hur İnönü dün akşam Londra 'bü
yük elçimiz Tevfik Rüştü Aras'ı 

akşam yemeğine alıkoymuşlardır. 

Başvekil Celal Bayar ve Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu da bu ye
mekte davetli olarak bulunmuş -
)ardır. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras'ın bu 
hafta içinde yeni vazifesine gide
ceği öğrenilm!şlir. 

ııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııınııııııııııo 

Başvekil bugün 
geliyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Başvekil 

Celfıl Bayar ikinci trene bağlanan 
hususi vagonile istanbula hareket 
etmiştir. Ce!Al Bayar İstanbulda 
Pazar akşamına kadar kalacak ve 
Pazartesi burada bulunacaktır. 

Seyahati tamamen hususi mahi· 
yettedir. 

Frankonun 
Bar sel ona 

•• •• hatları 

askerleri 
müdafaa 
vardılar onune 

Büyük taarruzlanna atılırken Franco askerleri siperlerde 

Lerida, 20 (A.A.) - Cümhuri
yetçilerin Barselona önündeki mü
dafaa hatları münaka!atının haya
ti düğüm noktası olan Calaf, bu
gün öğle vakti Franko askerleri 
nin eline düşmüştür. 

Bir otomobil elektrik direğine ve . . 
bir kamyona çarparak parçalandı KıML th. ıN 

Fren kistler ilerliyorlar 
Burgos, 20 (A. A.) - Kalalon

yanın mHkez mıntakasında Fran
kistler 15 kilometreden fazla iler
lemişlerdir. Şimdi Calaf'a iki ki
lometrelik \'e Manresa'ya 26 kilo
metrelik bir mesafede bulunmak -
tadır !ar. Frankistler müvazi ola -
rak bütün mıntakalarda vasati 10 
kilometre kadar ilerlemişlerdir. 

Memurların 
maaşları 
ayın 2 7 sinde 
tevzi ediliyor Y 1 .., ı d f.. k . UCYKCLiHi rı o cu agır yara an ı, şo or açtı DiKHELiYiZ. ( 

_, 

.>ünkti kazada parçalan otomobilin hali 

Bize on beş 
isim bildiriniz Frankist mahfellerinde dünkü 
Atatü""ı" ismet İnonünden baş- harekatın Katalonya muharebe -

k a onlardan 'sinde yeni bir safha açmış olduğu 
sonra kimlerin beyan edilmektedir. 
h e y k e 1 le r i -
nin dikilmesini 

, .itersiniz? 
Yolundaki an

ketimize gelen 
cevaplar bizi 
hayrete düşüre-

1'"'"1 cek kadar çok-

Fransanın kararı 
Londra, 20 (A.A.) ·- Siyasi me

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Ankara, 20 (Husu•i) - lliikiı

met Kinunusani ücretlerinin \'C 

Şubat aylığının bıı ayın )·irmi ye

disinde vcrilcbilnıcsi için buguıı 

Meclise bir kamın la)·ilıası tev;li 
etmiştir. Bıı tekliften maksat ara
ya bayran1ın ,.e tatil günlerinin 
girnıesi n1ünasc-bctile mcınurların 
altı gün maaşlarının gccikn1cınesi· 
ni temindir. 

Dün sabah Kaba taşta bir kaza ı 
olmuş ve bir otomobil elektrik di
reğine ve bir kamyona çarparak Fransa - İtalya 

tur. Bütün İk

Atatürkün annesi dam karileri· de
gu iıdeta bütün memleket bu an
ketle a~kadar oluyor 

Bu rağbet kar- _--:;::,-._ 

§ısında anketi -
Geç kalmışlar 

parçalanmıştır. 

Şoför Salfıhattinin idaresindeki 
1705 numaralı taksi otomobili Dol
mabahçeden Kabalaşa doğru ge -
lirken Saray garajı önünde inhi
sarlar idaresinin 225 numaralı 

kamyonuna rastlamıştır. Şoför 

Saffetin idaresinde olıı.n kamyon 
caddenin sol tarafındaki depodan 
yüklemiş ve hareke\ etmiştir. 

Kamyon bir müddet taddenin sol 
tarafından ilerledikten sonra vazi-

yeti müsait görünce, :ıizamen sağı 
takip etmesi icabettiğinden, di -
reksıyonu ansızın sağa kırmıştır. 

Arkadan gelen Salahattin önün
de giden kamyonun soğ 

İtalyanlar Cibuti ci
varına 8-lObin asker 
daha tahşit etmişler 
Par.s, 20 (A.A.) - •Paris - So

ir• gazetesinin Cihutideki hususi 
muhabiri akademi azasından Jero
me Tharaud'un bildirdiğine göre 
Addis - Ababa - Cibu ti şimendifer 
hattının Cibuti - Diredaya mınta
kası uzunluğunda geçenlerde 8-10 
bin İtalyan •Askaris• i tahşit et
miştir. Hududun diğer kısımları 

dağlarla çevrilmiş olduğundan 

Fransız Somaliland'ına buradan 
başka bir noktadan hücum etmek 

mizi ay ııihaye -
tinde bitirmeğe 
muktedir ola -

ınıyacağız. Çün

kü çok uzak 

memleketleri - --,.-

mizdeki karile -

rin cevaplarını 

henüz alınağa 

başladık ve bun 
dan el.olayı an
keti bir müddet 
meobur olacağız. 

Yunus Emre 
daha temdide 

Bugün yedinci sayfamızda an
kete gelen cevaplardım bir kısmı
nı bulacaksınız. 

Köprüye i ü 21 ııeçe vardı

ğınız için hazan bir, bir buçuk sa
atiniz heba olur, vapur bir dakika 
evvel kalkmıştır. Bu bir dakikala
rın hayatımızda kaybettirdiği sa
atler, cllnler o kadar çoktur, ki 
belki bunlarla büsbütun başka bir 
ömre 1&hip olurduk. 

.Fransa, İspanyadaki büyük ci
dalde blr tarafı tutar ıörüniiyor. 
Bu yarım ve mütereddit bir taraf
tarlıktı. Tam iş sarpa sannca ve 
Franco kuvvetleri kendi hududun
da ıörününee taraftarlığını açığa 

vurmak, hiikfunetçllere adnmakıl· 
lı yardım etmek istedi: Geç kal
mııtı. 

neceklere aylık bağlamak için ye
ni yeni hevesler, arzular uyandı; 
yine ıeç kaldılar. Çünkii İtalyan 

nüfusu, birkaç sene evvel Fransız 
nüfusunun ayni iken dün gelen 
telgraflardan öğreniyoruz, ki 4-l 
milyona varmış ve Fransayı 4 mil
yon geçmiştir. 

Bizim bir tereddüdümüz ve va
pura geç kalışımız, kendi hnyatı

tımızı, kendi zararımızı intaç et
mekle kalır. Baştakilerin tereddii
dü ve geç kalışı ise bütiln bir mil
letin hazan asırlarına, hazan da 
hayatına maloldıığuna şu 6 asırlık 
Türk devletinden daha yakın mi
saller aramağa ne lüzum var? 

KEMALiST 
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E~!~:.::.::u~'·T·ı 
Musa - lsa • Muhammet : 10 .. . .. . ... .. ..... ,o, ............... 

Musanın Hayatı 
Elli cariye alaimisema renklerine 

bürünmüş elli dilber ... 
Kabus, Asmabahçenin asma ha-ı Hayr eti yalnız Velidin bu güzel 

vuzu kenarına kurulan murassa maiyetini görmekte değildi.. Bu a
tahtı üstünden, bahçeye doğru ge- dam bu maiyetile.. b>ı açık saçık 

len kalabalığı görmüş. misafirini şekildek i kızlarla ta Mısır haricin
çevreliyen kızları, Haceb tarafın- de sarayın harimine ... kendi hu
dan ve kendi cariyelerinden istik- zuruna kadar nasıl gelebilmişti? 

bal için hazırlanmış kızlar sanmıştı. Mısır halkına, ölülerini haraca 
Velit .. hükümdara doğru yürü- kesmek suretile kafa tutan bu ada-

dü... ma karşı sert davranmağı kafasına 
Tahtın altın basamaklarını ağır evvelden yerleşt irmiş olan hü -

ağır çıktı... kümdar yanındaki altın sedirde 
Hükümdar Kabus, kendine me- yer gösterdi. 

zarlıkların hB.kimi süsü veren ve _ Şimdiye kadar ülkem ize gel
iht işamı hakikaten baş kabinin diğinizden bizi haberdı.r etmedi -
anlattığı derecede olduğunu daha niz, dedi. Hatta vezirim dahi bil -
görür görmer: anladığı bu adama miyordu. Mısırın güzel kızı Za -
karşı fazla mağrur ve azametli gö- ranın ölümüne ben de müteessir 
rünmek istemi~ti. oldum. Ancak bu teessürüm bu ö-

Fakat Velit, bütün bu ihtişamı lüm hadisesinin sizi t anımağa ve
iç~e hükü~~ın önünde boyun j sile teşkil etmesi ile hafiflemiş bu
eğmış, sağ dizim Mısır tahtının al- lunuyor. Yalnız bir merakım var. 
tın eşiğine dayamış.. Herhangi bir memlekete gelen bir 

Kollarını göğ8ilne kavuşturarak yabancının, hele sizin gibi servet 
şöyle söze başlamıştı: ve ihtişam sahibi olduktan sonra, 

- Ey yer yüzünün en feyizli ve evvela o memleketin büyüklerini 
en güzel ülkesinin çok kudretli ziyaret etmesi lazım değil miy -
hükümdarı ... Ey bütün mabutla - di? Daha sonra memleketimize 
rın sevgilisi büyük hükümdar ... girmeğe tenezzül etmeyip te sur
Ülkcnde ve gölgende kazandığım !arın haricinde ve hele bir mezar
bütün servet, bütün ihtişamımın lığı kendinize mesken ittihaz et -
şükranlarını saltanat sedirinin eşi- meniz çok garibime gitti. 
ğine sermek imkAnını bana, ben Velit, büyük bir mahviyet gös-
kulunuza balışettiğinlz için kendi- tererek dinliyordu. 
mi bahtiyar addediyorum. 

Hükümdar sözünü bitirince ba
Bu sözler.. Kabusun gururunu 

şını kaldırdı: 
sadece olqanıaJı:la kalmadı.. Ayni 
zamanda Veli! hoşuna gitmeğe - Hakkınız var, dedi. Hatta si-
başladı. zi merakta bırakan bütün bu nok-

Velit devam ediyordu: talara müsaadenizle bir şey ilave 
- Bugüne kadar bu şereften edeyim. Yine kendi kendinize dü

mahrum kalmaklığım henüz daha şüoüyor ve bana sprınak istiyor -
huzurunuza tak.elim edecek minnet sunuz ki bir yabancı ülkenizde hal 
hediyelffimi tamamlamamış ol _. in dilediği gibi haraca bağlamak 

m klığund d B •-• L. • • E- hak ve salahiyetini nereden ve a an ı. 3l .ıw..ııınınız .. 
mirlerinizi dün tebliğ edince he- kimden almıtlardır. 
men bugün hasreti kaldığım dida- Kabus, muhatabının yüzüne 
rınızla müşerref olmağa can atıtım .. baktı. 
İlk hediyem olarak ta bu elli cari- Bu sözler acaba bir tehdit miy-

d'? yeyi kabul etmenizi rica ediyorum. ı. 
Hükümdar büsbütün hayrete Halbuki Velidin tavrında hür -

düştü. metten ve tevazudan başka bir şey 

Elli cariye .. A!aimi sema renk _ okunmuyordu. 
!erine bürünmüş, ince tüller ara- Kurnaz Velit, söyliyeceği sözleri 
sıncla tenlerinin şeffaflığı belli el- evvelden tasarladığı için gösterdi
li dilbeı-.. ği tazim rolü içinde tıpkı bir ke -

Demek bunlar kendi cariyeleri dinin fare ile oynam3s1 gibi hü -
de~ildi. Onları Başk!ıhin Velidi kümdarla adeta alay ediyordu: 
ist ikbal i~in hazırlamış değildi. - Merakınızı derhal izaleye şi-

K <Abus, cariyelere dikkatle bak- tap ediyorum.. dedi.. Bir yabancı 
t ı kça bunların hakikaten Mısırın sıfatile Mısıra ilk geldiğim gün ilk 
en seçme ve güzel kızları olduğu- vazifem huzurunuza çıkmak ol -
nu tasdikte tereddüt etmedi. du. 

Halbuki o, Mısırın hükümdarı 

olduğu halde sarayında, cümbüş 

ale mlerine bu kadar güzel MISlrlı 
dilber bulamamıştı. Bunun içindir 
ki haremi ela gözlü ve gözde kız
larını kar gibi beyaz terıli Beni İs
rail kızları teşkil ediyordu. 

- Nasıl!.. Daha evvel buraya .. 
bana geldiniz mi?. 

- Evet büyük hük:imdar ... Gel
dim ve sizinle görüştüm. Ve bana 
Mısır haricindeki mezflrlığı ma -
kam yapmama ve Mısır ölülerin
den haraç almama bizat siz mü -
saade ettiniz. İşte elimdeki fer -
man. 

Velit, bunları söyledikten sonra 
koynundan çıkardığı fermanı h\i
kümdara uzattL 

iKDAM 

·se hiı~ Hab·erleri . . . ' . - . . 

Tramvay Şirke~ilÜç Alman zabiti 
Murahhası dünlTayyareci dün 
Ankara ya gitti Ankaraya gitti 

Şirketin satılması 

halledilmiş gibi 
Tramvay şirketini Nafıa Veka

letine satmak için Belçikadan gel
miş olan şirk~tin heydi idare rei
si Mösyö Spesiyal, dıin sabahki 
trenle Ankarnya hareket etmiştir. 

Bugün Vekaletle ilk temasını 
yapacak olan heyeti idare reisi 
Ankaraya hareketinden evvel şir
ket merkezinin satış için verdiği 

karat hakkında bir ~ey söylemek 
i st~memiş . ancak bu sefer girişile
cek olan müzakerelerın müsbet 
bir neticeye bağlanacağı hakkın

dak i ümitlerini ima etmiştir. 

Mumaileyhin Ank&ra seyaha -
tinde' kendisine Belçikadan gelen 
iki murahhasla birlikle şirketin 

buradaki erkanından bazı zevat ta 
refakat etmektedir. 

Tramvay şfrketin in buradaki er
kanı arasında yaptığımız temas ve 
tahk!kler, şirketin nafıaya devri 
mesele<ıinin halledilmiş bir iş na
zarile bakılabileceği f:krini ver -
mektedir !er. 

BELEDiYE 

Walin:n Kadıköyündeki 
teftişleri 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
L(\tfi Kırdarın Kadıköyüne gitti -
ğini dün yazmışt>k. Orada yapıl -

mış olan teftişler sonunda iskele 
meydanının ıslahına karar veril -
miştir. Burada deniz~ karşı olan 
park derinlemesine ;~!ah edile -
cektir. 

Afrikanın etrafında 
gezi n ti yapacaklar 
Evvelki gün tayyare ile Yeşil -

köy meydanına inen üç Alman za
biti şehrimizde bir gece kaldiktan 
sonra dün öğle üstü ayni is tas -
yondan kalkarak Ankaraya mü
teveccihen hare.ket etmişlerdir. 

Almanya hava kuvvetlerinin gü -
zide zabitlerinden oldukları söyle
nen bu tayyareciler iki aylık me
zuniyetlerind~ Afrikanın etrafını 

dolaşmak üzere bir spor gezintisi
ne ç'ıkmışlardır. 

Dün tayyarelerine binerken ken
dilerini gören bir muharririmize 
kafilenin re isi mülazim Kalderak 
seyahatlerinin hatla:·ı hakkında 

şunları söy lemişt ir: 

- Arkadaşlarım Baltazar ve 
Anhanserle birlikte yola çıktık. 

Tayyaremiz gördüğünüz gibi F. 
H. 104 Siebel tipinde yeni bir tay
yaredir. Bunu bize Alman Ae -
roklöp tahsis etti. Almanyada ge
çirdiğimiz mezuniyeitmizin bu su
retle kullanmayı meslekimiz için 
daha faydalı bulduk. Seyahatimiz 
spor ve etüt seyahatidir. Bunda 
bizler gayret ve cesaretimizi deni
yerek birçok fırsatlara rastlıyaca
ğımızı ümit ediyoruz. 

Seyahatimiz Ankara - Adana 
yolile Mısır üstünden geçen bir 
hat üzerinden Afrikanın şarkını 

cenubuna doğru takip edecek, Şap 
denizi ve Habeşistandırn Ümit bur 
nuııa kadar uzaııacaktır. Oradan 
itibaren Afrikanın garbini şimale 
doğru takip edeceğiz. Kine körfe

zi Fildişi sahili ve Fas üzerinden 
İspanya - Fransa yolile Almanya-

Kadıköyde yeni yapılacak olan ya döneceğiz. Avrupa topraklarını 
Halkevi binasının yerıni ve pro -1 henüz terketmediğimız için size 
jesini tetkik eden Vali buranın da enteresan görünen seyahatimizin 
en kısa bir zamanda ihale edilme- intibalarını söyliyemiyeceğim ma-
sinı alakadarlara emretmiştir. atteessüf .. 

Dahiliyenin yeni bir tam:mi Alman zabitleri hareketleri es
nasında şehrimizdeki Alman kolo
nisine mensup bazı zevat ve Tü~k 
Hava '.kuvvetlerine mensup su -
baylar tarafından uğurlanmışlar

dır. 

Takslm ve Cihangir sem
tinde imar teşebbüsleri 
Vali Lıitfi Kırdar dün Belediye 

Yollar Müdürü Galip ile birlikte 
Cihangire giderek b.ırada yolla
rın yapılması hakkında ba7l ka -
rarlar almıştır. Bu arada Anahtar, 

HERGÜN 

Türkçe 
Türkçe, yine günün mev

zuu oldu. Yirmi beş yıln ba
san yazı hayatımda, bu me
sele ile ne kadar çok karşılaş
mışımdır. 

Biz, elimize kalemi aldığı-( 
mız gün, Süleyman Nazif, Ba
bıali yokuşunda bir •Tacida
n sillıan• di ve Y akup Kadri, 
Rübap mecmuasında, Ziya 
Gökalp'm etrafında toplanan
lara !il tfcn gülüyordu! 

Yirmi beş yıl, isimlerini 
loildiğiniz adamlar, hece vez
nini ve güz.el Türkçeyi yu
ğurdular. Netice meydanda· 
dır: Büyük roman üstadı Ha
lit Ziya, eserlerini, Osmanlı

cadan Türkçeye tercüme etti! 
Fakat, neslimizin edebi çi

le.i meğer bu zaferle de 
dolmıyacakınış: Günün birin
de Dil Kurµmu ile de karşı
laşhk. .. 
Yaşıynn Türkçeyi, geçmiş 

asırl:rrm mezarlığına sürük
lemek isti"enler, kalenılcrile 

ma•iyi cşcliyen eşcliyc, her 
gün, etleri dökülmüş kafata
sı, parmakları dökölmiiş el 
kabilinden kelime iskeletleri 
çıkararak önümüze attılar: İş
te bunlarla k'lnuşacaksmız! 

Bugün, Türk dilini işliyen 

hiçbir san'atkiir yoktur ki, 
tezgahında hu kelimeleri kul
lanarak bir cümle dokusun .. 
Fakat, Maarifin mektep ki
tapları, baştanbnşa bu •Piç 
kelimeler• in salgını altında
dır. 

Bütün babalara sorunuz: 
Evlerinde her gece'. çocukla
rına, yalnız bir bilginin sırla
rını değil, bu sahte Türkçe
nin muam111asını da çözmeğe 
çalışıyorlar. 

Şiiphe yok, her ölü gibi, hu 
cansrz sözler de, unutulanla
rın Karacaahmedinde kaybo
lup gidecektir. Fakat, bir bah
çeye atılmış leş gibi herkesi 
tiksindirdikten sonra!... 

Yuaul Ziya OllTAÇ 

MÜTEFERRiK 

Yeni lktısat Vekili 
tugünlerde bekleniyor 

Yeni İktısat Vekili Hüsnü Çakı
rın bugünlerde şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Hüsnü Çakırın 

bu, Vekil olduktan sonra İ.stanbulu 
ilk ziyareti olduğu cihetle İktısat 
Vekaletine merbut daire amirleri
le bir tanışma mahiyetinde ola -
caktır. 

Maamafih Vekilin merkez mü -
esseselerinrle ve bu arada bilhassa 

Dahiliye Vekaletinden şehrimiz 
Belediyesine gelen bir tamimde 
hususi idare ve belediyelere mer -
but veya bunlarla alakalı bulunan 

memur ve işçi sayısı 500 den fazla 
olan müessese, fabrika ve ticaret 
evleri vesair kurumlar bulunup 

bulunmadığı sorulmuştur. Böyle 
kurumlar mevcut bulunduğu tak

dirde her birinde müstahdem işçi 

sayısının mümkün olduğu kadar 
çabuk olarak Dahiliye Vekaletine 
bildirilmesi şehrimizdeki alakadar 
dairelere tebliğ edilmiştir. 

--00---

Havyar, Yeniyuva ve Güneşli so- Deniıftıank'ta tetkikler yapacağı 
kak ve caddelerinin asfalt olarak söylenmektedir. 

Etrlisk hakkında tetk1kler 
Etrüsk vapurunun vaziyetini tet 

kik etmek üzere teşekkül etmiş o

lan komisyon dün sabah ve öğle -

den sonra olmak üzere iki defa 

toplanmıştır. Komisyon çalışma -

!arını hızlılaştırmıştır. 

Önümüzdeki Salı gününe kadar 

komisyonun raporunu hazırlıya -

rak V ekiılete göndermesi kuvvetle 

döşenmesi ve bunun da Hazirana 
kadar behemehal bitirilmesini is
temiştir. 

Taksim helalarının yıktırılması
nın gecikmiş olması yenilerini 
yapmak ihtiyacından ileci gelmiş
tir. 

Burada asri helalar yapılması 

karar altına ;ı.lırunış ve dün 7 bin 
liraya ihale edilmiştir. Eski hela
ların yıkılmasına bir wy sonra baş
lanacaktır. 

---00---

Sur vapuru 
Bir müddet evvel İzm'irden ha-

vuzlanmak üzere limanımıza geti
rilen Sur vapurunun havuzlanma 
işi bitmiştir. 

Sur eski seferlerine başlamak ü
zere bugün İzmire hareket edecek-
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Süt meselesi 
Bu işin bir hulasası: Ucuz, hilesiz, 

susuz süt sattırmak 
Vali Doktor L(\tfi Kırdar İstan

bulun birçok dertleri arasında süt 

Belediye 

mesele6i ile de 
me~gul oluyor. 
Vali bir dokto -
run, daha doğ -
rus•ı doktor bir 
valinin sıhhi süt 
meselesile çok 
yakından al! -
kadar olması ta 
biidır. 

bu işi Devlet İşlet-
meleri Ziraat Kurumu ile bir
likte halletmeğe karar· vermiş 
bulunmaktadır. 

alınacak, pastörize edilecek şişele

re el değmeden doldurulacak ve 
muhtelif vasıtalarla sabahın erken 
saatlerinde şehrin her taratııı• 
gönderilecektir. 

Bunlar toptancı sütçülere veri • 
lecek, onlar da mahalle sütçüleri· 
ne şişeleri dağıtacaklardır. Bu su· 
retle sabahın yedisinde evimizİJI 
kapısına kadar sıhhi, taze ve susuı 
bir şişe südün geldiğıni görme1' 
bahtiyarlığına ereceğiz_ 

Vali Doktordan hem et meselesi• 
ni hem de süt meselesini bir an 
evvel halletmesini temenni eder· 
ken etliye ve sütlüye karıştığun!S 

Bu münasebetle b ir hülasa ya- için mazur görülmemızi dileriz. 
Palım·. 

Süt meselesi şuduı·: Halka te -
miz, mikropsuz, susuz ve ucuz süt 
içirmek ... 

Bunun için alınacak tedbirler 

de şudur: İstanbulun muhtelif 

yerlerindeki süt veren hayvanla
rın ahırları ayni yere toplatıla -
cak, bunların civarın3 bir pastö

rize fabrikası kurulacak, bu fab
rikada sütler kaynatılıp otomatik 

olarak şişelere konacak ve sev 
kedilecek .. 

Sütçüler ne yapacak ? 
Sütçüleri üçe ayırmak lazım -

dır. 

1 - Süt istihsal ecien hayvan 
sahipleri. 

2 - Toptan süt alanlar .. 

3 - Mahalle mahalle süt satan
lar .. 

Hayvanları olup ta süt istihsal 

edenler ahırlarını belediyenin şe
hir duşında tayin edeceği yere 

nakletmeğe mecbur edilecekler -

dir. Parası olanlar kendileri birer 
ahır yapacaklardır. Olmıyanlar 

da Ziraat Kurumunun yaptıracağı 

yeni ve sıhhi ahırları kiralıya -

caklardır. 

Bu ahırlar nerelerde yapılacak? 

Bu hususta henüz kat'i bir karar 

yoktur. Fakat alakadarların yap -

mış oldukları tahkikata göre en 

münasip yer Silahtarağadır. Çün

kü Siliıhtarağa, Halicın kenarın

da bulunması dolayısile denizle 

münasebattardır . Trakyadan ge -

lecek sütler veya ta Boğaziçine 

kadar sevkedilecek sütler için de

nizden istifade edilebilir. Diğer 

taraftan burası kara yolile hem 
Beyoğluna hem de İstanbul'a 

bağlıdır. İıkinci fabrikanın Eren -
köyünde kurulması v.ı bunun da 

Kadıköy ve Üsküdar halkına süt 

yetiştirmesi mevzuu bahistir. 

Şişelerle sut satışı 
Fabrikalar kurulduktan sonra 

.. alan TUFAN 

Kıvırcık ve kuzıı 
fiatlerinin inmesi 

bekleniyor 

Ziraat kurumu dün 
hayvan keserek müca~ 

deleye başladı 
Et narhının yükseltilmesi üze

rine Ziraat Kurumu ile toptancı 

kasaplar arasındaki garip mücade
le biraz hafiflemiştir. Kurum her 

gün 400 karaman kesmektedir· 
Muhtemel bir buhrana karşı da 
İstanbul civarına 3000 b3l hayvan 
getirmiştir. 

Kurum dünden itibaren ilk defa 
olarak narha tabi olmıyan kuzu ve 

kıvırcık kesimine de başlamıştır. 

Bugünlerde sığır kesmeğe de baş· 
lıyacaktır. 

Şimdiye kadar kuzu ve kıvırcı1' 
piyasasında toptancı kasaplar ser· 
besi bir şekilde çalışıyorlardJ. 
Kurum bu sahaya da el atınca kU• 
zu ve kıvırcık fiatlerınin serbeSt 
ticaret kaidelerine tabi olarak ine

ceği umulmaktadır. Söylendiğine 

göre kurum, kuzu ve kıvırcıklara 
da narh koyması için belediyeye 
müracaat edecektir. 
--~ 

DENiZ 

1 ki motör çarpıştı, biri battı 
Dün sabah ·limanımız.da bir ka· 

za olmuştur: Vakfıkebire bağlı ÜÇ 

tonluk Aslan motörü Rumeli.kava· 
ğına giderken Kılavuzluk İdaresi· 

nin Karaelmas motörile şiddetle 

çarpışmıştır. 

Müsademe neticesinde Aslan 
motörü derhal batmış, içersinde 

bulunan üç tayfa denize dökülmiıŞ 
ise de bu sırada geçmekte olan 

Şirketi Hayriyenin 54 numars!J 
vapur mürettebatı tarafından kur· 

tarılmıştır. 
Hatta.. Yarubaşındaki asma ha

vuzda yıkanan ve havuzun berrak 
suları iç{nde vücutlednin bütün 
incelikleci ayan beyan belli olan 
bu kızlar da ... Beni İsrail kızlan 
idi. (Arkası var) muhtemeldir. Bu hel!lu- yıkılırken mimar 

hergün sıhhi kontrol altında bu -

=ti=r=. ::oc:m::==========- lunan hayvan sahipleı>i sütlerini 
Gotyenin yapmış olduğu plana gö- fabrikaya getireceklerdir. Bunla -
re Taksim meydanı genişletilecek rın burada haftalık hesapları tu -
ve biraz daha süslenecektir. tulacaktır. Sütler fabrıkaca satın 

Deniz Ticareti Müdürlüğü hiı· 
diseden kimin mes'ul olduğunu 

bulmak üzere tahkikata başlamış· 
tır. 

-8-

Üçüncü gün de ayılmamıştım,, kim? Behicenin çocuğu mu? Ço -
fakat sarhoşluğa alışmış olacak - cukluğu mu? 
tım ki etrafımı, daha uyanık gö - İçki sofrası, her oturuşumuzda 
rebiliyordum. düzeltiliyor, mezeler tazeleniyor -

Duvarlarda, çerçevderi kırık, 

renkleri solmuş fotnğraflar ası -
lıydı. Bunlara, dakikalarca bak -

maktan kendimi alamıyordum: 

Beyaz sakallı, sırmalı üniformalı 

n işandan görünmiyen, bir eski 
paşa, yahut bir vezir. 

Bu eski pa ·a, Behicenin babası 
Hurşit paşa mıydı? 

Grup hal inde çıklrılmış bir 
cMeklebi ali mezunla ~ ı. fotoğra -
fı. Acaba bu , hepsi d ik yakalı, ka
lıplı fes lı . k ıvrık bıyıklı gençler -
den hangisinin bu evle alakası var 
dı? 

O cgenç., şimdi, nerede idi? 

Kadife çerçeve içinde, bir kil -
çük, çıplak çocuk resmi. Bu çocuk 

du. 
Dördüncü gün, kendi kendime 

soruyordum: 
- Bu masraflar, benden ... Peki, 

bana, neye sormuyorlar? Onlarla 
bu kadar teklifsiz mi oldum? 

F akat, bunu, onlara soramıyor
dum. 

İçlerinde, clilkırdıcı. olanı Fer
dane idi: 

- Ah, o gece, bizi ne kadar kor
ku ttunuz? Birdenbire aarhoş oldu
nuz. Hanım da, sizden aşağı de -
ğildi. Evinizi bilseydik, götürecek
tik. Ayakta duracak haliniz yok
tu. Fena yıkılıyordunıız. Kolunuza 
girdik, güç halle caddeye kadar 
yürüttük. Otomobilde sızıverdi -
niz. 

Ben bunu. dört gündür, bir tevi- dadmıla bir aşçım, bir de uşağım 1 evi, yukarıdan 3lağıya, o, silip sil- içki sofrası başında meşgul ediyor gın dargın gülümsedi: 
ye dinliyordum. vardı, onlar merak ederlerdi. Gün 

1 
pürüp temizliyordu. du. - Misafir misiniz? Kendiniz mı 

Bunu söylemekte israr edişleri, !erce eve uğramayışımdan kuşku- Bütün işleri arasında, susuz, me- Ferdane güzel miydi? Güzel ola safir mi telakki ediyorsunuz? O<>' 
nedendi? Beni kendi evlerine ge- !anır, belki de karaJoollara baş vu- zesiz, rakı içiyor; hiç sendelemi - bilir miydi? rusu, çok teessüf ederim, Beyefen· 
tirmeğe mecbur kaldıklarını mı an rurlard.ı. yor, ve hiç te yorulmuşa benzemi- Güzel değildi, fakat çirkin de di- di. Burası, sizin eviniz. 
!atmaktı? Bır kere söylemekle Evime, yatağıma alışkın bir a - yordu. yemiyorum. İri koyu siyah gözleri Bu kadarı fazla idil Bu kadarı 
ben, anlamaz mıydım?. damdım. Günlerce e'Ve gitmeyi • Behice, onun elinde oyuncak gi- dalgalı kıvırcık siyah saçları, dol- fazla idi! Bu, iltifat ta olsa, kor • 

Kendilerinin hüsnüniyetlerini şim, muhakkak semtte de hayret, biydi. Ferdane sırası düşünce Be - gun göğsü vardı. Kalın dudakları kunç ve tehlikeliydi. İrademin bil• 
· · ak Ahb ı kah manalı, kıif manasızdı. tün ıayıfiı,.ına ra"men, kendimi mı gcistermek istiyorlardı? 'Buna, mer uyandırmıştı. apara, hiceye çıkışıyordu. Behice, evin " " 

ne lüzum vardı? Acaba, cebimdeki komşulara, bunu, nasıl tevil ede - hanımı idi. Yahut, 0 mevkide gö • IConuşu~ken bazan güzelleşiyor· topladım: 
parayı, son meteliğine kadar har _ cektim? rünüyor, tutuluyprdu. Ferdane _ du. Yalnız, bu, ne çeşnide bir gü- - Teşekkür ederim. Sahi, k•Ç 

b .lm k · · b b' zellikti onu da tespit edemiyor - gün oluyor? caya ı e ıçın, u, ır avutma, Sevseydim, bu üç kadından bi _ den çekinmesi, onun karşısında 
1 ı.. · d , dum. Behice, kaşlarını kaldırarak ba· 

oya ama usu u mıy i.. ri, biraz hoşuma gitmiş olsaydı, i- sinmesi, nedendi? 
N b · ak b km Bu, ne garip evdi! Bu kadınların kıyordu: 

eye enım Y amı ıra ıyor- şin mazeret tarafını yakalamış o- Safinaz hanım da esrarengiz bir 
d 1 hiç dostlar\, ahbapaları yok muy- - Niçin soruyorsunuz? Sıkıl • 

!ardı? Evlerin e gün erce yatıp lacaktım. kadındı. Bazan hiç konuşmuyor, 
kalkmamı niye istiyorlardı? Beni, b d hı' 1 d d .. du? Günlerce orada idim~ bır tek dınız, değil mi? Haklısınız, bu • 

Artık, daimi bir sersemlik halini azan a ç çenes urma an soy edim Jd s· · k k F kat zorla oturtmuyorlardı. Hatta, kal- 1.. d E . 1 . d b' . li . misafir geldiğini görm · . na ınız. ızı, ço sı tırn. a • 
alan sarhoşluk arasında, bu da be- uyor u. v ış erın en ırıne e nı F d b k ~ı. h · et k t 'k · · h' t s k ldı"I' maklığım için, üstüme düşmüyor - .. .. rd Aras ra, ka bol r er ane, ana arşı, """" urm ço a nazı sın ız, ıç e ı ı " 
nl. sı' nır' lendır' meg"e başlamıştı. sı· - surmuyo u. ı Y uyo - ·· t · d b 11' t ed' · !ardı. Fakat, o kadar ustaca hare - d N 'd ' rd ? gos erıyor u: nızı e ı e m ınız. 

ket ediyorlardı ki, ben, kendili _ nirli aniarımı keşfedip hemen ya- u. ereye gı ıyor, ne yapıyo u · - İçkili haliniz, ne hoş, B~ye - Bunun, tam cepheden bir taar • 
t t . F d 'd' Onun saatlerce, yahut birgün fendi. ruz olduğu muhakkaktı mukabil ğimden kaln•eriyord um. Biraz ayı- ış ıran, yıne er ane ı ı. 

lır gibi olunca, derlenip toplan _ Bu genç kadının, idare kuvveti _ kay!lıolup ta eve döndüğü zaman, Acaba, bunda samimi miydi?. taaruza geçmezsem mağl(\p ola • 
mak, gitmek istiyordum. Gelgele • ne, kabiliyetine şaşıyordum. Evi. evdekileri, garıp, anlaşılmaz, sinsi Kendiınden, geçtiğim, sız.dığım za- caktırn: 
Jim, onlar, kafamda geçenleri sez- evdekileri, idare eden o,. idi. Ka- bir telaş alıyordu. Safinaz, Behice manlar çok mu gülünç, iğren olu - - Hayır, o maksatla söylemiYO-
mişler gibi, derhal masa ba_şına o- pı çalınınca o, koşuyor; bakkala, ile bir odaya kapanıyorlar, fısıl - yordum? rum. Kaç gün, oldu, diye sorma • 
turtuyor, beni hamurlaştırıyorlar- çarşıya o, gidiyor; pazarlığı, o, e - dayarak konuşuyor, konuşuyorlar- Bir gün, Behlceye sordum: mm sebebi var. 
dı. diyor; sonra mezeleri, yemeği 0 , dı. - Ben, sizde misafir kalalı kaç - Mesela, nedir? Ben de onu so 

Kimseye he6ap vermeğe mecbur pışırıyor, sofray ı o kuruyor, Bu fısıldıysrak konuşma zaman- gün oluyor? rabilir miyim? 

de~ildim. Yalnız, evde, ihtiyar bir kaldırıyor bula~ıkları, o, yıkıyor; larında, Ferdane, beni, salonda;ı.ı.~B;::ehi='c:;;e~~~-:r-.;;::-:==;:..;="." 
~~::--""!""'"-"""'!1! ... ll'l'I"----:--~;--
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Büyük Millet Meclisi 
dün toplandı 

Mecliste Askeri memurlara 
ait kanun müzakere edildi 

•-•--- nd ki ı• ihanın müzakeresinde ~.....,-a, 20 {A.A.) - Büyük kı a uy 
Millet MecJ!lsi buglln Faik öztra- söz alan hatipler, kanunıın, ı:ı, Şu
jın bafkanhğında toplanarak bat 1987 tarihli ve 3128 sayılı ka
Of'un Torel köyiliıden Kıvırc.ık o- nunun Dl<!riy.te girdiği tarihten 
#ul1arından Pehlivan oğlu Meh - itibaren merlyete giroo;eğ!ne ait i
ın.ı Eraoy'ım öl1iın cezasına çaııı- kine! madc!Em h~üne .. itiraz ede
tlrılm11BJ. hakkındaki mazbatayı rek maddenın tedl.lını gozeten tak
~ etmlf ve Tür.klşe - Alman- rlrler vermişlerdir. Mi~ '.'füdafaa 
Ya t!canrt mu'.kaveleaine m(lzeyyel encümeni tekrar tetklkı ıçın mez -
iW.Afın taMilrlne, Riyaset>cürohur kCır maddenin encümene verilme
teokilAtı hakkındaki kanunun bazı sini istemiş ve bu talep kabul o

maddelerlnin değiştirilmesine ait lurun~ur. 
kanun Iaytlıalarırun ikinci müza - Bundan sonra cenaze nakline 

kerelerlni yaparak kf'bul etmiştir. mahsus beynelmileHtilAfa iltl.ha -
Yine bugUnkü toplantıda ikinci kımıza ait kanunun birinci müza

müzakereler! yapılan kanunlar a-
rasında askeri memurlara ait 1455 keresi yapılmıştır. 
numaralı kanunun beşinci madde- Büyük Mlllet Meclliıi Pazartesi 
aile zeytinin değiştirilmesi hak - günü toplanacaktır. 

Almanların yeni 
kruvazörü 

• 

1. Hakkı Göreli 
ŞOrayı Devlet 
Reisliğine seçildi 

Ankara, 20 (A.A.) - Bü
yük Millet Meclisinin bugün
kü toplantısın<la Şurayı Dev
let 'Reisliği ile beşinci daire 
reisliği ,ve on azalık için yapı
lan seçim neticesinde, Şılrayı 
Devlet Reisliğine Şurayı Dev
let Tanzimat Dairesi Reisi İs
ma!l Hakkı Göreli, beşinci 

daire reisliğine Şlırayı Devlet 
azasından Salahattin Odaba
şı ayrılınışlardır. 

Azalıklara da Şürayı Dev
let Baş Muavinlerinden Taliıt 
Balkır, sabık Valilerden Naci 
Akbay, Ankara Hukuk Mah
kemesi Reisi Naili Tezgören, 
Dahiliye Vekaleti Teftiş He
yeti Reisi TaUl.t Hıtay, Dahi
liye Müfebtişlerindl'n Ali Ser
ver Sumer, Nafıa Vekaleti 

( Teftiş Heyeti Reisi Şefik Ö
( rüm, Maliye Hukuk Müşavi
( ri Kemal Arar, Şurayı Devlet 
'/ Baş Muavinlerinden Mem
\ duh Öz.oran, P. T. T. Umum 
! Müdürlüğünden mütekait E-

dip Cemil Oyhun ve Nafia 

SAYPA 3 

iŞARETLER 

imar ve Sinir 
C MAHKEMlEDIE =3 Türk - İsveç 

imar meseleıile ıinir balııi ara•m- Karısının namusu . . ticaret 
da ne münaoebet var? bah edeyimı IÇln 
Her imar teıebbli&li ilk 8nce bir ba- a n ı a Ş ffi a S ı 
rabe meydana ıretiriyor ve eokiankbay• k d . . o"" 1 d u" 1 r d u"" ! l 
rat bozularak ortaya bir yılın a- a r e ş 1 n 1 . 
zın dökülmesi ve imar IJinln bir tür- Ankara, 20 {A.A.) - Öğrendi -
ili bitip tükenmek bilmemesi balkut ğimize göre, İSV!!Ç ile yl'ni ticaret 

• d k Emin"' ü }" } k ve kliring anlaşmaları akti husu-::::~un ° :u;::i bir :~ .. ~:r.: Mahkeme, kadının te aş a oca- sıında bir mii<ldettenberı Ankara-
Meydanı daraltan ve Yenicamiin ril- • • da cereyan etmekte olan müzake-
zelliğini aaklıyan külüstür binalar sına hadiseyi hikaye etmesını rat neticesinde tesbit edilmiş olan 
yıkdınca ortaya yeni yeni barabele< metinler bugün tarafeyn murah -

çıktı. Hemen bir seneye yakın za - ffiUhaffef sebep olarak gördü haslarınca imza edilmiştir. Anlaş-
mandanberi başlıyan )'1kma tqeb - malar İcra Vekilleri Heyetince 

büıü müteahhitlerin h..- tuflayı bi - Dün Ag"ırceza mahkemesinde kubbenin altında ya ben yahut tasdiki ınüteakıp 20 Kanunusani 
-1-J al d h r ı d 1939 tarihinden muteber olmak ü-rer birer a,~ am arın an ve e karısına taarruz ettiği için karde- namusumu kirleten adam faz a ır. 

k d .. ·· k 1 dan zere mer'iyet mevkiine konacak .. azmayı UJUnere vurma ann şini öldüren bir adamın muhake - Sen bunu yaptın ha! 
dolayı daha birkaç oene devam ede- mesi bitmiş ve müddeiumumi !d- Ve tabancasını çekerek kardeşi- tır. • 
cek gibi görünmektedir. Yıkma me- ıliasını okumuştur. ni bir kurşunda yere sermiştir. Bu anlaşmalar esas ıtibarile ha-
seleal bu kadar marsa yeni meyda- Davanın mevzuu şudur: İbrahim yere serilen kardeşinin len hükümden sakit olmuş bulu -
na çıkan harabeleri yapma itinin ne Kartalda oturan maznun İbra - cesedi üzerinden atlıyarak gözleri nan son anlaşmalara müşırbih bu-
uzun senelere muhtaç olacağı pek h'm Gökberg bir gün koyun sağ _ kararmış bir halde oradan kaçmllj, lunmaktadır. Ancak hususi ta.kas 
kolay tahmin edilebilir. makla meşgul iken karısı Bahriye dağlarda, kırlarda bir müddet do- muameleleri için her iki hükiı -

Babıili ile Belediye arasındaki · · d k k !aştıktan sonra Duduilu köyüne metçe daha geniş imkanlar tMnini teliış ve heyecan ıçın e oşara 
caddenin ufalta çevrilmesine ba, - 1 ·1 ğl a gı'derek muhtara teslim olmuştur. derpiş olunmuştur. yanına ge miş ve ag ıya a ıy 
lanalı belki altı aya yakla,h. Vesait Mu"ddeiumumi <lünkü celsede Yenı· anlaşmalar hükümleri da-unları söylemiştir: 

, mi azdır, yokıa iıçiler mi tembel~.ir? _ Şu halime bak İbrahim! Kar- hadiseyi anlattıktan sonra, İbrahl- hilinde cereyan edecek karşılıklı 
Her nedense i1in daha aylarca surr.- .1 · l k dam demin yolda ö- min dağlarda gezerken fırlatıp at- mübadelfıtı t~shil zır.ınında eski • • 

1 
_ 1 • eşın o aca a 

ceğİ ve o~tadokı pen,an ıgm ora a•-1 nümü kesti. Iı-zıma_saldırmak iste- tığı tabancanın bütün araştırma - anlaşmalar d"vrinde Cümhuriyet 
dan hergıin heçen balkın rahatını d' K d. · ··dafaa l'ttim ba"ır- !ara rağmen bµlunama<lığını, Bah- Merkez Bankasında teraküm et -. . . . h kt d ı. en ımı mu , 6 
bozup sınırlerını arap etme e e- - d ltalta üstüste bo _ riyenin de evli olduğu için bir te- miş olan İsveç alacaklarının ayrı •. d d d E 1 dım, çagır ım; a 
vam edecegı mey an ~ ır. . vve ce ğu tuk. Fakat nihayet takatim k<>- cavüze uğrayıp uğramadığının tl's bir hesaba nakli kabul edilmiş bu-
yokUJlan tırmanıp kestınne ıııden o- 'ldş. k d. · k bet tim Muradı- piti fennen kabil olama<lığını kay- lunmaktadır. Bu alacaklar İsvl'çin 

b·ı b"' 1 • - d" t am- sı ı, en ımı ay . · . .. 
tomo ı ve oto us orın tım 1 

r d' b . k' lett' Şerefini le _ detmiş fakat Bahrıye tccavuze Türkiyeden mübayaa edeceği tü -'b' b" k • d l k na er ı, enı ır ı. ' 
vaylar gı ı uzun ır avsı o aıma . uğramamış bile olsa teliışla koca- tün ile eritilecektir. Ayrıca anlaş-

b • t" d . - 1 rı' bozan keledı. ı .. .. . 
mec urıye ı e aynca ımır e t o;;ının yanına gelerek söyledigı soz· maların mer'iyete vaz'ından Once 
b . li l"'k İbrahim, bir an karısının oz 
ır g c u · . asının tayı' nin İsveçten yola çıkarılmış olan mal-. h- ı · toprak içinde kadmış, parça parça lerın maznunun cez -
. ~kaklorımızın A""'.pa .'e ır er~ le takdiri tahfif sebebi teşkil !ar da, bedelleri eski kliring hesa-

gıbı asfaltlı olmasını kim ıstemez' olmuş üstüne başına ve tırnak ya- k l th 1 d" 
d k · · k bına yatırılma sureti e i a e ı-Fakat Oralarda bir aokag"ın tonoğra- ralarile muhtelif yerlerin en an- ettiğini ve bunıın ıçın ceza anu -

bak lebileceklerdir. 

Bremen, 20 (AA) - Donanma 
kumııvl11ıı Amiral Readerin hu -
ZUru ile Be>yd1b kruvazöril denize 
iııdirıınııtur. Bu kruvazör Admi -
ra! Hlbper slsteminıdeki ağır kru
Vazörlerdenıfi:r. 

Kont Ciano 
Stoyadinoviç 
m U l a k atı V ek fil eti Hukuk Müşaviri 

Belgrad, 20 (A.A.) - Avala a - 1 \;;;iAiivn~iiiiiiiiTuriiieliiiisiiieçoiiiiilmiiioiişiiile•rdiiiiiiir;;;.iiiiiiial 
jaıısı tebliğ ediyor: ı ı 

fisini bir gece içinde deği~tirdiklerini !ar sızan yüzüne ve göğsüne - nunun 59 uncu maddesi gözönün- ==============-= 
ve balkın haftalarca ve aylarca zah- tıktan sonra hemen yerinden fır- de bulundurulmak üzere İbralıi -
met çekip sinirlenmesine meydan lamış ve soluğu köy kahvesinde min 449 uncu madde ile cezalan -
vennediklenni dü•ündükçe. hele An- almıştır. Köy kahvesinde baba bir 
kara'nın imonndakl ılirati hatırla- kardeşi olan Zekeriyayı bulmuş 

ispanyadaki zafer 
dırılmasını istemiştir. 

(Bll§taTafı l inci sayfada) lngiltere iki destroyer 
yapıyor 

Londra, 20 <A.A) - •K• tipin
deki lk! yeni destroye.. Clyde tez
itıhlarına konuhnuftur. BunlArın 
behe:rı 16g() tonııafıo hacmindedir. 

--~ 

Frankistlerin taaruzu 

Gazeteler Kont Cianonun muva
ıalAtı haberine ehemmıyet vermek
tedirler. Gazeteler, Kont C!anonun 
Belje'e ınuvasal.!ltında kendisine 
yapılmış olan istikbale ait tafsilat 
ile doludur. Kontu Belje'de Sto -
yadinoviç karşılamıştır. 

Prava gazetesi, kont Ciano'nun 
muvasal.!ltına müteallik haberleri 
yazdıktan sonra ezcümle şöyle de
mektedir: 

Londrada 
dehşet 

dıkça bu tilrJü İmllr tesebbüslerimiz .. ve orıa: 
de ayni fa,.Jiveti beraber istemekten - Alçak, diye haykırmış, go"k 

Muhakeme müdafaa ve karar i
çin başka güne bırakılmıştır. 

insan kendlni alamıyor.. ----------------------
Eski Meşihat binasının yerine Oni- MAHKEME 1 ADLiYE 

(B~tarafı l inci sayfada) versitenin Biyoloji Enatitü•li yapdalı Q b- r 
rine tayyare meydanına derhal pek yenidir. Şehircilik mütehaasısı M . Bir müşterinin el çahuklu~u 1 Mübaşirlerin 3 ın ır~sı 
mühim mikdarda polis takviye Prost'un lıtanbul müstakbel pl~nına Hüsnü adında biri Yıldız hama- Geçen gun bır gazete, muba-

göre bu muazzam ve yepyeni ilim mına giderek yıkanınış ve çıkar - şirlerin posta idareleri emrine vekıt'aları gönderilmiştir. Gece yarı-
müesaesesırun yıkılması icabettiği ken hamamcıya bozması için bir rilmelerinin düşünülciüğünü ya -

kameti değiştirir vaziyet ~har et
mesinde, şüphe yok ki, İspanya is
tiklilinin ve hükümranlık huku
kunun Franco'nun ehemmiyet 
verdiği esaslar teşkil ettiğine inan
masının veya zevahiri kurtarmak 
için inanır görünınesinin inıil ol
duğu da şüphesizdir. 

(B<Iftarafı l inci sayfa.da) 
hafilde zannedlldiğıne göre, Fran
la hükO.meti İspaı:ı,va meeelesin -
dele! hattı hareketine dair Londra
)'a tebligatta bulunmuştur. Bun -
dan anlqılıyor ki, Fransa ademi 
müdahale a!yaaetinde hiçbir de
tiş!kllk yapmak filcrlnde değildir 
Ve Pirene hudutlarının açılınası 

hakkında sol cenahın taleplerini 
reddetmek azmindedir. 

İki devlet adamı orada iki gün 
içinde memleketlerini alakadar e
den şimdiki beyne1mılel vaziyeti 
tetkik edeceklerdir. Bu konferan
sın fevkalAde ehemmıyetli oldu -
ğu şüphesizdir. Beynelmilel efkarı 
umumiye tarafından büyük bir a
lAka ile takip olunan bu konferans, 
yekdiğerine komşu olan iki dev -
Jetin mesai birliğinin ve sulhcu 
yane siyasetlerine devam husu -
sundaki azimıerinin ~İadesidir. 

Yine ıanlqılıyor ki, Fransa hü -
kOmetı, Harlctye Nazırı Bonnetin 
mecllate yapacağı beyanatın ana 1 

hatlarını da İngiliz hl>ldlınetlne bazı bölgelerd~ 15 kilo".1etre de -
biidlrml§tlr. rinliğe kadar ilerlemıştır. 

1ng!ltere hükıiınetinin İspanya Şimal bölgesinde Tarroja, Gras, 
hAdJ&elerini takipte gosterdiği sü- Lamorana, Cedo, Frenanosa ılc 
ltQnet bu meseleden mühim enter- Mas de la Gunrdia, Serracastella 
nasyonal iht!lAtlar çıkmıyacağı su- ve Tu<lela m~vzil~rinı işgal ettik. 
retinde tefsir olunmaktadır. Merkez bolgesınde Malgrad, 

halyan generali yaralandı 
Roma, 20 {A.A.) - Salamanka

nın bir teblığinde İtalyan Lejyo -
nerlerine kuman<la eden generalin 
Katalonyada son günlerdeki mu
harebell'rde bacağından yaralan
mış olduğu bildirilmekkd!r. 

U.numr karargahın tebliği 

Cumlls, Olujas, Cveciana ile Mon 
tegraels, Masanet ve Rocaplana 
mevzilerini aldık. 

Tarroja - Calaf yolunu kestik. 

Cenup bölgesinde, Salamo, Ro
dona, Juncosa1 Arden::ı, Bonastre, 

Torre de Marra ile Castellar, Pla
na Matania mevzilerıni ve Alba, 

Cova ve Prengal tepelerini işgal 

ettik. 

sından biraz evvel birkaç yüz as- söyleniyor_ S..bebi de Slileymaniye . . F k t b .. 
on liralık vermıştır. a a u a - zarken tebligat ücretlerinde mu -ker ve polis tayyare meydanwe ci- camiinin Eyüp cihetind~n monzara- ı· ı· 
ralık hamamcının meşgu ıye ın - terakim olup Ü" senl'denberi mü-varını emniyet altına almıştır. sını ka!)ahnası imi,. Süleymaniyenin ., 

k .den istifade ederek çekmeceden başirlere veri)' miyerek adliye me-
Çember layne yapılan 

suikasd 
Londra, 20 (A.A.) - De Valera, 

serbest Irlanda ali komıserini 

Çemberlayn ile refikasına dün o

ğullarına karşı yapılmış olan sui

kasdden dolayı teessürlerini be

yan etmeğe ve çocuklarının sihha

te olduğu hakkında kendilerini.' te

minat vermeğe memur etmiştir. 

Alınan tedbirler 
Londra, 20 (A.A.) - Daily Te

legraph gazetesine nazaran Ulster 

hükıiıneti erkanından bir çokları, 

tedhişçilerin suikasdlerinin teker-

aol tarahnda bu yeni binayı yı ma:n 
L d k- ki yirmi lira çalmıştır. hakı'm \'eznesinde bulunan 30 bin dü1ünürken aai taraun a ı es 

Mercan sarayının muazzam iskeleti Hamamcı işin farkına varmış Vl' liraya yakın ~aranın da artık ken
duracak mı acaba 7 Orası otuz sene yakalanan Hüsnü dün sulh birin- dilerine tevzi edileceğıni kaydet
evvel yanmıth ve harabesi Çırajian ci ceza mahkemesinde muhakeme 

mişti. 
sarayında olduğu gibi gözlere elem edilerek 3 ay 15 gün hapse mah -
vermekte d~vam ediyor. Kanaatime kfl.m olmuştur. 

göre biz ilk önce bu türlü İ•keletleri Bir sabıkalıda eroin 
ortadan k•lılınnıya tef•bbü• etmt"-
liviz ve yenil•rini yıkm~k icin de es- bUIUndU 
kim•lerini b,.ı,1,m..,liviz. Çünkü ls
tanbulun imar plinı bitincive ve bil
hassa Süleymaniyenin yanında pel< 
yakısıklı durmıyan Bivoloji Enst;tü. 
süne ~ıra P'elinciye k11dar nasıl ol:ta 
'l:rır:lan yetmi"· sek&en yıl gececeoktir. 
M•mlrk•ti rlüzeltmek i•terken bof 
yıe-re h81kt'l !!İnirl•rini hozm1vahm. 

Sabıkalılardan Minareci Öme-
rin bir hırsızlık suçu şüphesile Kü 

çükpazar karakolunda fu;tü ara 

nırken, bir mikdar 
muştur. 

Fakat Ömer: 

eroin bulun -

" Bu hususta ma!Umatına mura-

caat ettiğimiz müddeıumumi Hik

met Onat şunları söylemiştir: 

- Adliye kasasınd~ böyle bir 

para bulunabilir. Fak~\ mübaşir -

!erin almağa kanunen hakları olan 

birikmiJ} bir para yoktur. Onlara 

verilmesi iktiza eden ve Adliye en 

cümenince kararlaştırılmış 

mikdar her ay verilmektedir. 

olan 

rürüne mani olmak için ittıhazı -
lbrahlm 41ıleddln GÖVSA 

- Bunu cebime siz koydunuz!.. 
diye polislere bağırmağa ve bir ta- Tevkifhanedeki hadise 
raftan da masa üzerinde duran be- Geçenlerde tevkı!hanode birkaç 

Kral Faruk Halife 'vaz tozu rüzgarla dağıtmak için mahküm ve garoiyanın yaralan -muktazi tedbirleri kabine azası i

le birlikte tedki.k ~tme'< ü1.erc bu

raya geleceklerdir. 

Bu gazeteye göre Ulster hükiı -

meli, birkaç hafla evvel Londra 

hühıiınetine bu hafta içinde bazı 

hiıdisata intizar edilmesi liızım ol

duğunu bildirmiş ve şüpheli eşha-

ilan edildi paltosunu sallayıp savurmağa baş masile neticl'lenen hadise hakkın-
Kahire, 20 (A.A.) - Rôyter a- lamıştır. Ömer hakareti ileri götü- da birinci sorgu hakimliğince dün 

jansı bildıriyor: rünce yakalanmış ve. Adliyeye tahkikata başlanmıştır. Dün mev-
Kral Faruk bugün camide bü- verilmiştir. kuflardan Ha.,an, Yusuf, Rifat ve 

'ük bir kalabalık huzurunda hali- Dün asliye dördüncü ceza mah -
ie ilan olunmuştur. keınesinde muhakeme edilen Ö - Mustafa Adliyeye getirilerek istic 

Merasimde, imam Yahyanın oğ- mer zabıtaya hakaret suçundan vap edilmişlerdir. 
!:ialaruanka, 20 (A. A.) - Umu

ıni karargahın tebliği: Düşman yüzlerce iılü verdi ve sın tevküi için faydalı malumat 
lu Emir Hüseyin ile kral İbnissu- 35 gün hapse ve 35 lira da para Hadisenin diğer alakadar ve şa
udun oğulları Emir J.'aysal ve E-ı' cezası ödemeğe mahkum edilmiş hitleri de dinlendikten sonra me -
mir Halit te hazır bulunmuşlardır. ve derhal tevkı! olunmuştur. sele mahkemeye intikal edecektir. Barselon vilayetinde kıtaatımız 1485 esir aldık. vermiştir. 

1 
Fenaları -da.... 1 nü duymu5tuk. Halam, çok iyi bir nı zıtırapla buruşmuş, yorgıın yüz- ediyordu. Orada baş ucunda göz 

Hacer birdenbire sustu ve kaşla- kadındır. Annemi çok severmiş. iti bir adam olarak düşündiim. Hal- yaşları içinde yemin ettim. Karde
rını komik bir tavırla kaldırarak: her zaman söyler. Babam kardeşı buki annemi bırakıp o kadının pe- şımin ona yaptıklarına miın, ola -
.Onları okurken artık ne yaparsın olduğu halde beni ve karısını bıra- şinde Avrupaya gittiği zaman, otuz mamıştım. Fakat kızını kendi kızım 
orasını bilmem• dedi. Halam ağır I kıp kaçtığı için ona kin duyduğunu yaşında genç, güzel bir adammış. , gibi bakarak ruhunu hoş edecek
sesle: .Allah fena yazdırmasın• eli- hissedl'rim. Yanında hiç bahsini et. Halam beni babama benzetir: cO tim.• 
ye mırıldandı. tirmez. Halama bu hareketinden da kumraldı. Senin gibi kahverengi Halam bunları bana anlattığı 9 

- Hruamnı bu temennisi hem hoşu- dolayı biraz hayret ediyorum. Çün- parlak gözleri vardı.. der. Sonr3 gün gözleri yaşlanarak beni öpmüş: 
- Niçin mel'un diyorsun? Dava-ıyah gözleri merakla parlıyarak o- ıma gi'.ti, hem de nedense içime ga- kü ben babama onun duyduğu nef- hemen ilave etmeyi unutmaz: cA- clşte böyle yavrucuğum. diye SÖ· 

ıından feragat edip, Ferdadan şüp- kumıya başladı. rip bir korku verdi. cAllah fena reli duymuyorum. Anneme ne ka- man aman yüzün benziyor, yalnız zünü bitirmişti. Ondan sonra da 
helenmediğini söylediği için mi? İKİNCi KISIM yazdırmasın .. fakat hayat bu ... İn- dar acıyorsam, ona da kalbimde ay- ahlakın değil. Huyların tıpkı an- bir daha bana annemden bahset-

Genç kadın yüzünü buruşturdu: Ferda'nın defteri sanın daima mes'ut olmasına inı- ni merhamet var. Annem babamın nen .. Halam bir gün annemin ölü- medi. Ben de annemden bahsedil-
- Ne olursa olsun, Ferdanın ha- Bugün yemekt~ dedim ki: cBen kan var mı? yüzünden pek çok ıztırap çekmiş münü bana şöyle anlatmıştı: cİçin- diği zaman kalbimde çok büyük bir 

yatına karışması bir fe!Aket oldu .. hatıralarımı yazıyorum artık .. Ha- Ne ise, böyle karanlık düşünce- belki ... Fakat babam da başka bir dekini dışarıya vurmıyarak kendi- sızı duyduğum için, onun sözünün 
Ondan nef:et ediyorum. cerin nişanlısı İbrahim Lutfi gül- , !erle defteri ilk sahifelerinden kir- 'kadın yüzünden öyle feci günler sine acımasından nefret eden bir pek sık edilmesinden hoşlanmam. 

- Sen bır şeyler biliyorsun gali- j dli: cMes'ut insanların yazılacak 'ıetmiye başlamayı istemiyorum, n- geçirmiş ki. O Rus kadının peşinde kadındı. Çak mağrur idi Baıban git Defterime ilk satır olarak iki muz-
ba... .. . . . şeyleri olmazmış. Yoksa bedbaht nun için başka şeylere geçeceğim. Avrupada oradan oraya gezmiş. ti~i zaman ağzından bir şikayet tarip insanın ollimünü anlatmakla 

Genç kadın gozlerını başka bır mısınız?, dedi. Ona cevap verecek- Hatıra yazarken adettir değil mi? Kadın ona yapmadığını bırakma- duymadık. Amma bu hal kim bilir başladım. Artık burada bunları ke-
tarafa çe\':lrerek cevap vermedi. İb- tim_ Halam söze karıştı: cBu da ne- Evvela insan geçen zamanı anlatır. mış. Babamın bir kaza neticesinde nasıl içine işl<'mlş. Gittikçe sarar- . siyorum. Halamın sözü aklıma ge
rahlm Lutfı onu dikkatle süzdü. reden aklına esti Ferda?. dedi. Ha- Fakat bunları pek uzun anlatmıya öldüğünü söylemişll'rdi. Fakat ben dı, gittikçe soldu. Bir gece şiddetli liyor: cA!lah fena yazmaktan ko
Sonra kendi kendine bir şeyler mı- ecri işaret ettim: cSenin kızın ak- lüzum yok. Kl'ndimden ve bu def- bu kazadan daima şüphe etmişim- bir krizle yatağa düştü. Nefes ala- nısun!. 
rıldanarak ağır adımlarla salondan lıma getirdi halacığım, dedim, onun terde ismi geçecek olanlardan kısa- d'r. Babama o kadının kendisin! mıyordu. Doktorlar kalp dediler. Şimdi biraz da kendimden bah-

Hulasa İtalya - Fransa ihtilafı

nın halli ile gergin ve tehditkar \'a 

ziyetin izalesi bugün için İspanya
da sona yaklaştığı ümit edilen har
bin inkişaf neticesine bağlı 

bulunuyor. İtalya istediğini al
mak içiıı, Fransa ne vereceğini llil· 
ınek için, İngiltere terazi)' i herhan
gi bir muvazene esasında ayar 
etnıek icap ed~cğini anlan1ak i
~iıı, ve binnetice Akdeniz mesele
sinin kat1 bir hal şekline bağlana
bilmesi için, her üç devlet, artık 

Franco'nun kazanmasını ister ve 
sabırsızlıkla bekler görünmekte -
dir. 

Şimdilik üzerinde anlaşır ve is
ter gibi göründükleri yegane nok
ta bu noktadır ve anlaşılan iki se
ne kendi kendini yemesi kfıfi de
kilmiş gibi kabak bu scfor de yine 
biçare İspanyanın başında patlıya
caktır. 

A. N. KARACAN 

Kaba taşta 
bir kaza 
(Ba~tarafı l inci •ayfada) 

çık olduğunu ı;:örünce o taraftan 
geçmek istemış, fakat tam geçe -
ceği sırada kamyonun yolu üzeri
ne direksiyonu kırması iizerine 
kamyona çarpmamak için o da a

rabayı sağa, yaya kaldınmına 

doğru çevirmiş, fakat çarpışmaya 
môni olamamıştır. Taksi evvela 
kamyonun sol çamurluklarına son 
ra da yaya kaldırımı üzerindeki di
reğe çarparak ön kısmı parçalan
mıştır. 

Otomobilde bulunan ve şoförün 
yanında oturan zahire tüccarı Va
si! kırılan camlar la boğazından 

tehlikeli surette yaralanmış, diğer 
yolcular yüzbaşı Münir ve emekli 
yarbay Muhittin kollarından ya
ralanmışlardır. 

Yazı lmamış fermanı var ! 

çıkıp gitti. 
1
da aklına nereden esmiş lı!lmem. ca bahsetmek en iyisi... istememesine, sonradan yüz çevir- İki ay daha yaşadı. Öldü gitti. Son setmek istlyonım. 

O gittikten sonra Hacer bir müd-
0

Bana maroken kaplı güzel siyah bir Ben beş yaşında iken annem öl- mesine rağmen, pc ine t&kılıp gi-, nefesini verinciye kadar seni ya- 19 Yaşındayım .. ki senedir Aka-
det arka üstü uzanarak düşünceli defter hediye l'tli. Hacer: cBak sa- dü. Babamı hiç bilmiyorum. Bir 1 deeek kadar zayıf hareket etti/ti nından ayırmadı. Son dakikaların- demidc tahsil ediyordum. İki hafta 
bir b~lde kaldı. Sonra birdenbire na ne güzel bir sey hediye etmişim, Rus kadınlle Avrupaya kaçmış. O için acıyorum. Onun bu kadar iz- da yanında idim. Seni isaret ede- evvel mezun oldum. Hocalnrım. çok 
yerinde doğruldu. Siyah kaplı kü- diye gülmiye başladı. Artık bütün zamanlar yeni emekliyormuşum. zeti nefsini akaltması bana garip rek bir şeyler sövlemek istedi, am- keskin bir görüşe sahip olduğumu. 
ÇÜk defteri heyel'anlı bir hareketle başından geçen şeyleri oraya ya- Babamdan uzun senel!'r haber alın- 1 bir merhamet ve hayret veriyor. ma muvaffak olamadı. Biraz sonra fırçamdan ileride pek bil\'Ük eser
elil'e aldı. ve yıne yerine uzanarak zarsın, ihtiyarlayınca güzel geçmiş mamış, .ben on üç .yaşların~a ik~n !Yüzünü hiç görmediğim babamı öldü. Bl'n onun ne dMiek istedi - ler çıkacağını söylüyorlar. 

Şişlide Karabet adında bir gazi
nocu, gazinosunda rulıısatsız rakı 

içirmiş ve bu suçunu bir zabıt va
rakasile tespit ederlerken Zincırli
kuyu komiseri İhsanla polis Şeri!e 
hakaret kasılile evvela : 

- Yazılmamı fermanım var!. 
Şarkısını ve sonra da milna ve 

mefhumlarını kol ve el harekc>tle
rile de canlandırm~ğa çalısarak 

diğer bazı şarkıları bajlıra bağıra 

okumuş ve yakalanarak Adllycye 
verllmişt!r. ddtcrın ılk yaprağını açtı. İri, si- hAdiselerl okur, memnun olursun. 1 orada bır ka1a netıcestnde öldüj!il- rorunı Onıı -laimn kır saçlı al- itini anlamışıtm. Seni bana telstm <Arkası var) 



SAYPA 4 

FACİA 
Nakleden: Peride CELAL 

Knrısı böyle uyur gibi görilndii ğii halde hiç te uyumamakta ... 

Ahmet Hüsnü, koltuğuna gömül- aziz dostları karılarını çalarlar. 
müş yanındaki abajurdan dökülen Bunları söylerken tekrar heye. 
ışık altında kitabını okuyordu. Ya- canlanmıştı. Birdenbire karısının 

but okur gibi görünüyordu. Çün- üzerine atıldı. Genç kadının kemik-
. kü sık sık başını çeviriyor ve bir jıerini kırar gibi sıkıyor, onu hırpa
divanııı üzerinde uzanmış olan ka· ılıyordu. Fakat Sllheyll kurtulmak 
nsına bakıyordu. için en küçük bir harekette bulun-

Sühcyla uyur gibi yatmaktaydı. mamışlı. Yalnız mınldandı: 

Gözleri yarım kapalı idi. Ahmet - Beni öldürebilirsin!. Artık ne 
Ahmet Hüsnü pekala biliyordu ki. ehemmiyeti var ... 
karlil böyle uyur gibi görünmesi- Bu söz, Ahmet Hüsnüyü birden-

bire sakinleştirmişti. Karısını bı

raktı. Doğruldu. Ellerini ceplerine 
sokarak alayla genç kadına baktı: 

ne rağmen hiç te uyumamakta ve 

birtakım hatıraları hayalinde çizip 
bozarak kendi kendine eğlenmek-
tcdir. 

- Ölmek mi, yok hayır, hiç kork-
ma, yavrum .. 

Ahmet Hüsnü, birdenbiı:e sert V'7 döndü, yazıhanesini açarak 
bir hareketle kitabını kapadı ve si- bir rovelver çıkardı. Kansına yak
garasını taplada söndürdü. Sonra !aştı, önünde durdu ve tekrar etti: 
odanın bir köşesinde duran radyo
ya yaklaştı, düğmeyi çevirdi. Odayı 
derhal bir saksofon sesi doldurmuş
tu. 

Ahmet Hüsnü yerinden kımılda· 
mıyarak aeı bir sesle sordu: 

- Bu müzik hoşuna gidiyor mu? 
Genç kadın, sanki başka bir dün· 

yada yaşıyordu . Rahatsız edilmiş 

gibi dalgın ve boş gözlerle kocası
na baktı, mırıldandı: 

- Bu müzik? Oh! evet... 
- Nasıl evet! Hoşuna gidiyor 

mu? 

- Ben! .. Fakat hayır dostum. 

- O halde başka bir yec arıya. 
yun. 

- Seni öldürmek mj? Hayır. Be
nim işim daha güzeldir. B~ iyi dos
tumuza, Suat Şe!lğe bir 1lyaret ya
pacağım. 

Süheyll birdenbire doğrulmuştu: 
-Suada mı? 
Ahmet Hüsnü, kansına yaklaştı, 

onun üzerine doğru eğildi: 

- Evet Suad'a, ölmemiş olaıı 

sevgili Suadına!.. 
Süheyla, şaşkın şaşkın kocasına 

bakıyordu: 

.- Ne diyorsun? 
Ahmet Hüsnü, tekrar karısınm 

omuzlarından tutmuştu. Onun göz
lerinin içine istihza ile bakarak a
ğır ağır devam etti: 

BOYOK İŞLER 

20 kişilik bir 
tek Armut 

Suda ziraatin atisi 
pek vaitkar imiş ! 

Bir Fransız gazetesinin muharri 
ri, Paris yakininde bulunan •Ver
say Millt Ziraat mektebini gezmiş 
ve laboratuar müdürü Mösyö Şa -
minad ile mülakatta bulunmuştur. 
Bu mülakatın e.sası, ziraatte ya -
pılmak istenilen inkılap· tecrübele
rine temas eden mühim bir bahıs 
olduğu için yat:ıyı iktibas ederek 
okuyucularımıza arzediyoruz: 

Laboratuvar müdürü diyor ki: 
Bazı yüksek neviden nebatların, 

besleyici mahlüllerle yetişlirilmesı 
.·ili senedenberi bilinen bir şeydi; 
fakat bu, meraklıların zevklerini 
•atmin için kullandıkları bir tec -
;·übeden ileri getmiyordu. Bir ·A
merikalı, Kaliforniya ünivarsitesi 
profesörlerinden doktor W. F. Ge
ricke, iki senedenberi, bu tecrübeyi 
tamim etmiş, •Suda ziraat. usulü 
ile çok miktarda domates, patates 
ve çilek yetiştirmiş ve piyasaya çı
karmıştır. 

Bir hektarda nekadar domates 

retiştirdil!ini biliyor musunuz?. 

ı 

•KDAM· 

Yer altında gizli 
Tay yare hangarları 
Almanların büyük hazırlıkları 
olduğuna şüphe edilmemektedir. 

Bir tepecik kenarın da tayyare hangarları 

A VTUpa gazeteleri, bir müddetten ı 
beri, cAlmanların Ren nehrinin Ö· ı 
teki tarafında, hangarlan yer altın
da bulunan bir çok gizli tayyare
meydanları yaptıklarını ileri sürü
yorlar. Bilhassa Fransızlar, Alman
ların açık şehi:lere yapacakları 

tayyare hücumlarına mani olmak 
için, düşmanlarının tayyare yuva
lannı bulup imha etmiye imkan bu
lamıyacaklanndan endişe etmiye 
başladılar. 

Böyle gizli tayyare meydanları· 
nın yapıldığı hakkındaki rivayetle
rin ne kadar hakikate tevafuk et
tiği bilinememekte ise de Alman
ların senPlerdenberl ve gayet gizli 
bir surette, tayyarelerin en kuv-
vetli bombaların tesirinden bile 
mahfuz bulunacakları tayyare 
meydanlan vücude getirdiklerine 
şüphe yoktur. 

İstihklmluın yanında hangar 

hangarları, bu tepeciğin içinde ya
pılır ve hangarın tavanının üzerine 
siman armeden bir kalkan inşa 

edilir. 
Pek ziyade tehdide marw: yer

lerde, mesela istihkamların yahut 
hudutların yakınlannda bulunan 
hangarların gizlenmesi meselesi gi
bi bir şık daha vardır ki, burada 

Askeri mütehassısların fikirleri
; , ne göre, Almanların vilcude getirli dikleri bu nıahfuz tayyare mey -
~ danlarının !ki şeklide tahakkuku

hangarlar zeminden otuz metreden 
aşağıda inşa ~diliır. KKnatları kat
lanabilen tayyareler -şakuU bir a-

sansörle indirllip bindırilir ve bir 
mancınıkla havalandırılır. Böyle 

bir tayyare meydanı da yalnız düş-

!O kişiyi doyuracak bir armut! 

·rayır, değil mi? Takriben 19 ton. 
~imdi, Amerikalılar, besleyici mah 
ı üilerle, ileride, bir hektardan 500 
ton domates alablleceklerini ümit 
ediyorlar. 

Nobatlar ve kafesler 

na lmkAn vardır. 
Tayyare meydanının bir tarafı 

bir tepeciktir. Bu halde, tayyare 

man tayyareleri tarafından değil, 

o civarlarda gezinenler tarafından 
bile görülemez. 

Bu sütun, İkdam okuyucularının bize soracakları suatıe.1...ı ....... 
bizi.ıu ~t..:ı: ... -.;~~ınıtz cc\'aplara, gündelik h&diseler arasında okuyucu .. 
larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiş

tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlilk ha
diseleri takiJ? ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. 
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~ 
Meşhur Mujikin sef alel 
ve parasızllk içinde öld~ 
Kendisini sefahat ve içkiye atmıştı 

bir hastane köşesinde kaldı 

Muj!kin (aağda eın bqtııld) 

..9ir zamanlar İvan Moajouklne 15 
sene müddetle Avrupanın RudoU 
Valantinosu olmUftu. Onun için 
hayatı çok parlak ve kol.aydı. Han
gi filini gösterilmeye başlansa der 
hal büyilk bir sevgi kazanıyordu. 
Bilhassa Kazanova film-ini çevlr-
diği zaman artistin şöhreti biliı • 
bütün arttı. 

bir sefahat masuı bapnda 

yaltlğı hutanede kiınaesiz, ~ 
mut ve sefil bir halde öldilf"' 
haber verdiler. 

Artistin vatand~armdan biri 
bir Rus kabaresi açmış ve buraya 
Mosjoukinein Kazanova filmin • 
deki kıyafetlerinde bir portresini 
asmıştı .Artist bütün gecelerini iç
ki içerek burada geçiriyordu. Ken 

disini büyük bir sefahete kaptır -
mıştı. 

İşte bu sıradadır ki tali ondan 
yüzünü çevirdi. Bir müddet süren 

1-'qrlak bir san'at hayatından sonra 

>av aş yavaş yıldızı sönmeye, film

leri rağbetten düşmeye başladı. O 

Kiiçiılı •İlı•ma haberleri 

* Marcel Carnl, Jacquetı Vo,pJ 
orijinal bir seneryosundan bir tı1 
yapmaya karar vermiştir. Bu ~ 
de bq rolleri Jean Gabin, Jv 
Berry ve Arbetty deruhte edeci 
lerdlr. * cŞlmal Kanunu• iıimli ~ 
filmde cBora. cSon Puse• ~ 
filmlerde görüp geğendiğimiz ~ 
Fransız yıldızı Micbel Mor8" 
Pierre Richard - Willm ve ?Jiclı" 
Simon rol alacaklardır. 

Mireille Balin 

Tekrar düğmeyi çevirdi ve bir 
müddet yüzü radyoya doğl'U oldu
ğu ralc'e durdu. Sonra döndü. Si
gara kutusundan bir sigara aldı. 

- Suat, hiç bir otomobil kazası 
geçirmedi. Bu esnada evinde otur

maktadır. Evet evinde rahat rahat 

•Nebatlar, niçin toprakta yetişi
yorlar? Çünkü, oradan kökleri va
sıtasile yetişmeleri için lazımgelen 
gıdalarını, harareti ve rütubeti a
lıyorlar. O halde, bu nebatlar, ken
dilerini daha iyi besliyecek yetiş -
meler! için kendilerine daha milsa
ti bir •iklim• temin edecek olan di 
ğer bir muhitle niçin yetişmesin -
ler? Yetiştirici amiller olduktan 
sonra pekala yetişirler. 

-
Bİ'r zamanlar belediye Kırk

çeşme sularının sıhhate mızır 

olduğuna karar verdiği halde 
Nafıa Vekaleti bir müddet da
ha kullanıl~ası için emir ver
mişti.. Şimdi bu sular içiliyor 
nıu! .. 

hiçbir şeye aldırmıyor, o kabare
Marklık bir istikraz aktettiği- den bu kabareye gidiyor. Parisin 
mizi öğrendik. Tiirk ilk istik-

Odada bir erkek sesi duyuldu: oturmakta ve belki de seni, yarın
ki randevunuzu dü ')Ünmektedlr. 

cSon haberleri veriyoruz. 
Ah H .. . akt 1 Süheyla cırpındı, kocasının elle. 

met Usnu, sıgarasını y ı . d kurtulmak istedi. Fakat ~. 
ve dinledi. Gayri kabili tah~=:':1ü.~ 1 ;;nçe~adını biraz daha sıkı tuta-
bir sese malik bir spiker bır suru k d tt' 
fona haberler veriyordu: 

. .. . Milthlş kaza! Maslak yolunda 

ra evam e 1: 
- Rahat dur, çocukluk istemez, 

daha bitmedl, dinle ... İkinizin a
hir otomobil tekerleği kayarak a- ras-ında bir şeyler oldu~ndan bir 
ğaca çarptı. Otomobili idare eden 
genç sanayicimiz Suat Şefiği kay-

betlik. • 
Bir feryat duyuldu ve Süheylil 

müddettenberi şüpheleniyordum. 

Fakat emin değildim. Bu işi iyice 
tesbit edebilmek için bir çare dü

şü.ndüm; nihayet buldum. Bir plak 
ölü gibi ~arararak yerinde doğrul- doldurttum. Anlıyor musıın? Bir 
du, radyoya bir klbus görüyormuş plak. Eğer biraz düşünebilirsen her 
gibi baktı: şeyi çabuk ke~federsin. Dinlecliğin 

Ahmet Hüsnü soğuk bir tavırla: 
- Zavallı dostum! diye, mırıl

dandı. 

Süheyla: 

- Suat, Suat! .. 

Diye, kekeledi ve olduğu yere yı
kılarak kendinden geçti. -

kaza haberini spiker vermiyordu. 
Plağı koymuştum. Anlıyorsun de

ğil mi? Çok iyi bir buluştu. Mü
kemmel surette seni inandırdım. 

Siiheyl5nın yüzü kurşuni bir 
renk almıştı. Kocasının elinden 
kurtulmak için inliyerek çırpındı: 

Fakat Ahmet Hüsnü onu sıkı sıkı 

Fakat Kaliforniyadaki · tecrübe
ye bakarak, ziraatte istediğimiz in
kılabı çabucak yapabileceğimize 

hükmetmeyiniz. Sebebi: Kalif.orni
yanın iklimi pek ılıktır. Fransa.da 
bu işin çabucak inkişaf edememe 
sinin sebeplerinden biri elektrik 
cereyanının pahalı olmasıdır. Ne -
hatları, Fransanm en sıcak yerin
de bile günde dört saat elektrikle 
•sıtmak lazımdır. 

Netice: Kaliforniyada tecrübe • 
lecin verdiği netice, şimdHik, istis
nai mahiyettedir. Uzun bir müd

det tarlalarda ökilzler görülse bi
le, fen'ni ziraat usulü, çok taam -
müm edecek ve her tarafta seme
resini verecektir. .... tutarak perdenin kordonlarından ;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Kendine geldiği zaman kocasının birini çekip kopardı. İyice ellerini, Ayakkabıcılar kooperatifi 
müthiş bir şekilde büyüyerek üze- ayaklannı bağladı ve ağzını bir şal- bir lastik fabrikası açacak 
ri"e çevrilmiş olan gözlerile kar- la tıkadı. 
§ılaştı. Bu işleri bitirince doğruldu. Sü-

Ahmet Hüsnü: klınetle telefona yaklaştı ve cebin-
- Suat, Suat, ha! den bir çakı çıkararak teli kesti. 
- Suat, Suat, ha! Aşığın öyle Sonra halının üzerinde boylu bo· 

mi, diye, homurdand1. Çabuk cevap yunca yatan genç kadına bir kere 
ver. Ç«buk, çabuk aşığın değil bile bakmaksızın kapıyı çekip gitti. 
mi? Bir çeyrek sonra Suat Şeflğin ka-

Oenç kadının bakışlarından der- pısı çalındı. Bir adam eşikte görün
hal her şeyi anlamıştı. Birdenbire dil ve kendisini geç vakit ziyarete 
büyük bir soğukkanlılıkla: gelen ziyaretçiyi görünce şaşırdı 

- Çok iyi, diye, ilave etti. Zaten Mütereddidane elini uzattı . Fakat 
şüpheleniyordum. Fakat şimdi iyi- kalbine isabet eden bir kur5Unla 
ce emin oldum. derhal yere yıkıldı. Ölmüştü. 

Siiheyla, perlsan bir halde tekrar Ahmet Hüsnü işini gördükten 
inledi: sonra b!iyük bir soğuk kanlılıkla 

- Suat! .. Suat!.. gidip kendini polise teslim etti. 
- Evet Suat.. diye, zehir gibi Bu sırada karısı ağzındaki tıka-

bir sesle Ahmet Hüsnü söylendi. cı rıkarmış, iplerini çözmüstü. Fa
Zaten eskidenberi böyledir. İtimat kat neye yarar, iş işten geçtikten 
eden kocalara mukab~le olarak en sonra. 

Bu yıl memleketimizde !Astik 
V'e lastik mamulil.tı üzerine fabri

kalar diğer senelere nazaran çok 

iyi iş yapmışlardır. Buna sebep, 

köylünün bu yıl mahsulünü tama

men satmış olması ve eline bol 

miktarda para geçmesidir. Bu su

retle fabrikalar dahile mühim 

miktarda lastik göndermişlerdir. 

Diğer taraftan bu sene kışlık las

tik kadın iskarpinleri çok rağbet 
gördüğünden bu cins mallar da 
piyasada çok satılmıştır. 

Ayakkabıclıar cemiyeti talebin 

bu fazlalığını göz önünde tutarak 
bir 18.stik fabrikası açmağa karar 
vermiştir. Bu hususta alakadarlar 
tetkikat yapmağa başlamışlardır. 

Hayır, bilahare yapılan tetkikler 

neticesinde hamamlardan da bu 

suyun kullanılmaktan kaldırılma· 

sına karar verilmiştir. 

* 
İbrahim Müteferrikanın hey-

kelini istiyenler var, açtığı
nız ankette birçoklarının böy

le bir temennisini görüyoruz. 
Acııba merhumun mezarı ma

lUın mudur ve harabideıı kur
tulmuş mudur? 

İbrahim Müteferrikanın Okmey· 
danında harap, yıkık dökük, yarı 
beline kadar toprağa gö'llük hir 
mezar taşı vardır. Müşarünileyhin 
heykeli yapılmadan evvel şilpht 

yok ki mezarına karşı hürmetir.tiz, 
göstermemiz lazımdır . 

"" Son defa Alınanyadan 1511 

razı kimin yanında ve kaç se
nesinde akdetmiştir! 

İlk defa 1853 senesinde Kırım 
muahedesini mütealtip İngiltere -
den 3 milyon Ster)lng lirası tutan 

bir istikraz akdetıniştik. Bu istik· 
raza Mısır vergisi karşılık göste • 
rilmişti . 

* 
İspanyada kanlı bir harp olu
yor. Bu hupte Frankonun mil
liyetçi olduğunu anlıyoruz. 

Fakat hnngi taraf meşru ve 
hangi taraf asidir? Ekseriye
tin Frankoya taraftar olduğu
nu gördükten sonra bu tered
düde düşüyoruz. 

İspanyanın meşru -hükılmeti, 
Madridi elinde tutan ve Barselo • 
nada yerleşen Negren hiikı1meti • 

dir. Fakat bu hükumete iki sene 
evvel isyan eden milliyetçi Fran
ko, komilnist ve meşru hükı1met
ten memnun olmıyan birçok taraf
tar bulm~ ve İspanyanın dörtte 
üçünü işgal etmiştir. 

Eski kanunla tekaüt edilen 1 Fındıklıdaki elektrik bina-
40 mebus J sın:n satışı meselesi 

Eslti kanunla tekaüde sevkedi • Fındıklıdaki daimi elektrik ser-
lenlerin yeni kanuna göre, tekaü- gisinin Satye şirJ<etinden Deniz -
de sevkedilmeleri suretile mağdu- bank'ça satınalırlma ve ayni bina· 

nın Nafıa Vekaleti İstanbul Elek-
riyetlerine meydan verilmemek 

üzere Muğla mebusu Halil Menteş 

tarafından verilen takririn tetkik 

edilmekte olduğu malômdur. 

Öğrendiğimize göre, ilk ~üyifk 

Millet Meclisinde bulunan müte -

'<ait 40 kadar mebus ta şimdilti hal 

je eslti tekaüt kanununa göre rna· 

ış almaktadırlar. Hükfunetin bu 

nebusların vaziyetini nazari iti -

1are alacağı söylenmektedir. 

trik İşleri Umum Müdürlüğü ta -
rafından istimlak edilmiş şekli et

rafında tetkikat yapmak üzere ku 
rulan komisyon dün öğleden son -
ra İstanbul Nafıa Müdürünün baş 
kanlığı altında mesaisine devam 
etmiştir. 

Komisyon mesaisini gizli tut · 
maktadır. FAinilen malılmata gö · 
re bugün vanlan netice bir rapor 
şeklinde alakadar Vekaletlere talı 
dim edilecektir. 

bütün selahet yerlerini köşe bu -
pağını geziyordu. 

Nihayet büyük bir sefalete dlif

tü, hiçbir sinema şirketi onu an -
gaje etmek istemiyordu. On para· 

sız kalmıştı. Vücudil de zayıf düş
müştü. Nihayet hastalandı. Bir • 

kaç ay evvel artistin bir hastane 

köşesinde sefil ve yalnız yattığı, 

ıztıraplar içinde kıvrandığı haber 
veriliyordu. 

Gelen haberler. bir za.manlar 
Kazanova rolünde yalnız filimde 
değil, hayatta da birçok kadınları 
baştan çıkaran şan, şöhret, para i

Mireille Balln, Jean Mur•t ~ 
birlikte çevirdl4{ Kaptan :set' 
ismindeki büyük cuusluk 1!Jııl~ 
de casus bir kadın rolü yapıt' 
Onu burada bu filmden bir ,.ıı 

çinde yüzünde İvan Mosjoukinein nede görüyorsunuz. 

==============================~ 
B U G Ü N 

MELEK 
SiNEMASINDA 

ince . Zevkli • Neşeli Bir Mevzu 
Herkesin Beğendiği Nefis Film 

BARONES VE UŞAGI 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

BAŞ ROLLERDE: 

ANNA BEL LA - Wll 1 AM POWELL 
Ayrıca : PARAMUNT Dünya Haberleri 

BUGÜN •••t 1 ve l.30 el• TENZILATLI MATiNE 

Bugünkü Sinemanın En Güzel Yıldızı 

LYDA BA A ROVA'YI 
Bugüne Kadar Çevrilen En MOeHlr Aşlı ve Caauıluk Filmi 

ASKDAN DAHA KUVVETLi 
Fransızca S6zlll Şaheserinde G6rmelı üzere 

SAKARYA SİNEMASINA 
Gidiniz. Feci ihtişamı; Teeuilr, Heyecan ve Takdiri Celbed•~ 
Pek mlkemmel Bir Dram. BugDn 1 ve ll.80 da Tenzilltlı Matineler 
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SPO 
Yarınki maçların 
galipleri kimlerdir? 
Haftanın en mühim oyunu: 
G.Saray-Beykoz karşılaşması 

Pazar gunlinıin muhlm maçı nı yapacak Beykoz takımı 

Yarın futbol lik maçlarına şeh- Süleymaniyenin kazanması lazım 
rimizdeki üç ~tadda birden devam dır. 

edilecektir. füı maçlardan en mü- fenerbahçe. Topkapı 
himmi şüphe yok ki Beykoz ile 
Galatasaray arasındakidir. Talebe
ler hakkındaki son karar dola· 
Yısile her i.ki takım da birçok o
Yuncusunu kaybetmiş bir halde -
dir. Fakat Galatasaray takımında 
bugün yer alamıyan ve en kuv • 
VetU eleman olan Salim, Eş
fak, Bülent. Ceill ve kalecileri Fa
zılın eksikliği ile Beykozun oy • 
natamadığı Sadettin, Kemal, Sa -
fa, Gazan'ferin kuvveti hi9\>ir za
ınan biribirinc denk değildir. Ga
latasaray cidden en iyi elemanla -
rından mahrum bir halde saha -
ya çıkmış olacaktır. 

Bu mahrumiyete bir de becerik
si:dik katacak olursak Galatasa -
ray takıınının maçı kolayca kaza
naınıyacağı meydana ç.ı.kar. 

Geçen hafta Beykoza nazaran 
Çok zayıf bulunan Hilal karşısın
da muvaffak olamaması ve maçı 
beraberlikle bitirmesi Galatasa -
rayın bilhassa hücum hattının iş 

görmediğini gösterdi. Bakalım 

Yarın kuvvetli hasımları karşısın

da bir de şansla mücadele ederek 
nasil bir netice alacaklar? 

Beykozlular geçeu senelerde ya
pılan lik maçlarında da Galatasa
raya karşı daıma muvaffak olan 
bir takımdır. Yüksek enerjisi ve 

hücum hattındaki şüter oyuncu -
larile Galatasaray karşısında teh
likeli bir rakip vazlyetindedirler. 
Geçen hafta enerjik Topkapı ta -

kımına karşı yedi gol yapan Bey -
kozluların bu maçta muvaffak ol
maları için çok çalışmaları icap e
diyor. 

Bu tahlili yaptıktan sonra gali -
biyet ibresinin pek az bir derece 
ile Galatasaraya mqlettiği kanaa
tindeyiz. 

Beşiktaş • Hilal 
Şeref stadında oynanacak ye -

gane birinci maçı Beşıktaşla - Hi
lal arasındaki müsabakadır. Hilal
liler zayıf bir takım olmalarına 
rağn\en geçen hafta Galatasaray 

karşısında muannidane mukave -

metleri ve orta forlan Hakkının 

fevkalade çalışması neticesi bera

bere kalmışlardı. Fakat yarın kuv
veUi Beşiktaş takımına enerjileri 
ile ne kadar müddet mukavemet 
edeceklerini bilemiyoruz. Buna 

mukabil Beşi!ttaş takımı şampiyo

nanın en üstünde giden takımdır. 

Kar:ıı!arındaki zayıf hasımlarını 
İ.rlihfaf etmezlerse gol adetlerini 
çoğaltarak rekor da yapabilirler. 

SUle)'lllaniye - lstanhu:spor 
Fenerbahçe stadınd, oynanacak 

ilk maç Sü!eymaniye - İstanbul • 
spor arasındadır. Süleymaniyell
ler son karardan en az zarar gö _ 
ren takımlarımızdandır. Buna 
mukabil İstanbulsporlular karar
dan sonraki maçlarını büyük fark
larla kaybetmişler ve ancak elle
rinden kalan idareci - atlet ve di
ğer soprculardan mürekkep bir 11 
mevcuttur. Fo.ıtbolu uzun müddet 
evvel terketmiş veya hiç oyna;na
mış bir on birin muv;ıffak olması 

Fenerbahçe stadınd-ı oynanacak 
son maçı Fenerbahçenin çok za -
yıf Topkapı takımına karşı geçen 
haftakinden daha büyük bir gol 
farkile neticelenmesi muhtemel -
dir. 

Beşiktaşlılar Hilale karşı Fener· 
bahçe de Topkapıya karşı bu se
nenln gol rekorunu )·apabilirler 
!iakalım bu yarışta hangisi baskır 
çıkacak? 

Fenerin karşısında enerji ile tr 
nınmış Topkapının az golle ma~ · 

lllp olması için kapalı bir oyun o· 
naması ve dalına müdo.faaya eherr 
miyet vermesi şarttır. 

Milli küme maçları 
yapılacak mı ? 

Ankaradan hususi •urette öğ 
rendiğimize göre Mart ayı başın -
da başlaması icap eden milli kürn• 
maçları için Futbol Federasyonı 
Ankara - İstanbul - İzmir klüpler 
üzerinde incelemelere başlamıştır 
Mektepliler hakkında verilen ka 
rardan sonra yapılacak millt kü · 
me maçları evvelki senelere 
nazaran çok ehemmiyetlidir. 

GUreşcilerimiz Norveç 
seyahatı 

Önümüzdeki Nisan ayında Nor 
veçte y3pılacak A vru;pa güreş 

şampiyonasına bizim güreşçileri -
miz de davet olunmuştur .. 
Güreş Federasyonu bu şampiyo· 

naya iştirak edebilmek için güreş· 

çilerimizjn vaziyetini tetkik et -
mektedir. Alınacak neticeye gö · 
re Avrupa. şampiyonasına iştlrah 

edip etıniyeceğimiz hakkında ka . 
rarıru vererek komiteye bildire -
cektir. 

Nisan ayında Norveçte Avrup< 
güreş şampiyonası yapılırken 

memleketimizde de Mayıs başın· 

da bütün bölgeler arasında güre; 
müsabakaları yapılacak ve Mayıs 
sonunda Türkiye güreş birinci -
tikleri icra edilecektir. 

Bisiklet federasyonunun 
faaliyeti 

Beden Terbiyesi Bisiklet Fede -
rasyonu önümüzdeki 19 Mayıs 

Bayramında büyük bir 'bisikle~ 

müsabakası hazırlamıştır. Bu mü
sabaka İstanbulla Edirne arasın
da gidip gelme olarak yapılacak - ' 
tır. 

Muğlada Atletizm 
Muğlada kır koşuları başlamış

tır. Grup birinciliklerine hazırlık 
olmak üzere 4500 metrelik bir ya
rış yapılmıştır. Muğla Yayla spor 
kulübü üçer kişilik ikt takımla ve 
Milas Spor, Marmaris spor ve 
Bodrum spor da birer ekiple koşu
ya iştirak etmişlerdir. Teknik ne
ticeler: 

I Ali Kurtuluş 

II Kemal Zoren 

(M. Y. S) 
14 d. 40 

(M. Y. S) 
14. 44 

ffi Hüseyin Kızömer (M. Y. S) 
15. 45 

Takım halinde; Muğla <B) 9 pu
vanlı birinci, Muğla (A) 12 puan-

iKDAM 

İneilterenin Plimut sahilinde bir feneı-de fener 
bekçi!erinden biri hastalanmış ve biçare adam 
fııtına yüzünden üc gün uğraşıldıktan sonra nl· 

hayet ipe ba~Janarak fenerden k1F1ğ1. lndlrllmiw
tir. Yulrnnya koyduğumuz lld reslm bu fec:i hl
diseyi teırbit etmektedir. 

Yine mühim mülikatlara hazırlanan Alman Devlet Rebi Hitler'ln fl'rinden bir köşe 

SAYPA 1 

Qinde ıürüımı, kaçan, yvllarda ölmlertn adedtııt btr laıg -• 
ket teşkil eder. Yukarıld resimde bir Cin ~ 1ıoplaııu mlM 

tecileM su yetifilrmek için b Cibutidq - · · 

den " gösteriyor. 

• 

Fransa Ue İital;ya arasındaki h6diaeler Rab"fl•taıı.da da •'1-' 1 
ni gösteriyor. Hıı.bet hudw:l.wıda bir taraftan l'raıımz1ar ..,. ~ 
lar tahş,td&t ~orlar. Resmlmls Cl.butlden ve Habat uhd &il 

blrlııt g!)st.erlyor. 

H.-.ı.kong'ta eolı:llklıı ra düııeu zavallılar 

30 metreden suya 
Bu iblr kaza sukutu değil, bir ld· 

man hareketidir ve güzel bir tn,ı. 
lls lı:ızınıu işidir. Bu ~ kısı 
bu müt~ idman için yalıııs k~ 
dini değil, atını da talim etnıiftl:r. 

Bu İngiliz kw Mile d~U! bir 
kıoşurlan sonra blr denb kenarın. 
da tam otwı metre yillı:seikteı atı 

suya sürüyor ve bir taraftan atı, 

diğer taraftan kend.Ja! bu dehşetli 
sukuttan sonra yüz.en.k &ııhile çı· 
yorlarm~ Buna belld siz bir deli
lik derslnb. Fa.kaıt sporun hemen 
her nl'Vinde biraz delilik k mu? 

ı 

1 
' 
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M iZAH 

- Pek mi ütüyorsun birader?. 

Yakanı neden kaldırdın? 

- Bir alacaklı ııeçiyor da tanı· 

masın diye. 

- Etle süt meselesi şimdiye ka

dar neden halledilmemi~ acaba? 

- &kiler pek etliye sütlüye ka

rışmak istemezlerdi de ondan ola

cak. 

- Koeam bayram için bana bir 

cüzdan aldL 

- Sen ona ne alıyorsun? 

- Güzel bir masraf defteri. 

:& Nevyork sergi- \ 
sinde iki pavyon 

yaptıracağız 

Amerikalı 
inşaatla 

bir heyet 
meşgul 

Size cok faydall 
' birkac tavsiye 
' N evyorkta açılacak 1939 Dünya Yünlü elbiseleri nasıl temlzliye-

Sergisine iştirakimiz hususunda lim? 

girişilen hazırlıklar bitmek üzere- Bu küçük temizliği yaparsanız 
dir. Milletlerarası ticari ve ~tel- elbisen.Li boyacıya gondermekten 
lektüe~ münasebetleri temin et • kurtulursunuz. Evvela iyice temiz
mek üzere müstesna bir saha va - Jeninciye kadar elbisenizi fırçala
zifesini görecek olan bu büyük ser yınız. Sonra biraz ılık suya ayni 
giye Türkiye; iki pavyonile iştirak miktarda amonyak kanştırınız ve 
edecektir. Bunlardan biri Site bir süngeri bu amonyaklı suya ba
Türk, diğeri Devlet pavyonııdur. tırıp çıkarıp sularını iyice sıktık
Devlet pavyonu mimarisi ve teşhir tan sonra elbisenizin her tarafını 
ettiği san'at ve karakter itibarile bununla iyice siliniz. Sonra iyice 
moderndir. Türk tarzı mimarisin- kurumıya bırakınız. 

de olan Site Türk binasının çini • * Küçük bebekleri geceleri yat
leri ve bir takım inşa&t m.,ı;:at ve madan evvel banyo yapmak sıhhat
dalzemesi buradan götürü.wııi§tür. !eri için pek iyi olur ve cnlara ra
nşa orijinalitesi olan her millet gi- hat, güzel bir uyku verir. Banyo, 
bi biz de burada eski inşaat tar - beş altı dak1kadan fazla sürmemeli 
zınıızla beraber milli karakterimi- ve suyun harareti ne 36 dereceden 
zi tebarüz ettireceğiz. aşağı, ne de 37 dereceden yukarı 

Burada yapılan projeleri Ame - olmalıdır. 

rikan inşaat hesaplarına intibak * Dibi yanan tencereleri temiz
ettirmek ve oradaki inşaP' ı Ama - )emek için tencerenin içine bir a
rlka inşaat usulüne uydur..,.,•k için vuç tuz atınız ve kaynatınız. Sonra 
Amerikalı bir teknik heyet tayin derhal tencereyi yıkayınız. Çabu
edihnl§tir. Bu heyet hAIA sergi ye- cak temizlendiğini göreceksiniz. 
rinde çalışmaktadır. ---<>--

Sergiye iştirakimiz tarihi ve ti • 
car1 bakımlardan çok eheınınlyetll Saç dökülmesine karşı 
olacaktır. Burada eski deınlr, altın Saçınız döküliiyorsa her gece 
işçiliğimiz, meMucat sanayiinde, yatmadan evvel saçlarınıza frlk -
Avrupaya bile takaddüm eden ta -
rihl varlığımız ortaya konacaktır. 

Bugünkü madenlerimizin . zen -

siyon yapınız. 

ginl.iği, türizme ait vasıtalarımızın carbonate de soude, 3 gram sapo -
teşhiri ticari bakımdan faydalı o - ,ine. 
lacaktır. 

Yüz gram eau distille de meli • 
!ot, yirmi gram kolonya, on gram 

Siya.si bakımdan memleketimi • 
zjn •ulhçülüğü, demokratlığı muh
telif teşrih tarzları, fota montaj • 
lar vasıtasile tebarüz ettirilecek • 
tir. Bunun için Atatürk ha7'nesin
den istifade edilecek, halk idare 
ı;istemine ait veclııeleri ve veciz 
eoıerlerine müsteniden kurulan 
Türk devleti hakkında kanaat ve
recek deliller gösterecektir. 
Şarkta Sadabat, Balkanlarda 

Balkan paktı kurmak suretile eze
li bir niza sahası olan yakın şark
ta tesis ettiğimiz sulh fikrinde her 
hangi beynelmilel ihtilata sebep 
olacak belli başlı hayati mesele -
!erde gösterdiğimiz hüsnüniyetle 
ne kadar samimi olduğumuzu is -

" 

pat edecek Montro vesair gi' ve- Sade ve zarif bir akşam tuvaleti 
sikalar göstereceğiz. kollar simle işlenmiştir 

Çamaşır ·dolabımızı 
intizama sokalım 

. l ~ 
Çamaşır dolabınızı öyle bir şekil· 

ae yerleştirmelisiniz ki, kapağını 
açıp, yahut çekmelerini çektiğinız 
zaman almak istediğiniz şeyi der
hal elinizin altında bulabilesiniz. 
Burada size mükemmel bir çamaşır 
dolabı örneği veriyoruz. Bu dolap 
duvarın içinde yapılmıştır. Bu su
retle küçük evler, apartmanlar için 
bir nevi tasarruf ta yapılmış olur. 
Fakat siz isterseniz bu dolabı bir 
marangoza pek ucuz bir fiata yap
tırmak mümkündür. 

Bu dolabın en üstü resimde gör
düğünüz gibi camlı iki kısma ayrıl· 
mıştır. Bu en üst kısma cok kulla
nılan yünlü ve renkli örtülerinizi 
koyabilirsiniz. Fakat bu örtüleri 
yerleştirmeden evvel iyice fırçala
yıp temizlemeniz l§zımdır. Yerleş
tirirken aralan na güveye karşı mu
hafaza için naftalin serpmeyi de u
nutmayınız. 

Şimdi gelelim aşağıdaki raflara: 

Odaların Kokusu 
Odalara güzel ve temiz bir 

koku istiyorsanız, müsavi mik
tarda lavanta çiçeği esansını ve 

yabani kekik otu esansını biri
birine karşıtırınız. Sonra bu 
karıştırdığınız esanstnn birka~ 
damlayı suya damlatarak te -

mizlik esnasında bu su ile do -
lapları, kaplamaları ve daha 

başka eşyaları siliniz. Kurut -
mıyarak kendi kendine kuru
mıya bırakınız. 

larınızı koyabilirsiniz. Aşağıdaki 

çekmeler iç çamaşırlarınız içindir. 
Dolabın ortasındaki açılır, kapanır 
kanat ise çamaşırlarınızı dolaba k!). 

yarken intizama sokmak üzere ye
rinde katlam~ ve bu suretle işlen 
kolaylaştırmak için lazımdır. Ça-

Bu raflar, fazla çamaşır konduğu maşırlarınızı yerleştirirken lfıvan· 

zaman tahammül etmesi için kaim ta çiçeği, yabani kekik, yahut sü
tahtalardan yapılmıştır. Bu raflara sen alıp küçük küçük torbalara ko
deste deste yatak _ve yorgan çarşaf-) yarak aralarına koy.arsınız onlara 
larınızı, yastık yüzlerinizi. havlu- 1 temiz koku da vermış olursunuz. 

NOT iL.AR 

Yalnız süt ve et mi ? 
Sütle etin stanbulda saf, temiz 

ucuz satılması düşünülüyor. Evet, 
düşünülüyor 

muş. Bu elli se
nelik İkdam'ın 
belki her kollek 
siyonunda bele
diyenin böyle 
hayırlı bir ta -
savvuru bulu • 
nur. Hem yal -
ruz sütle et de-
ğil yağından, 

yogurduna, pey 

nirine kadar hemen her yiyecek 
ikide bir belediyenin kon!Toliln -

den geçecek olur. Komisyonlar 
kurulur. Bazı muhtekirlerin ceza
ya çarpılması düşünülür, fakat 

' hepsi böyle birer tasavvur halinde 

kalmıştır ki senelerden sonra bü
tün bu dertleTi yine karşımızda 

görüyoruz. 

Acaba bu bizim, kötülüğüne iyi

liğine bakmıyarak mutlaka miras 

bırakmak temennimizden mi ileri 

geliyor?. 

Mezarla Saray 
Neden öldükten sonra bir parça 

toprağa gömülüp ayaklarımızı bi
le rahatça uza· 
tamamak ıztıra
rında kalıyo -
ruz? Çünkü ö -
hür dünyaya 
cebi delik gide
riz, çünkü van
mızı yoğumuzu 

bizden sonra ka 
!anlara bırakı • 
nz da ondan. 

İşte bunu se-
zen Mısırlı Zeki ismindeki bir mil
yoner, 140 bin Türk lirası sadede -

rek saray gibi bir mezar yaptırmı -

ya karar vermiş. Ölümünden sonra 
mirasçılarının ona bir taşı bile çok 
göreceklerine emin olacak ki inşaa

ta hemen başlıyor. Bu mezar sa
rayda fevkalade mükellef eşya ve 
muazzam banyo salonları, müthiş 

elektrik tesisatı bulunacaktır. 

Buna hayret etmeyiniz: Zengin 
bir adam bir kaç saatlik bir ölüm 
haleti olan uykusu için binlerce li
ral· a malolan yatak odaları vücude 
getirir de ebedi uykusu için 140 bin 
lirayı çok görür mü? 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
ECNEBi MEHAFILDE O I 

GÜNL K P YASA 
Efganın Moskova Elçisi Harp ihtimalleri ve piyasa 

. 

Sanayi Hareketleri Piyasa Haberleri EV EKONOMiSi 

Efganistanın Moskova büyük el-

çiliğine tayin edimllş olan Anka

ra büyük elçisi Ahme.t Han dün 

akşamki Avrupa ekspresile yeni 

memuriyetine mütev~ccihen ha -

reket etmiştir. Dost ve kardeş Ef

ganistanın memleketimizdeki bu 

büyük elçisi Ankarada Milli Mü

cadele bidayetindenberi hükfune

tini temsil etmekte buyük bir fe

raset göstennış ve herkesin sevgi 

ve saygısını kazanmış kıymetli 

diplomatlardandır. 

Dün hareketinden evvel kendi

sile görüşenlere Türkiyenin iyi ve 

fena günlerini beraberce idrak et

miş olan dost devlet mümessili 

Tür.kiyede gö·düğü nazik misa • 

firperverliğin kendisinde yaptığı 

derin intibadan bahsetmiş Türki -

yeyi ikinci bir vatan telakki etti

ğini söy )emiştir. 

* Havas ajansı muhabirlerin -

den .Mösyö Le Youvenel şehrimiz

de bir gün kaldıktan sonra dün sa

b !> • ekspresle Ankı.raya hare • 

ket etmiştir. Mösyö Le Youvenel 

Ankarada hükümetimiz erkfınJle 

görüşmek maksadına matuf olan 
bu seyahatinde Türkiye hakk,ın -
daki intibalarını yazacaktır. ___ ,,_ ___ _ 
Mete vapuru yüzdürüldü 
Ereğli limanında karaya oturan 

vapurlardan Mete vapuru dün yü,; 
dürülmüştür. Vapurun yaraları 

ağır olduğu'ldan orada evvelfı iyi 
bir tamirden geç rılmesi icap et -

mektedir. Bu itibarla vapurun a . 

centa;i mu.tahassıslarla temasa 
sıecm· 

Avrupadaki siyasi hadiselerin pi· 
yasaya olan tesirlerinden bahset -
miştik. Bu yüzden Fransa üzerine 
yapılan muamelelerde takas prim
leri yükselmiştir. l\laamafih bu 
yükseliş Fransa - İtalya arasında
ki siyasi hadiselere atfetmek doğ
ru değildir. 

Fransaya olan ihracatunız azal • 
mıştı. Bir memlekete ihracatımız 

azaldığı zaman, o memleketten it -
halat yapmak için takas ınimleri 

yükselir. Bu hadise birkaç ay evvel 
Amerikayla da böyle olmuştur. 

Birkaç ay evvel, Amerikaya ih
racatımız azaldığı için, Amerika
da takas su~etile getirilen malla -
rın ta.kas primleri yükselmişti. 

Amerikan kumpanyalarının Ege 
mıntakasından bol mikdarda tü • 
tün alması üzerine vazi_yet tama -
mile değişti. Bu itibarla takas 
primlerinin artmasını bir mesele 
olarak kabul etmek doğr- değil -
dir. 

Gümrük tarifeleri 
değişmiyecek mi ? 

Ara sıra gümrük tarifelerinde 
tenzilat yapılacağından bahsedil
mektedir. Acaba hangi maddeler 
üzerinde ne nisbet tenzilat yapıla

cak? Bu hususta resmi bir malfı • 
mat olmadığı için, bu .sahada kat'i 
olarak bir şey söylemeğe imkan 
göremlyoı;uz. Fakat gümrük tari
felerinin sık sık deği~tirilmesi ha
disesi, sanayi erbabını bütün te
şebbüsleri tereddüde sevkeden ha· 
<lisedir. Vakıa gümrük tarifelerin
de, kendi ithalat kararnamesi, 
muhtelif zamanlarda çıkan kon -
tenjan kararnamelerinde bazı tı> -
dihit yapılmıştır. .Muhtalif za -
manlarda yapılan bu tadi -
lfıtı tetkik ederek gümrük tarife
lerini daha sabit ve müstakar bir 
hale getirmek lilzımdı.·. 

Sanayi erbabına göre, gümrük 
t~rifelerinde tenzilat yapmak 
hiç te doğru değildir. Çünkü fab
rikatörler bütün hesaplarında ma

PARA BORSASI 
ANKARA 
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1 S1'ERLİN 
100 DOLAR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FRANK 
LİRE 

İSVİÇRE 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 

100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 

'10 YEN 
İSVEÇ 
RUBLE 

100 
ıoo 

K \DANIŞ 

5.92 

126.58 
3.34 
6.6525 

28.5475 
68.6575 
50.63 
!1.3725 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

l3.89 
25.0625 

0.905 
2.84 

34.56 
30.4775 
23.8625 

ESHAM vo TAHVIL.lT 

Türk borcu 1 peşin 
Ergani 

19.375 

19.75 
Avrupada siyasi hadiselerin had 

bir devreye girişi ilk defa görül -
müş bir hadise dei;ildir. Bıı itibaT
la bazı gazetelerin •Harp i!1timalle 
ri çoğaldı• gibi neşriyatını pek te 
ciddi telakki etmemek lazımdır. 

liyet ve satış fiatlerini, mevcut ~ ...................... __ .....,. • .....,. ....... ,,..,.......,..,. • ..,. • .....,...,.. 
gümrük tarifelerine göre tanzim 
etmişlerdir. Eğer b!.1 tarifelerde 
ufak bir tenzilat yapılırsa, bütün 
bu hesaplar altüst olacaktır. 

Siyasi hadiselerin gergin bir hale 
Diğer bir iddia da daha var. Bu girmesi, muhakkak surette harbi 

meseleyi bir taraflı tetkik etmek, 
icap ettirmez. 11-laanıafih dün bir d "" f .dd" b 

. . • . . . ıger tara ın ı ıasını uraya yaz.-
sabah ı:azctesın~n yazdıgı gıbı sı - . 

1
• "'i:k· . j . B 

• • . 1 k . . d rnaK azım ... ı ır şu ur. azı sa-
yası hadıse er de pe te pıyasa a , . b 

1 
. d t ·· ··k 

nayı şu e erı e mevcu gumru 
1 tesirini göstermemiştir. tarifelerine istinat ederek. fiatleri 

---~n--

Sovyetler' e alış veriş indirmek istemiyorlar. Halbuki iyi 
bir hesap yapacak olursak, fiatleri 

Sovyet Rusya her yıl olduğu gi- indirmek kabildir. Buna karşı da 
bi bu yıl da piyasamızdan geniş' en büyük silah gümriık tarifeleri
mikyasta mal almak iizere hazır- ni indirmektiı-. Şayet gümrük tari
hklara geçmiştir. Sovyet Rusya - feleri indirecek olursak, yerli fab
nın bu yıl memleketimizden 3.5 rıkalarımız dışarıdan gelen mal
milyon liralık mal alacağı söylen· !ara karşı rekabet etmek için satış 

SEBZE FİATLERİ 
Kuruş s. 

Bakla • 
Bezelye 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Şalgam 

Havuç 
Kereviz kök 

Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 

35 
40 
1 50 
2 
1 50 
4. 
2 
5 

3 
7 

25 
2 

40 
50 

Çiçekciler cemiyetinin di
leği Vekaletçe kabul edildi 
Serbest ithalat rejiminin tat • 

bikatından sonra yapılan ticaret 
anlaşmalarına göre; şehrimize 

Avrupadan çiçek getirilmekte idi. 
Çiçekçiler cemiyeti bu ithalatın 

yerli istihsalatı zarara soktuğu 

- -
Aile bUtcesi 

Kadıköyünde A imzasile aldığı
nuz bir mektubu aşağıya yazıyo -
ruz: 

- Geçenlerde bir İngiliz meemu 
asında gördüğünüz bir fıkra üze -
rine, aile bütçesinden bahsediyor
dunuz. Biz de, her ay sonunda ka
rı koca karşı karşıya geçerek bak
kala bu kadar, kasaba şu kadar, 

i~in men.edilmesini Zi~aat Vekale- diye hesap yaptıktan sonra bu ay 
tınden dılemıştır. Vekalet, bu dıle- elektrik için tediye ayıdır diye e
ği tetkik ederek cemıyetin haklı leklrik parasını da bir tarafa ayı
olduğunu .görmüş .ve ".~ni -~ir ka-ı nyoruz. Fakat bir de bakıyoruz 
ra:n.ame. ıle çıçeğın gumruk res- ki, birkaç gün sonra havagazı pa -
mırım kılosunu 25 !ıraya çıkart- rası gelmiş. Bir hafta sonra da ter

mıştır. kos parası geliyor. O zaman 
Kararname, Vekiller H~yetin • şaşırıyoruz. Birka~ saat münaka -

den tasdiki fıliye iktiran etmiştir. şa neticesinde hazırladığımız aile 
Çiçekciliğin inkişafı için bu kara· bütçesi altüst oluyor. 
rın büyük tesirleri olacaktır. Çi -

Acaba, havagazı, elek!Tik, ter • çekçiler du karardan son derece 
İnemnun olduklarınd&n vekalete kos gibi umumi hizmet müessese -

leri, aralarında anlaşarak, ona gö. teşekkür etmişlerdir. 
re tahsilat yapamazlar mı? 

Yumurta fiatleri yükseldi Eğer bunu yapmak kabil değil. 
Yumurta fiatleri yeniden yük • 

selmeğe başlamıştır. Bunun sebe
bi A vrupada yumurta stoklarının 
bir hayli erimiş olmasıdır. Bun -
dan başka yumurtalarımızın kali
teleri de yükselmiş olduğu11dan 

talepler de fazlalaşmıştir. Halen 
çi!t sandıklar 32 liraya satılmak
tadır. Bundan bir hafta evvel çift 
sandıklar 30 liraya satılmakta idi. 

Almanyaya ihracat 
Almanyaya ihracat hazırlıkları 

başlamıştır. Yapılacak ihracat da
ha ziyade yapağı ve tiftik üzerine 
olacağından tiftik ve yapağı ihra
cat tacirleri piyasada soruşturma
lar yaptırmaktadır. 

Elde 30-35 bin kadar tiftik stoku 
mevcut olduğundan Almanyadan 
vaki olacak talebe tamarnile ce 
va 

se, bu gibi müesseseler, ay sonun. 
da tahsilat yapmalıdır. Çünkü bu 
ay elektrik parası vereceğiz diye 
bir tarafa para ayırıyoruz. Tahsil
dar gelmiyor, biz de parayı başka 
tarafa harcediyoruz. Bütün bu iş

leri bir nizama bağlamak kabil de-
ğil midir?• 
Sayın okuyucumuz bu şikayet • 

!erinde haklıdır, aile bütçelerine 
sarsıntı vermemek şartile, tahsilat 
yapmak imkanlarını temin etme -
liyiz. 

VEKİLHARÇ 

Almanlar arpa istemiyorlar 
Alman tüccar )arından bir kısmı 

arpa piyasamızla alakudar olma -
ğa başlamıştır. Bu alaka piyasayı 
derhal harekete getirmiş, fiatler 

SA.~ iL.. o'K 

Kışın ısınmak için 
neler yemeliyiz? 

Kara kışın soj;ruklarındaJI 
kurtulmak için vücudümilzÜ 
ısıtmaktan b.,:şka çare yoktur· , 
Ne kadar, yünlü, ipekli, ~~· i 
muklu elbise giyinlrsek gıyı· 
nelim, mevsime göre yeyip ' 
içmedikçe hakkile ısınam• · 
yız!. ~

1 Sobalarımıza, mangalları • . 
mıza, kaloriferlcrimize odun1 
kömür koymayınca, odaları· 

mızı ısıtabilir miyiz? Otomo
billere, otobüsler<' (benzin) 
koymazsak hareket ettirebilit 
miyiz? 
İnsana mahsus olan o büy~ 

fabrikanın ocağı bulunan (mi· 
de) ve (barsaklar) a da gıda 
maddelerini koymadıkça be5 
Ienemeyiz! İsınamayız!. Yürİİ· 
yemeyiz!. 
Kışın vüeudümöze hararet. 

sıcaklık verecek gıda madde
lerinin en birincileri türlii 
türlü yağlardır. Unlar, nişas· 
talı, şekerli maddelerdir. J{u· 

rufasulye, bakla, nohut, mer
cimek, gibi hububattır, tane· 
lerdir. 

Kaymak, bal, pekmez, hel
va, bulama gibi tatlılardıt· 

Çeşit, çeşit meyvalarden ya
pılmış reçellerdir, marmeüt
lardır. 

Yukarıya yazdığım l'tlnile
eek maddelerde kalori pel< 
çoktur. Vücudümii1ün bet 
hücresine isabet eden sıcak· 
lık kudreti ziyadedir. 

Sıraladığım gıda maddele
rinden yapılan türlü türlii 
yemekler, vücut makinesine, 
mide ocağına konuldnkça en 
kuvvetli kok veya antrasit, 
maden kömürü! gibi hararet 
verirler. 

Bu cihetle kışın sabah kah· 
valtılarımızda ve diğer ye
mek zamanlarında (Tuzsu• 
tereyağı, reçel, kaymak, bal. 
pekmez( gibi tatlılardan, ve 
mevsime ait meyvalardan is, 
tüade etıneliyiz!. 

Pek iyi bilmeliyiz ki, kışın 
ne kadar besleyici, ısıtıcı gı

dalardan yersek, o nisbette 
(kilo alırız!). Toplarız. (Balıl< 
eti!) manzarasında güzel vü
cutlü oluruz! 

Çocuklar, gençler, orta yaş 
lılar kışta semirirler. Yazda 
oturup rahat etmezlerse za -
yıflarlar. 

Bence kışın giizel, lruvvt"t
li, gıdalar insanın iç fanılası· 
dır, elektrik motörüdür. Giy
diğimiz elbiseler, libaslar. 
kostümler de dış fanilasıdıJ.( 
Her ilci fanilôlar sağlam, kuv
vetli olursa insan hakkile ısı
nır, üşümez, ve çok defa (Kış 
hastalıklarından) kurtulmuş 
olur. 

Lokman HEKiM 

Son hafta yapılan ihracat 
Kanunusaninin ikinci haftasın• 

da da İstanbul gümrüklerinden 
muhtelif yabancı memleketlere 
mühim miktarda mal ihraç edil • 
miştir. 

Bu arada Belçikaya ~00000, Frııl' 
saya 10.000 liralık küpe, KanadaY~ 
20 bin liralık kuş yemi, Filistine 
41.498 liralık tuzlu balık, Fransa· 
ya 12000 liralık tiftik, Almanya.1~ 
26000 liralık pestil, Londraya 
bin liralık kepek, Amerika~"' 
38000 liralık keçi d'erisi, yıne Fr3~ 
saya 10000 liralık fındık, İtatyaY' 
5 bin liralık yumurta ve diğı°t 
memleketlere de 120 bin liral I~ 
muhtelJf mallardan mühim mıJı• 
tarda mal sevkedilmiştİr. 

---o--
Kaçak bir motör yakalandı 
Romanyanın Balçık limanındall 

dün limanımıza gelen kaçak bıt 
motör muhafaza teşkilatı tarafııı· 

dan durdurulmuştur. 
Motörde yapılan araştırmadB 

hiÇlıir kaçak eşya bulunmamış i: 
se de, Ali ve İsmail adında ık J<ı• 
şinin bindikleri motörü kaçırına~ 
istedikleri anlaşılmış. hakkları~ • 
da kanuni takibat yapılmak uıcıe 
zabıt tutulmuştur ~ 

tır. Geçen hafta tonu ~O lira id · 
Alman yerli büroları bütün pi • 

yasalarımızı oldug·u gibi arpa pı• 
. ~· 
yasasını da yakından takip etmt • 

Bu fiat yükselmninir 
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Hurrem Sultan 
Hürrernin kızı ile evlenen Rüstem 
Paşanın dillere destan serveti 

Adaların suyu 
Taşıtmak için Deniz
b an kın tankları 

kullanılacak 
Belediyenin uzun zamandanberi 

Adaların su meselesini halletmek 
için çareler aradığı malômdur. U
zun zaman muhtelif şekilleri der
piş etmiş ve bu işi kökünden hal-

iKDAM SAYFA 7 

1 2 3 4 5 tl 7 8 il tıııı 

Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
'' İ KD A M ,, ın büyük anketine 

=---===----------
Dünkü tulmacamızın halli 

,....H_,...-A.,--B_E...,.1.,,..R"""•~M--=-E .,-, L-E K 

karilerimi_z_in __ v_erdik/eri cevaplar i ~ !~ 71~ -~ ~I! f f 
Beyazıt - Kanunt Sultan Süleyman - Sina. Paşa - KAum Karabekır. -~----ı-=-- -

- JO - !etmek için uğraşmış olan beledi-

* Fatih Sultan Mehmet - Yıldırım 1 blm Müteferrika - Yunus Emre - İbnl ı Cezayirli Hasan Paşa ~ Gazi Osman / "A M T Rı. D • L A L E 
İbrahim Müteferrika - Sokullu Meh- lUecldb"e San, ~emlsl tetmen Kadıköy: Moda. Hacı Şükrü ookak ~ ~-,1 • ~. L ~. N :• K 
met Paşa - Cezairli Hasu Paşa - Bar- Haydar AJ>dın. t.m.ıt _ Gölcük. No. 10 Avni Can • T • M E K İ K ~M. Süleyman'ın kız kardeşine en ı Hürrem, ikide bir şehzade ile ana- ye, nihayet suyu dubalarla taşı -

yakın dost ve mahrem oldu. Kızın 1 sının bulundukları yerde rahat dur- mak suretile adaya götürmenin, 
Ibrahime karşı duyduğu zifı sezer madıklarından bahsediyor, hazan şimdilik en kestirme, ucuz ve ta -
sezmez İbrahirni damat etmiye Sü- da İbrahim Paşanın sefirlere çalını kibi mümkün olan bir yol olduğu 
leymanı teşvik etti. Bu izdivaç 0 satmak için söylediği sözleri teh- neticesine varmış ve işi bu esas 
z k ı k t k d üzerinden tetkik etmiye karar ver amana adar misli görülmemiş bir likeli mana ara arış ırara pa ı-

debdebe ile Atmeydanındaki saray- şaha tekrarlıyordu. miştir. 

buos Hayrettin Pa~a · Ibni Sina - * Yavuz Sultan Selim _ Fatih Su!- * Barbaros Ha)'Tettin - Fatih Meb - -C'~ııK .-Ç ·ı M • T E K 
Mehmet Akil - Milhat Faşa - Namık .. _ M h G met _ Tevfik Fikret - Namık Kemal - ..x_ - - - . - - - _ - 1 -... n e met - azi Osmaa Pa~a - Bar- Q R • Ş 
Kemal - Hamdi Bey (Müzeleri açan). baros Hayrettin _ Turcut Reis _ Köp- Fuzuli _ Abdülhak HAmlt • İbni Sina - A K • K ~A S A 
Gazi Osman Paşa - Evliy• Çelebi. rülü Fazıl Ahmet Paı;a - İbrahim Mü- İbrahim Müt«errika - Mimar Sinan - R.[.!;._j~ T M li B A R T Z 

Taksim Datcılık klübü karşısı· tefeıTilta - Mimar Sinan - M. Akil - Mebmet Aki! - Kanuni Sultan Suley- A j1 Aı~· M ~T A R A 
U:rrun apl. kat3 No. 15 Ziya Gökalp - Mllhat Paşa - Namık :"nr~kalGapzı. Osman Paşa - Şınasl - Zl- -K A-P A NJ'.-

0
--

1 
=IK -E.-N 

Avni Cevdet ATACAN Kemal - FuzuU - Şinasi - İbn! Sina. ,_ ~ K 1 

~a tes'it edildi. Böylelikle bir taşta İbrahim Paşa bir defa Avustur- Suyun nakli için Denizbankın 
iki ku~ vurmuş oluyordu. Süley- ya elçilerin e Atmeydanındaki sa - sureti mahsusada temin edeceği 
man"m haftanın birçok gecelerim rayında kabul etmiş, etek öptür- tanklar kullanılacaktu· .. Adaların 
birlikte yaşadığı İbrahime duydll· dükten sonra oturmalarına müsaa- münasip bir yerine inşa edilecek 
ğu meyli birdenbire kesip atrnıy3 de etmemiş ve şöyle demişti: büyük bir depodan $Ular, şehirde 
savaşmaktan Gekindi. Bu büyük ha- c- Şu geniş ülkelere hükmeden olduğu gib_i, borularla evlere da -
tayı nasıl işliyebilirdi ki Süleyman benim. Ben ne yaparsam o kalır ğıtılacaktır. Bu şekilde yapılacak 
baba yadigil.n Piri paşayı bile, gü- Zira bütün kuvvet bendedir. Eya- tevziat için icap eden tesisatın pro
nün birinde onun hatırı Jçin feda !etlere beylerbeyileri ben tayin e- jeleri alakadar makamlar tarafın
etıniş, vezirlerin homurdanmaları- derim. Dilediğimi dilediğim yere dan tetkik olmaktadır. 

* İbrahim Müteferrika ... Mimar 
Sinan - Barbaros Hayrettin - İbn! Si
na - Türkiyede ilk h' kömürünU 
keşfeden Uzun Mehmet - Fatih Meh -
met - Sokullu !\'!eh.met Paşa - Mab -
mut KAşgari - MiUıat Paşa - Talit 
Paşa - Gazi Osman Paşa - Mevlina 
CelAleddini Rumi. 

KU7os, Tahllsl7e birinci kaptanı: Ankara: Haaıbayra.m Ak.soy so. 

lllebmel No. z evde. Cavit Saller EugUnkU hulmacamız * Yavuz Sultan Selim - Namık Ke- * Barbaros Hayrettin - Mimar Si -
mal - Gazi Osman Paşa - SalAhattınl nan - Namık Kemal - Fatih Mehmet _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
Eyyilbl - Etem Paşa - Süleyman Paşa Ziya Gökalp - Yavuz Sellin - Tevfik 1 1 • t 
(Edincikten Bolayıra &eçen) - Alem - Fikret - Mit.hat Paşa - Abdülhak Hft- - - 1--1--1--1 
dar - Fatih Sultan Mehmet - Barbaros mil - Atilla - Köprülü ll!ehmet _ Fevzi 1 1 • 

Ç km k -, .- ı--ı--... -Hayrettin - Köprülil Fatıl Ahmet Pa- a a - Atalurkün annesi - Atatiir-
şa - Fevzi Çakmak - Ktı.zım Knrabe - kun babası - Kanun! Süleyman. j • 1-. Pula kutusu: O Zonruldak 

A. Güldizer Şevket Paşa. Mebmel Altinel 1 • • • 

na, ordunun ve halkın dedikodula- hükümdar edebilirim. Benim kesti- Temas ettiğimiz belediye erka
rına kulak asmıyarak Pargalıyı ğim vergi derhal verilmelidir. Pa nı bazı gazetelerin arteziyen aç -
SSdrıazamlığa yükseltmişti. di•ahımın kesti.i!i vergi benim tara- mak suretile adalann suyunun te-

Bi!ô.kis, fırsat düştükçe İbrahim fımdan affedilebilir. Eğer padiş~h mini hakkında ileri sürdükleri 

kir _ M. Akil _ Mith.at Paşa - Mahmut tnuborlu n:ıeteler bayU t--·- - -İ-------
* Abdülhak HAmlt - Namık Ke • Klly<>'. Tahllslve birinci kaptan: * Abdülhak Hamit _ Mehmet Akif _ ·--•- --= - =--·--• 

mal - Mehmet Akif - Ziya Gökalp - Basri Ökmen -
U Meh Namık Kemal - Nedim - Fuzull - Mf-{ • • • 

zun met - Berbaroc; Hay..,.• • ... * Mareşal Fevzi Çakmak - İbni Si- -
Ibni Sina _ Mimar Slnon _ İbrahim mar Sinan - Barbaros HE.yrettin _ İbnl - -/-. • -

na - Fatih - Barbaros Hayrettin - So-
htüteferrika - Orhan Gazi - Ga Sina - Kanun! Süleyman - Yavuz Se- __ ,__L_ ~-·1-+--l--- kullu - Köprülü - Mustafa Reşit Pa -
man Paşa - Cengiz - AU!i:l - Eyüb! Sa- şa - Mithat Paşa - Namık Kemal - M. lım - Fatih Mehmet - Osman Gazi - t - -·ı--ı---ı -

P:ışayı methedenlere hak verir gı- hir kuluna bir şey bahsetmek ıs- mütaleaları bu işi iyi tetkik etme
bı oluyor ve böylelikle padişahın ter de ben bunu istemezsem benim den yapılan neşriyat olarak kabul 
kız kardeşin! kendisine bir kat da· sözüm olur, eğer ben bir şey iste- etmektedirler. 
ha ısındırıyordu. rlm de efendim o ~eyi istemezse yi- Söylendiğine göre; bu tecrübe 

l.Ahattin - Fatih Mehmet. Akif - İbrahiın r..'Iilteferdka - Mimar İbrahim ?." ı ·t .. ff>rr ; k~ - Cengiz - Atill.A. lı-11 --- -ı--ı--ı--
ZonnJdak Namık Kemal okula. sınıf Sinan . S. S. ocafı Ma.bmot uıuso,. il l 

4/ A No. 130 Çafhyan Kardoğer Ankara Bmusi Muhasebe Müdür. * Kaounı Siilcyınan - Fatih - Bar- ·~~---'--'--'--' * Namık Kemal - Fotih Mehmet - - Soldan sağa -lüfü memurlarından Şahap Çatkın baroa - Atilllı - M. Akil - Namık Ke-

Artık geçen her gün Mahıdev- ne dediğim olur. Onun kararları ta- evvelce belediye tarafından yapıl~ 
ran'ın aleyhine işlemiye başlamış- rafımdan tasdik edilmezse hiç bir mış ve yeraltı sularının ihtiyaca 
tı. Rele Hürrem'ln bir erkek rocuk mana ifade etme1ler, muharebe kif t . ğ . 1. · 

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa- ı - Sa"-lam, muhara'--·. 
B ~- H U * Sallihaltin Eyyy(lbl · Fatih Sultan mal - Tevfik Fıkret - Kılıç Aslan • s ~ 

aruuros ayret n - M. Akif - Ab- 2 - Derinlik, "'"n okunan mahal. dülh it lU Melunet - Yavuz Sultan Selim - AtillA- Tarık - Gazi Osman Paşa - Mimar Si- ..._ 
a mit - Milhat Paşa - Mi - 3 - Okunmak, kral ı,·aruöun mem-

mar Sinan _ Ziya Gökalp _ İbrahim Mete - Mimar Sinan - Barbaros Hay- nan - Sokullu - Yıldınm .. Osman ı. .. leketi. _ ........ 
Müteferrika _ Ziya Paşa _ Ahmet Ve- rettin - Pehlivan Koca Yusuf - Namık İbrahim Müteferrika. d ' ayet e mıyece ı ne ıcesıne va -

oğurduğu gu-nden sonra hadiseler yapmak ta. sulbü kı>bul etmek te 1 t B" ak'tl b .. ük. b" fik Paşa _ Şinasi _ Yunus Emre _ Kemal - Ziya Gökalp - llüseyin Rahmi Aksaray. Cerrahpqa c:ıddesl No. 88 4 - Fransızca pervane, ne zaman ki. ti rı rnış ır. ır v ı er uy ır 
•hıdevran'ı büsbütün cıldırtacak benim saHihiv•tim dahilindedir b 1 

Fevzi Çakmak. Gürpınar - Hüseyin Cahit Yalçın - !il. T. A. 5 - Bülbül onsuz olın-..z, takmaktan 
b · kuyu açılıp su sarfiyatına aş a -
,:.:istikamet aldı. Zira bütün saray Ben dilersem bir sevi<i posa vapa- nır başlanmaz evlerdeki küçük Kabalaş Erkek Lıs .. ı sınıf iV. Mahmut Şevket Paşa - Ş. ir Fuzuli - - emir. 

uurrem'in do" d ''" ğ S 1 bilirim. Benim atlarım efendimin "ur u.,u çocu u u • kuyulara varıncıya kadar her ta-
lanın her <eve tercih ettiğini anla- atlarından mükemmeldir. Efendi 

••be B No. 990 Dolan Boral Mare~al Fevzi Çakmak. - - - - 6 - İçinde ıJık yanan mahfaza. * Yıldınm Beyazıt _ Namık Ke _ Ankara~ Altrceza m:ıhkPmesl zabıt 7 _ Bas.maktan emir, dudak. 
mnl - Fatih Sultan Mehmet _ Kanu- killplcrinden Adnan Özmen <ONFERANSLAR IDakta "ecı"kmedı· . . lb" 1 . b . lb" 1 rafta sular kurumuştur. " mm e ıse ~rı enım e ıse erim-

" • Bilhassa ada sularının ekseri -
1 

6 - Gelir lemin eden em!Ak, akıllı 
nl Sultan Süleyman - Jbrahim Müte- * Mitat Paşa - Namık Keinal - Ziya de~il. 

"ıaamafih, Mahıdevran bütün den daha aı. olamaz. nPvlPtin bü-
hiddetine rağmen hAlA is;ikbalin- tün hazineleri benim elimdedir.• 
den emin ve mağrurdu. Zira büyük Hürrem, bunu mükemmelen is
§ehzade Mustafa'nın anası ol~ak tismar etmiş, padişahı adamakıllı 
dernek günün birinde mutlaka doldurmuştu. Bir başka gün Fran
•Padi~ah Mustafa. nın anası olmak sa'dan gelen bir elçi Mösyö dö La
~emektL Süleyman Hürrem'in oğ- fore, frenk tacirler için bazı mü
unu sevebilirdi, amma tahtı da o- samah:ılarda bulunulmasını rica 

kızna veremezdi ya ... Bedbaht Çerkez etmek üzere İbrahim Paşayı ziya 
,, a·· · t eı1· c1r . · urremın zekasındaki şirret- re ınce sa azam ona da bir 

lii!ınd dehşetini bir türlü anlıyaını- başka çalım satmıştı. Hürrem bunu 
yor u. da istismar etmişti: 

Hürrem Selim'! tek bırakmadı - Bu adam, memlekette bir pa-
erkekll dişili d ,. ' dişah yokmuş biri davranıyor ... de-' o,.urmakt<ı devam 
tttl miştl. 

Bu su-ada imparatorluk mütema
diyen garpta ve şarkta harp etmek 
için vesileler buluyor, imparato~-
1~.k Ordulan Orta A vrupada ve El
biirüz doğlarında yıpranıp duru-

~~r~~· F.ıkat Kırım hanlığı Kara-
nızın •imalinde Ruslar tarafın

dan çevrilen entrikalara karşı ha

~eket etmek, Moskovanın Türk 
. •nlık!ara karşı gösterdiği iştihayı 
iki kılıç sallıyarak dörde bölmek 
trıüsaad · · b esını u saraydan kopara-
:1Y0rdu. Ne olursa oluyor, saray

a neler dönerse dönüyor Kırım 
han1ı:. ' _ 51Da Moskoflarıı saldırmak 
~ıısaa des i verilmiyordu. Bilakis 
d 
1~•koflann her şikayeti sarayda 

i 
1
. katle dinleniyor ve Bahcesaraya 
Y~ haftada bir tekdir geliyordu. 
• U hal, tam on iki yıl devam et

tı: ~u on iki yıl Hilrremi pişirdikçe 
pışırm1ş ve her zaferin sonunda İb
tahtm, mutlaka Hürremin ekmeği
ne Yağ sürecek derecede gemsiz 
b;r !?Urur gö.sterm~I. 
bi Şlmdı Mahıdevran da oğlu ile 

rlikte Anadolunun uzak bir kö
feslne gönderilmiş bulunuyordu. 

Yazan: Oaaton LÖRU 

Süleyman gülmüştü: 

- Niçin böyle söylersin. Biz o
nun her halinden eminiz. Devleti
mizin sadrazamı böyle konuşursa 
bizim kudretimiz elbette daha yük
sek tutulur. 

Hilrrem o zaman ağzından bak
layı çıkarmış ve can sıkıntısile 
bağırmıştı: 

- Bu adam padişah olmak isti
yor. Elçilere karşı takındığı tavrın 
manası budur. Maksadı bir fırastıru 
bulup sana kasdetmektir. Rodosu 

zapta seni niçin teşvik etti? Dev
let hayrına mı? Hayır... Meydan

da senden başka Osman oğulların
dan yetişkin kimse kalmasın diye. 
Cem'in hanedanını söndilrdü. Şim
di bir fırsatını bulup bir gece sana 

• kasdeylerse bu devletin hali nice 

olur. Mustafa henüz sabi denilebi
lir bir gençtir. Sana kasdi düşünen 
bir adam, onu da ve çocuklarım Se

lim ve Bayezidi de helak eylemek
ten çekinir mi? Bütün kuvvet, kud
ret elinde olduktan kt-tli, böyle bir 
hal sonunda tahta çıkıp oturamaz 
mı? 

Çavlren: Raaım Özgen 
- 10 

Ne kadar tuhaftı ki.. salonda bu 
ltad~r adam bulunduğu, hepsi de 
cellat yamaklarının yakınlarında 
bulunduğunu a·nıadıkları halde n~ 
merak ediyorlar. ne de küçük bir 
hayret bile gösteriyorlardı. 

Müşteriler, adeta şüphelenilecek 
derecede, bir kayıtsı1lıkla konusup 
duruyorlardı. Hepsi de, o kadar bir 
birinin ayni halde idiler ki, bütün 
bu birbirine benzeyip giden hare
ketler, nihayet patronun da nazarı 
dikkatini celbetti. Fakat tam bu 
anda, boynu kırmızı mendil ile bağ
lı, akbaba profilli genç, önündeki 
oyun ma asına şiddetli bir yumruk 
indirdi ve Boyunkırana bir göz işa
reıı eder k bağırdı: 

- Kaybettim! patron bir sişe .. 
fakat iy ıırlen 1 Kilerinizde bulu
nanları 

- Litresi on altılıktan ..,1? 
- En iyisinden .. dedim ya! 
- Bende şişesi üç franga şarap 

var. Yeşil mühürlü ... 
- Bize yeşil mühürlü ver! 
- Fransuva! bu efendilere bir 

şişe yeşil mühürlü ver! 
Garson, bu şarabı mahzenden ge

tirmek liızımgeldiğini anlattı. 
- Pekfila .. feneri yak. Mahzenin 

kapağını kaldır! 

- Fakat onun nerede olduğunlt 
bilmiyorum. Kilere her zaman siz 
inersiniz! 

- Bugün yorgunum oğlum! hay
di, in! dipte .. sağda .. üçüncü rafta .. 
Fransuva, tezgahın yanıbaşında, 
döşeme üzerindeki kapağı açarken 
meyhaneci, boynunda kırmızı men
~il bağlı olan adamla arkadaşı Kaz 

yetle Nitritli olduğu raporlarla sa
bit olduktan sonra evvelce bu işe 

girişmiş olan Kazoğlu adındaki 

rum müteşebbis te b:; işten vaz -
geçmiştir. 

Eminönü Halkevlnden: o 
ferrika - Köprülü Fazı? Ahmet Paşa - Gökalp - Mimar Sinan Fa~ Meh - · 

· 26/1/939 ç b ü u d itlb 9 - istek, elinden sık .ık kaza çıkan, Gazi Osman Paşa - l\.1ehmet Akif - met - Barbaros - lbrahim MtitC"Cerrika- an;am a g n n en a-
Birinci Murat - Mimar Sinan - Yavuz '\(ehmet Akif - Yavuz Sultan Selim - ren Evimizde b!r itelyanca kursu açıla- 10 - Bir sulp madden!n bir mayide 
Sellin - Süleyman Paşa - Sokullu Abdülhak Hamil - Kan~nl Süleyman- caklır. Ça"amba günleri saat (19.30 yok oluşu. Yanlış. 
l\'Iehmet Paşa - Köprülü Mehmet a- Gaıi Osman l>aşa - Tevfik Fikret - dan 20_30) za kadar devanı edecek olan 11 - Anadoluda çok kullanılan bir 
şa - Barbaros Ha)'Tettin. Fevzi Çakmak - K5zun Karabekir. bu kursa ynıılrr.ak istiye.uerin iki adet erkek ismi, başka k•lline ile di-

Kllyos Nuri oilu Zahit Jsporla: Hükumet caddesi No. Z3 le vesika foto~rarne birlik!.> Evimiz bü- ter bir ~ey! kastetmek. 
Adanın içinden su temini bu su * Falih - Yavuz Selim - Sokullu - Halls Ertan rosuna müracadileri ve ilk dersin gün - Yukarıdan aşağı -

retle imkansızla~ca Lelediye, en Ibni Sina _ Katip Çelebi • Ali Ş!rne- * Tevfik Fikret - Fevzi Çakmak - 1 _ İçinde bulunduğumuz hal, kuru 
k · 1 kl l t Namık Kemal - Mehmet Akif - Mimar ve saatinde dersanede hazır bulunma-estırme yo un tan ar a su aşı - val - Mustafa Reşit - Nanuk. Kemal - ları rica olunur. ve kabuklu bir meyva. 

ıd • k t• · Abdillbak H' mlt T vfJk Flkr t Sinan - Fatih Mehmet - .t\bdullıak HA-ma o uguna anaat ge ırmış ve • - e • - 2 - Arzu, el değmem .$. 
ZIY. a G""k ip M Akif Kö ··ıu Fu mit - Kubilay - KAtlp Çelebi - Barba-

projesini tahakkuk e:tirmek üze- al _ O:ır:n ; _ ·Timur.- pru - ros _ Ziya Gökalp _ İbrahim MUlefer- • T A K y 1 M • S - Yenilemek, bir erkek ismi. 

re Denizbankla temaslara başla - Yedek Subay okulu BI. s No. , 30 rika - Yavuz Sultan Selim - Atatürkiln ı 
lamıştır. Mahmul Bayramlı annesi ve babası - Ömer Seyfettin. 1357 HICRi 

Anka-. ~-b-1·. Evren •A. No. ı• Zılkade 
135.! RUMİ 
2 ncıkioun * Atilla - Barbaros Hayrettin - Fa- --- ve ..... '"' • 

tib Mehmet - Kanuni Süleyman - Hamdi ÖQ-ur& 30 Bir, iki, üç, beş, yirmi. .. bin kc- . 
8 

Mazhar Paşa - Ibrahinı MUtete.ıTika - * İbnf Sina _ Mimar Sinan _ Fuzu- 1 ıncf A ,~ 
re üstüste söylenilen bu sözler, ın- Ib · s Mi 

l(A -,p,t 7S 

hayet Süleymanda vezirine karşı 
bir dikkat uyandırdı. Zaten yıllar 

geçtikçe veriziazam padişahın kız 
kardeşini de ihmale başladığı için 

o taraftan da şikayetler geliyordu. 
Süleyman vezirini gözetlemiye baş.. 
!adı. Bilhassa emin adamlarından 
birini, İskender Çelebiyi o sırad:ı. 

nı ina - mar Sinan - Namık Ke- 11 - Abdülhak Hamit - Namık Kemal -
mal - Mehmet Akif - Ziya Gökalp -
Mahmut Şevket Paşa - Mustafa Reşit. 

Paşa - Sokullu Mehmet Paşa - Mlthat 

Tevfik Fikret - Mehmet Akı{ - Hüse
yin Rahmi - Ziya Gökalp - Milhat Pa
şa - Fatih - Barbaros Hayrettin - KA-

Paşa. 1 zım Karabekir - İbrahim Müte!errika-
Şehıadebaşı Naşlt llyalrosu arkasın- Gelenbevi. 

da konservatuvar binasında V Irk"' · T k 1 b U sin H opru aşaemaae de: 
~lebmet Zop~ Mustafa )-Iaraıt * Namık Kemal • M. Akif - Barba- * Abdülhak ttamit - Barbaros Hay

ros Hayrettin - Miınar Sinan - Abdül- rettin - Fatih Mehmet - E\ızult - Gazi 
hak H~t - Fevzi Çakmak - Fatih Sul Osman Paşa - İbrohim Müteferrika -

Asya'da sefere çıkan vezirin m9.i~ tan Mehmet-Gazi Osman Paşa - Tevfik 
yetine defterdar olarak kattı. işte Fikret • Kanuni Süleyman - Ziya Gök

İbni Sina - Kanuni Sultan Süleyman -
Mithat Paşa - Mehmet Aki! - Mustafa 
Reşit Paşa - lvtimar Sinan - Namık 
Kemal - Osman Hamdi (l\iüzeci ve res
sam) - Ziya Gökalp. 

bu, Hürremin ekmeğine yağ sürdü. alp - Milhat Paşa, 
Zira azamet!ü vezir, ötedenberi haz Sabahattin Knlenfhl. Maltepe Is-

etmediği bu !skender Çelebiyi Teb lasyonu hareket memuru Sılln 

S E N E: 1939 
V. sati Eıani 

Güneş 2 n c i Gün••ş 
7 19 2 ~ 

Ü~le KANUN Otle 12 25 7 14 
ikindi lı.-indl 

14 ~7 21 9 46 A~n Akşam 
17 12 12 00 
Yat" Yatsı 
18 48 l 36 

imsak Cumartesi lm•ak 
; 38 12 27 

ı__;. __ _,:;;;;;;;;;;;t / 

. 

4 - Hatırlatn1ak, isic:ambilde bir 
oyuıı. 

5 - Gitin aksi, ters okunursa şüphe. 
S - Anı aydınlatan. 

7 - GUmilş, dudak. 
8 - Abide, 7aratıcL 

9 - Orta, üniversite ~ubelerinin dl .. 
rektörleri. 

10 - Vekillerimizden birinin soy adı. 
E.-;k.i uleın3ntn paltosu. 

il - Ortak, öHinUn sağlara bU'llktıtı 

ı;ey. 

Kurbanınızı veya tutarını 

Türk Hava Kurumuna veri
niz. Biriken paralar (Kızılay ı · 

ve Çocuk Esirgeme) Kurum
ları arasında haplaşılır. 

riz ile Bağdat arasında boğduru-
verdi. Haber İstanbula gelince, 

kardeşi 

* Nomık Kemal - Mlthat Paşa -
Ankara Tarih, Dil, Cofr,ıha 

fak.Wt.esl Os:man Sumer - ' . . , ' . , . 

Hürrem; 
- Gördün mü? -dedi- senin ada-

mm olduğu için öldürdü . 

Buna Süleyman içerledi. Maa
mafih veziri azamın taşkınlıkları 

bundan da ibaret kalmadı. İbrahi-
min menşurlarda imzasının üstüne 
cSerasker Sultan. ibaresini de ila
ve etmiye başladığı duyuld.u Hür
rem bunu da pişirip pişirip sundu; 
Süleymanı tavına koydu. 

(Arkası var) 

Tevfik Fikret - Abdülhuk H.ftmit - * Mareşal Fevzi Çakn1ak - ibni Si
Mehmct Akit - Ziya Gökalp - Kanun! na _ Fatih - Barbaros liayt·etlin - So
Sultan Süleyman - Yavuz. Sultan Se - k'ltllu - Köprülli - Mu lafa Rtşit Pa -
llın - Gazi Osrnan Paşa - Fatih Meh - şa - Mithat Pasa - Namık Kcn1al -
met - Reşit Paşa - hfimar Sinan - Fev- l\l[ehmet Akif - İbrahim hiüteferrika -
z.i Çakmak - Barbaros - Turgut Reis. Mimar Sinan. 

Kadıköy Rıhtım caddesl 1\11-
sakı Milli ao. No. 45 ~dal Anka~_a: _Jıususi Muha.srbe mil -

Bil.sa ttl Ha 1 d&alüjil memurlarından 
me n nso7 1 K.a.aun Gün~ * Fevzi Çakmak - Kllıım Karabe -· _ G ı Os n.. •• _ Sok 11 M * FaUh Sultan Mehmet - Yavuz Sul-

kır az. man '"'~ u u eh- tan Seliın - Kanunt Sultan Süleyman -
met - Kanunt Süh.ıt7111an - Barbaros 1 İbrahJm Müteferrika - Yıldırım Beya ... 
HayretUn - Fatih Mehmet - Yavuz lı zıt - Farabi - İbni Sina - Mimar Sinan
S.lim - Abdülhak Hlınit - Mehmet Atilll - Mehmet Akif - Namık Kemal
.Akif - Namık Kemal - Sinan - İbra- MIUıat Paı;a - Barbaros Hayretlln -

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten scnra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

ne bakıp duruyordu. ıhaneclyl, kendilerile kadeh tokuş- - İyi iş gördünüz yavrulanm! Boyunkıran, tam, garsonun ce- çekerelı: ağzına aldı. Boyunkıranın 
Hepsinin de halleri hoşuna git- turmıya davet etti. Mösyö Marti- dedi. binden aldığı anahtarla hususi oda- iş görmesi, tıpkı bütün hayatını 

medi ve gayri ihtiyari bir hareketle nof istemiye istemiye bu davete Kaz ayağı, Boyunkıran'ın yanına nın kapısını açacağı sırada, dışarı- namuskAr san'atile geçirmiş bir ter. 
para çekmecesini kilitledi. Boyun- icabet etti. Hem o adamların yam- koştu Her ikisi de, mutfak kapısı- da, feryatkar ihtizazlan meyhane zinin çalışmasına benziyordu. 
kır"-!' da, şimdi, ona şüpheli görün- na gitmek istemiyordu; hem de git- na saldırdı. Boyunkıran, kıymetli salonunun içini titreten, bir düdük Bu anda sokak kapısı açıldı ve 
dü. Boyunkıran, üçüncü kadehini mek mecburiyeit hissediyordu. İ- paketini tezgfilıın üstüne bırakmı'- , sesi çınladı. toprak işçileri, içeri girecek olanın 
yuvarlarken bir terzi kalfasının. çinde, garip bir duygu, bir endişe tı: mutfak kapısının camına bir kaç - Silkiıt! dedi, polisler!.. Üstüne atılmak için vaziyet aldılar. 
~ir elbis_e ta~~~ını .. ~~şterisine tes-fvardı. Meyhanede bir vak'a olaca-lfiske indirdi. Kapı açılmadı. İkinci Dışarıda, yaya kaldınmında, a- Giren, bir kadın oldu. Kadın, başı 
hm etmıye ~otürduğü zaman pake- ğından korkuyordu. defaki fiskelerle kapı açılmış. şiş- yak sesleri yaklaşıyordu. açıktı ve elinde büyük bir şapka 
tine ne kadar itin~. ederse, k~ltuğ.u 1 Bazı kablelvuku hisler vardır ki, man kadın esikte görünmüştiı Saç- Boğa bo~l~, akbaba yüzlü ve kutusu vardı: 
altındaki pakete, o.rselerun.esın dı- insanı aldatmazlar. Patron, kade- !arı, yü?ünün üstünü kaplamıştı. kırmızı m~ndill.'. adam: - Ben, modist! dedim. 
ye, o kadar ehemmıyet verıyordu. hini, öteki kadehlerle tokusturdu; Öyle iken döseme taşları üzerine .- H~~dı, ş~fo;.ler! ~apıyı tutun! Boyunkıran atıldı: 

Garson mahzenden dönmüş, z:ır 1 fakat ağzına götürmive vakit bu- ı .1 . . 1 1 k b ,.,1 ı Bır polısın, bır şuphelı adamın gir- - Tam zamanında geldin, Bulot! 
f 

· serı mış, ıp ere sımsı ı a5 anmış, dix.·n· görü .. h h Tu al t k b. · geç"! k 
atan mü~terilerin masasına kadeh lamadı. Her tara ının. bir cok kol- a1hzları tıkaçlanmış olan kocası ile ı;ı ı . r gormez, emen akın- v e a ınesıne ı me za-
koyuyordu. Bu anda, biraz açıkta !arla sanldığını gördü. Kollan, hlzmetcisinin acıklı hallerini, birer. ~en g~lın.! Salondan bir yere git- manı ... dedi ve mutfağın kapısıru 
oturan ve saı'lam mal olmadıkları gösü, bacakları kıskıvrak yakolan- ivi sarılmıs sucuğa döndüklerini, Tyin . Sız da arslanlar .. yanıma! açtı. 

~ oprak amelesi derhal tr f Şimdi, Mösyö Prosper ile Mösv5 pek belli olan altı ki<i yerlerinden mıstı . Banırmak istedi; fakat ağ1.1nı gördü. Korku ve ıztırapla ba~ır- e a mı · 
· kusattılar· Deniz'in bulunduklan ve hazım za-

kalktı ve meyhaneden cıkacak ırt- bir yumruk tıkam1'tı; vumruğu ı- mak icin a1:tı/!ı ağzından ses bile ' · 
bi yürüdü. Tam kapının ~anına g;J. sırmakatn baska bir sey vapamodı. çıkmadı. Çünkü Boyunkıranla Kaz- - Yok .. bu kadar aceleye lüzum manlarında rahatsız edildikleri hu-
geld ikleri zaman bir anda durdu- Ötede, P,arsonunun da ayni aktbete ayağı bir anda, onun acılan ağzınn, yok. Gülüşecek beş dakikamız da- sus! odaya gelelim. 
!ar, adeta talim eden bir asker man- uğradıll;ını gördü. O zaman anladı tıkaclarını yerleştirmislerdi. ha var! Amelelerin girdiklerini. tuhaf 

1 
Ve sonra sordu: gası gibi yine bir anda bir yarım ki, frzgiih basına dizilen manga, Adeta. mekteplerde küçük cocuk- vaziyetleri ve sinir yoran sükutu 

çark yaptılar, tezgahın önünde di- birdenbire harekete geçmi~, onlan !arın yaptıkları muntazam hare- - Terzim nerede\ içinde centilmenlerimizin nasıl 
kildilcr. Bu hareket, içlerinden bi- bu hal~. l(ctirmi<ti. Her se~· _sükt'l-

1 
ketli jimnastiğe benziyen çok mun- Boyunkıran atıldı: canları sıkılarak yemekten vaz _ 

rinin, kumandaya benziven . Son netle, sur3tle yapılmıstı. NC' bır fer- tazam ve seri bir hareketle, işçiler - Buradayım prensim! geçtiklerini söylemiştir. Mösyö 
kadeh• davetile yapılmıştı ve hep- yat.. ne bir mırıltı .. ne h;r sonda!- eğilmi~ , bağlı gövdeleri kaldırmış, - Çözül bakalım! p ~· ·· D • rosper , '°" •0 en .z e.. Mooyö 

v~ vuv.,ıa ma sı .. k tem maharet- yava<cacık, ye il mühürlii şişele- Boyunkıran, becerikli ellerle pl-: Deniz de Mösyö Prospcr'e bakıp 
le, ustalıkla görülmü~tu ı rin durduğu mahzene indirmişti. kelini getird. ve sarı sargı kô •ıdı-/ dw:uyordu 

Akba a: Mahzenin kapağı kaputılmıştı. nın ü~tiındeki i~neleri bırer bırer !Arka., varı 



SAYFA 8 

1 !~Si~emaiılmn'ı 
1 RADYO \ 1 SiNEMALAR 1 

ANKARA RADYOSU SARAY * 4. Namus Bekçisi 
MELEK * Ormanlar Perisi 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları SUMER * Brones ve Usağı 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu MİLLİ ve * Dalavereciler Kralı 

Dalga Uzunluğu 
ALEMDAR 
AZAK * Aik B'1!ıçesi 

1939 m. 
ALKAZAR * Ne Şeker Şey 

183 Kes. 120· Kw. KADIKÖY * Kutup Şeytanlan 
t. A. Q. 19,74 m. 16195 Kes. 20 Kw. HALE * Deli Gençlik T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. AKIN 

13 30 M"-· PANGALTI At B" ğ" . ~ik (operalarda - Pi), 14 1 SUAT PARJI * eş O<'e 1 

Saat, ajans, metereoloji haberleri. TAN * Aıkın Göz Ya§lun 
lUO TUrk müZ!ll (-PI). 1U5. 16.30 1'EltA1I * Ar§ın Mal Alan 
Milzlk (operetler ve fllın müzlklerl \YILDIZ * Ne Şeker Şey 
-Pl). TAKSİM * Ne Şe1<er Şey 

17.30 Proeranı. 17.85 Mllzik (dans İPFJ' * AJk ·~ahktunu 
saati - Pa). 18.30 Türl!: milzliti (ince 1 1 
ııaz kürdlll blcazlı:.lr faslı) 19.15 Saat, T 1 y A T R o L A R 
Ajana meteoroloji haberleri ve zira.ot 
borsuı (tl;ra). 19.25 Konuşma (dı, Ş E H İ R Tİ Y AT R O SU 
politika hAdlseltıriJ. 19.40 Türk mll- ~..2!mi'ıllill ~ Dram kısmı 
Zilli (Muhtelif okuyuculordan farkı- n 21/1/939 Cumarte-

fKDAM 

--= .. ~~-_s;_.=-~.~-~~-=.--~~,pı ......... m:ıı ............................ .. 

İKDAM 
Ahone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
nın sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilan vermek is
tiyenler gerek doğrudan doğ-

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saclannızı itaate allstınnız 
1 

Bunun En iyi Çaresi 

PERTEV BRiYANTiHi 
Kullanmaktır. l:"---------

1,--SÜMER BANK 
! Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 

Fabrikalan müessesesiden: 
PAMUK IPLIGi SATIŞI: 

21 • 2 inclkAnun 

GRİ Pİ 
varken bu 1ztıra 

katlanılır mı 1 

~~~ravl. z;kl_ ~~.~t !~ ~;,:~ 'ı:l "'' si sa~~~ - 3ao~:mı 
ediyor) s - Tanburl Cemil Eviç şar- ' mH HAYDUTLAR 
kı (Bir nlgllb ile kalblm!) 4 - Holk ruya gazetemiz idarehanesi-

luıuıı 5 perde 

Kayseri bez fabrikası malı 12 No. paket 415 krş. 
16 " " 480 " tllrka.ü (Elveda dost delJ) Okuyan ne veya İlimat şirketlerine 

Muzafier tıkar. S - Lem'i Uıak ıar- K O M E D 1 K 1 S M 1 müracaat edebilirler. Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
kı (Neler çektlm neler) 6 - Raif 21/1/939 Cumartesi gun·· düz saat ~-
kürd!IJ Hlcaı:lı:.lr ıarla (Ren,ııl Rub - .ı:ss=;ı~so=:===o~;;;ı;==;;;s!S!Z:İI Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
ıarına). f - Osman Nihat Hicazkar 14 de 
prkı (Ellere uzaktJuı bak). Okuyan: ÇOCUK TİYATROSU 
Semahat Özdenaee. 8 - LeyJJI Hicaz- 21/1/939 Cumartesi günü akşamı 

ld.r ıarkı (Nerdeıln nel'<I~ acep) - saat 20 - 30 da 
Lem'! Iafaban prln (Narı •sinni• kül OÖLUMUZ 4 Perde 
oldu) 10 - Rahmi !.taban fQ?kı (Et- • 

me be7hude :flpn) Okuyan: Mahmut 
Karmdan, R. (Neydik). 11 - Amm 

Hicaz ıarkı (Her zahmı cllersuz). 
12 - Halk tllrkllaU (/ı:r doldu bat

madı mı) 13 - Halle tllrkllsü (Ka -
tanfll oylum oylum. Çalanlar Vecihe, 
C. Kozan, R. Kam. 20.30 Temsil: Per 
Ollnt (Yuan: Halnrkk İboeıı) (Tllrk· 

çeel: Seniha Bedl1 Gökni) (Montaj: 
J:knm R"'U) Radyo küçük orkestra· 
il refakatlle) 21,20 Saat esham, tah
vll&t, kaınbl;)l'o ? Nukut bonaııı (fi
yat) 2UO MQzJk (kllçllk orkestra -
Set: Neclp Afkın) l - Walter Noı:ak 
(Romantik uvertür) 2 - Frled Wal -

ter (Rüya keman ıolo ve orkestra 
için) 3 - Walter Nocak (Köy ~
yeler!) 22.15 Konutma (haftalık pos
la kutum). 22.45 MüziJı: (dlllll p!Ak-ı 
!arı) 23.45, 24 saat ajans haberleri ve 
yannkl program. 

E.SadlTek 

Tabimde 

Bu gece 

CAKTÖRKİN) 

Beyn~lmilel meşhur eser 
Pek yakında: İNSAN MABUT 

• BALK OPERETİ 

Balk Opereti 
Bu akşam 

(ÜÇ YILDIZ) 
Cumartesi akşamı 

beklenen operet 
(Modarn Kızlar) 

M. YESARİ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Mikdarı 

800 adet 7,800 Ml> 
300 adet 8, 736 M3 

Eb'at 

400 x 25 x 2.6 
400 x 28 x 2.6 

1- Yukarda eb'a.t ve mikdar1 yazılı cem'an 16.536 metre mik'abı 

kereste açlk eksiltme usuliyle eatın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher meıtre mik'abı 38.50 lira hesaıbile 

636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

III - Eksiltme 28/1/939 tariıhine rastlıyan Cumartesi günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

nunda yapılacağmdan isteklilerin % 7,5 güvenme paralariyle bir-

likte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ·468• 

Emsali arasında en güzel ve 
ş:ık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER MAQAZALARI 
Ziyaret ediniz. SALON; YE
MEK ve YATAK ODASI ta -
kımlarının zengin çeşitleri 

her yerden iyi şartlar ve ucuz 
fiatlarla bulursunuz. 

Arif varisleri Saadet ve Hatiçe 
LO.tfiye ve Fatma Selma ve Mus
tafa Hamit ile Mustafa Enver ve 
Mihal ve Şükriye ve Emine ve 
Fattna Hayriye ve Firdevs ve Dür
riyenin şayian ve müştereken mu· 
tasarnf oldukları İstanbul Rüs • 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler için ,, .. 

" .. " " 
" " " " n 

ıs 

25 
so " ,, " " " 

515 
570 
565 
560 

" 
" 
" 
" Fiatlarla fabrikada tealim şartile satılmaktadır. 

iplik mDıtehliklerinin · yukarıda yazılı lahrikalara gönde· 
recel:.leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik aiparişi 
verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve mubtelıl maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı 
şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur. 

270271 

ODEON 
Yeni çıkan fevkalAde plaklar 
ODEON FASIL HEYETi 

No. Hüzzam faslı - Meyledip AOyarı 
Hıcaz faslı - Her zahmı ciğer 

tempaşa mahallesinin eski Çöm - KÜÇÜK MELAHA r 
lekçfler ve yeni Çanakçılar soka - 270268 No. : H8ıcaAz 1aRrkı 

1
- A

6
k,aüm Lerken beklerlm 

~nda 10 kütlik ve 343 ada ve 10 
parsel ve eski 25•ve yeni 12 kapı 0R60PL0 FADiME ve FADİK 

numaralı ve bin beş yüz lira kıy- 2702 6 g N Halk şarkısı - lstanbul yolunda 
meli muhamıneneli depo ve keza O. ; Halk şarkısı - Pınar senin sağ yanında 
Rüstempaşa mahalleinin eski Çöm ÜRGÜPLÜ HAMiFE 
lekçiler ve yeni Çanakçılar soka- 270270 No. : Halk şarkısı - Uzun pantalonlu ojul 
ğında 49 kütük ve 344 ada ve 14 Halk şarkısı - Demir orak 

HAMiYET DUYGULU 
parsel ve eski 28 ve yeni 5 kapı ' 270267 No. ·. Laz havası - Trabzon Yalı Boyu 
numaralı ve bin dört yüz lira kıy- 1 Karaılen;z - taka tUrkUsU 

meti muhammeneli kargir depo - r ·-----------------------· nun !zalei ştiyuu zımnında füruh- 1 
tu takarrür ederek ayrı ayrı mü- · S 

1 ay ar 
zayedeye vazolunmuştur. ı .. 

. . . Dunyanın en sa{llam 
Bırıncı açık artırm&ları 23/2/39 

tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar icra kılı
nacaktır. Kıymeti muhammenele-
rinin yüzde yetmiş beşini bulduğu 

Sıhhi lastikleri olan 
... -#, f • - r•t;.• .: 

~ .~-.· ÇDll·TEX· · . . . . 
Prezervatiflerini 

Sahlp ve MildUrll: Ali Naci KARACAN 
Umumi Ne§riyatı İdare Eden Yazı 
İ~leri Mlldürll: M. IWsim ÖZGEN 
Basıldığı Yer: Son Telgr.'.Lf Basımevi r 

mütevellit büt' 
tırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olııı 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En Sert, en Tesirli, En Kat't Netic 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat ve Gripin yeri 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz .. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİY ANGOS 

DÖRDÜNCÜ KEŞİDE 

11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 LiradHı 
Bundan 15,000 . 

B k 12 ooo Lıralık 
aş a 10:000 ikramiyeler! 

20,000ve10,000 
Lirahk iki AdetMükifat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihın~l 
etmeyiniz, Siz de piyanzonun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmiı olursunuz. 

TÜRKiYE ---•••11111!~ I takdirde o gün ihaleı kat'iyeleri 
yapılacaktır. Bulmadığı takdirde 
en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak Ü.Zere on beş gün müddet; 
le temdit edilerek ikinci açık aı:· 

tırrnaları 10/3/939 tarihine müsa
dif Cuma günü saat 14. ten 16 ya 
kadar icra olunacak '\ie o gün en 
çok artırana ihale edilecektir. İpo

tek sahibi alacaklılarla diğer ala -
kadarların işbu gayrimenkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ev-

daima tercih edini2. 

Kili AY CEMiYETiNDEN 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında 

kullanılmak üzere: 

5.500 metro kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Taliplerin nümune
yi görmek ve teklifte b ılunmak üzere 24/1/939 Salı günü saat 
(15) e kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu 
direktörlüğüne milracaatleri. 

BÜYÜK EDiP 

IF a o n nıı ~ o 'ff ~ o ~ t ~ ~9 o IFi'l 

DENİZ AŞIRI 
lıaıinde kıymetli eseri bu defa REMZi kütüphanesi tarafından 

il:.inci ve l:.ati şekilde tabedilmi~tir. 

Yine aynı Kütüphane Üstadın 

TUNA KIYILARI 

raki müsbitelerile yirmi gün için
t.le bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halele hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş -
masından hariç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçları nis
betinde hissedarlara ve tellaliye 

ve vakıflar kanunu. mucibince ve
rilmesi lazımgelen yirmi senelik 
taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masrafları müşteriye aittir. Art
tırma şartnamesi işbu ilan tarihin
den itibaren mahkeme divanhane
sine talik kılınmıştır. 

l.aimli bir eserini daha tabettirmiştir. Tuna kıyıları en eıki T l' 1 a ıp o anların kıymeti muham-
zamanlardan §imdiye kadar Yugoılavyadan bahsetmekte ve Yugus· menelerinin yüzde yedi buçuğu 

. lavya ıeyabat mektuplarından te~ekkül etmekte olan çok kıymetli nisbetinde pey akçesini hamilen 
0 

bir eserdir. 
.. :.-•••••••••••••-•-•••••'gün ve saatte İstanbul Divanyo. 

lunda dairei mahsusasında Sul -
tanahmet 3 üncü sulh hukuk mah
kemesi Başkitabetine 939/1 numa· 

ra ıle müracaatleri ve bunlardan 
ikametgahları meçhul Şükriye ve 
Emine ve Fatma Hayriye ve Fir
devs ve Dürriyenin o gün ve saat

te bizzat gelmedikleri veya taraf· 
!arından musaddak bir vekil gön
dermedikleri takdirde gıyapların
da muamele ifa kılınacağı tebliğ 

makamına kaim olma!: üzere ilan 

1 lstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 580 lira 92 kuruş olan Topkapı • Küçükçekmece 

asfalt yolunda husule gelen çukurların tamiri pazatlıkla yaptırıla

caktır Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 300 li
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair Vilayetten ve Ticaret Odasın

dan alacakları vesika ve 43 lira 57 kurulşluk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25/1/939 Çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. · 4 ' 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

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

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

1 Elyul, KURALAR : 11 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 
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T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 


