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HALK GAZETESi 

İLK TESİSİ: 1894 
İKtNct TF.Stst: 1939 

SAYI : 11 
YIL : 1 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Maarif Sistemimiz 
Üniversitede tercüman vasıtasile ders veri

lemez, verilirse beyhude ve semeresiz kalır. 
Maarifimizin yükselmesi dönüp dolaşıp lise 

tedrisatı etrafında temerküz ediyor. Başlıca 
dikkat ve itina oraya raci olmalıdır. 

DÜN LİMANDA BİR YUNAN MOTÖRli 
MÜTHİS BİR İNFİLAK İLE VAHDi 

Yazan: Ağaoğlu Ahmet 
Maarif Vekiletimizin başına ı ler de muayyen zaman nihayetin

lııaariften yetişme, trbiye ve talim de türkçe ders vermeği deruhte 
usullerine vikıf, dolgun, kUltürlü ettiler. Fakat şimdiye kadar bu 
bir zat getirildi. Bütün münevver- tedbirlerden bil fayda temin edil
ler bu tayini candan se~inerek diğine ait bir nlimet belirmedi. 
karşıladılar ve tabiatile yeni Ma- Hakikatte lisan meselesi dahi li

Kazaya motörün cesedi bulunan 
makinisti sebep oldu 

Ağırca yaralı üç kişi denizden can çekişir 

arif Vekilinden pek çok şeyler bek- se meselesidir. 
vaziyette çıkarılarak hastaneye kaldırıldı 

liyorlar. Bittabi Hasan Ali bu bale Binaenaleyh maarifimizin açıl • 
vakıftır ve taıulığı ağır manevi ması ve yükselmesi dönüp dolaııp 
mesuliyet kr.rşısında hiç şüphe yine lise tedrisatı etrafında temer-
Yoktur ki bütün kuvvet ve kudreti küz ediyor. Yani başlıca dikkat ve 
ile çalışmaktan bir an geri kalrnı- itina araya raci olmalıdır. 
Yacaktır. Fakat burada teknik ihtiyacına 

Fakat acaba maarif teşkilatımı- ait mesele kendini ister istemez 
zın ve maarif sistemimizin bugün- hatırlatıyor. 

kU vaziyetleri ile mühim şeyler Bu memleket yalnız üzerinde 
Yapmak imkaru v.ar mıdır? sakin insanlardan ibaret değildir. 

Maariften bahsoltmurken karşı· Bir de insanların yaşanıalarile sıkı 
mıza maarife bağlı ve yalnız maa- aliikada bulunan hayvanlar, sular, 
riften can alacak ve inkişaf bula- ormanlar, yollar, ve ilh ... vardır. 
cak iki varlık dik.ilmektedir: l\ln>rif insanlar kadar bunları da 
. Birisi Üniversite, diğeri teknik- diişiinınelidir. Bunların ihtiyaçla

tır. rmı ıla tatmin edecek rniitehassıs-
l'tlaarife ve irfana bağlı bıı iki lar yetiştirilnıelidiT. 

varlığa da memleket ve nlelumum (Arkası 3 üncü .•ayfada) 
bugünkü beşeriyet ayni derecede Aj)aoğlu Ahmet 
tnubtaçtır. 

Yeni teşkilatla ve hariçten pro
fesörler celbi ile Üniversite mese
lesi halledilmiş değildir. Denilebi
lir ki mesele aynen dr..11yor ve es· 
ki ehemmiyet ve kıymetini asla 
kaybetnıemiştu. 

Cianonun Yugoslavya 
ziyareti 

t) Totaliter devleUerhı, merkezi ve 
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• • 
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niversitenin ıslahı meselesi ıprki AvrupadaJd sJyas.i faaU7euerı, 
müzakere ve münakaşa edililken öyle şartlar dahllinde tezahür ediyor 
bu meselenin muallimden ziyade ki, bunlar, Berıtn ne Romanın blrlbt

IDUteallim ve talebe yetiştirilmesi 1 rlnden ıııss-;dlıecıet -~erecede farklı 
ile 1.,- d ld ğu .

1 
• .. 'meller ı:Utıuklerlnl ı:oolerlyor. 

.. 8 a.aa ar o u nu ı erı sur - Mihver, hiç şüphesiz, esasıudall:i te-
muştük. Buııün yine ayni kanaat şekkül ve kuvvetini mulıafaq ebnek· 
üzerinde ısrar ediyoruz. Bu ba - ledlr ve iıaıya - Alman;-• siyaseti Av

kınıdan denilebilir ki nıeseleye el rupaıım umumi vazlyetl ka11ıs1nda. 

Dün limanda batan Yunan balıkçı motöröııün hususi fotoirafçımız tarafından infilAlı:tan sonra 
yanarken alınmıı resmi 

bile lm z· tal b hemaheuklardır. Böyle olmakla bera-
\'Ul'u atnı§tJT. ıra e c her, bunlann her birisinin, hususi te -

Dün öğle üzeri saat tam 12 yi 
32 geçe limanımızda şiddetli bir 
infilak olmuş, fıç dakika içinde 
bir balıkçı motörü alevler arasın
da yanıp denize gömülmüştür. 

Hadise nasıl oldu? 

ıneselesi - orta tedrisat meselesi likkllerden neş'et ettlil anlaşılan te -
olduğundan - ve o zamandanbcri mayüJıl.t ve cehtıerlnc bakıldıiı za
orta tedrisatta mühim değişiklik- man, Almanya ne İlalyanın, bir birlik 
ler olmadığı berkes•e malfun bu· mamarası rös~rdlklerl halde, yeni bir 
1 Y Avrupa muvazenesi tesbi rayelerlnde- ---------
Uoduiunclan tabiati ile mesele, ol- ki faaliyetlerde yekdiierme aykın Jıa. Hadise ŞÖ:(le olmuştur: 
duğu gibi yilz üstü duruyor. reket ettikleri seı:Jllyor. İki gün evvel balı;;: almak ıçın 

Üniversite memleketin muhtaç Bunu rösteren delillerden biri boş olarak yedi mürcttebatile li-
ld .. Fon Rlbbentrop'un, yakında, Varşova-

o Ub'U iki türlü ihtiyacı tatmin e- manımıza gelen Yunan bandıra-d ya yapacağı sayahatc mukabil ol-
ecek insanlar hazırlar. Maddi ih- mak il•ere Koni ('ianonun da. ~~bat Jı 29 tonluk .Deli Yorgh adlı bir 

tiyaçları, mesela hastalıkları te- zarfında, Polonya hü.küm~Unl .tyaret ·balıkçı motörü aldığı müsaade ü
ılavi edecek doktorları (Tıp Fa- etmlye karar v•nn .. ldlr. llalya llarl- zerine Sirkeci Gümrük rıhtımına 
kült ') I clye Nazırının, MacarJıııt.:-tru Roma - ğ 

esı ve manevi ihtiyaç arı tat- yanaşmış ve dün balık yükleme e . Bertin mihvrrlne ithal etmek gayestle 
nıın edecek insanları (Edebiyat, Budaıırşteye y:ıptığ-ı seyalıat üzerinden başlamıştır. 
Felsefe, Hukuk gibi). (Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 üncü sayfada) 

İşte prensip olmak üzere Üniver- ı ------· 
sitenin memleket için yetişmekle 
mükellef olduğu insanlar. 

Motörün kazada alır yaralanan mürettebatından biri denizden 
çıkarılmış, basta neye kaldırılıyor 
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CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. 54 
TELEFON: 23300 - İSTANBUL 

Başvekil dün geldi 

Celal Bayar Vali ile 
şehir işlerini görüştü 

• • .. .. '"''"' ,, . '"''"' "'- ..... , ... 
Başvekil ve Üniversite - Vilayetin yapacağı 
istikrazlar - Tiyatro binası, şehir gazinosu • 

istimlak kanunu imara mani mi? 
... • • . .. • . 

'DÖN ŞEHRİMİZE GELEN BAŞVEKiL CELAL BAYARIN HUSUSi 
FOTO(.;RAFÇIMIZ TARAFINDAN ALINMIŞ RESİMLERİ 

\lali Kırdar Başvekile izahat veriyor. (Yazısı 3 OncUde) 

• 
ltalya, Alman yanın 

Cenuba doğru 
yayılmasını istemiyor 

Zaten bizim Üniversitemiz bım
lan yetiştiriyordu ve bazı fakülte
ler oldukça muvaffak oluyordu, 
meseli Tıp Fakültesi! 

Fa!tat yine istedik ki daha iyi ve ı-
daha mükemmel olsıın, yalnız bu 
maksada nail olabilmek için nere
den başl1yacağunııı tayin edeme-

Faruk'un Halifeliği 
Yemen badiyelerile Elcezire çöllerinden gelerek Kalıiredc topla

nan bedevi Arap liderleri Mısır'ıo genç ve Avrupada epeyce yıl 

asrın modern tahsilini görmüş olan ıncdcni kralını halife olarak 
ilan ettiler. 

BARSELON DA 
DÜŞMEK ÜZERE -& Mühim milukerelere 

sahne olan Belgrad 

dik. . 

.. Biz zannettik ki hariçten profe • 
sorler davet etmekle mesele bit
miş ve hallolunmuş bulunacaktır. 
Biç te böyle olmadı Çun" ku·· • n1ese-
le muallim meselesinden ziyade 
müteallim ve lise meselesiydi. 

Üniversiteye gelen talebenin se
viyesi, takip edecekleri ilimleri ve 
profesörlerin dilinden anlıyabile

cek halde olmadıkça her şey ayni
dir. 

Üniversitede tercüman vasıtasi. 
le der.;- verilemez, verilirse beyhu
de ve semeresiz kalır. Vakıa bizde 
bu noksanı bertaraf etmek Üni
versıtenin kendisinde bir lisan şu
besi kuruldu. Ve ecnebi profesör· 

Ajansların bildirdiği bu haberi, laik Türkiye taınanıile Hikayt bir 
hisle karşıhrr. Çünkii o bu müessesenin değerini asırlardanbcri çok 
iyi tecrübe etmiştir. HilAfet denen iinvan, Miislüman devletleri bi
ribirine yaklaştırmaya değil, belki bunun aksine hi•met etmişti. Ha
lifelik heyulası kral Faruk'un büyük dedesi M<hnıet Ali Paşayı 

İkinci Mahmud'a kar~ı kılıç çekmekten menetmedi ve Cihan har
binde Hindistan ve ATabistan ınü~lümanlarının Osınanlı ordularına 

karsı harbetnıelerinc ın3ni olamadı. 
Bununla beraber meselenin bu cihetleri dost Mısır için şimdilik 

diişünülecek noktalar değildir. Asıl iiziilıneğe ayan olan mesele, 
asrın terakki ve inkişaflanna doğru yürüyen l\1ısır için halifelik ün

\'anının tehlikeli bir köstek olabilmesidir. B••dcvi Arap liderleri Av· 
rupa :yoluna girnıiş bir miislüman nıemlckcti tekrar Elcezire çölleri
ne doi:rru siiriikleınğc sebep olmasınlar diye dii~üniiyoruz. 

KEMALiST 

Franko kuvvetleri Barselona 
dört koldan hücum ediyorlar 
Barselon, 21 (A.A.) - Frankist

ler dün tankların ve tayyarelerin 
himayesinde olarak dört noktadan 
şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. 
Taarruz noktaları şunlardır: 

1 Lcrida - Barselon yolunun 
şimalinden Manresa istikaır.etinde 
harekele geçmiş olan kuvvetler 
Calaf mınlakasında ilcrlı.•mcğe 

muvaffak olmuşlardır. 
2 - Lerida - Barsclon yolu uzun 

luğunra İgualda ve Mamesa isti
kame~inde, 

3 - Alba ve Fonrubi tepelerin 
de Villa Franca Del Panades isti 

(Arkası 3 üncü sayfada; 

''Kimlerin Heykelini 
Dikmeliyiz?,, 

Anketimize okuyucula
rımızın verdikleri cevap
lar 7 nci sayfamızdadır. 

Yugoslav HUkOmeti 

Balkan memleketleri 

blokuna her zaman

kinden fazla istinat 

etmektedir 
.STOY ADİNOVIÇ 

Belgrat, 21 <A. A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Stoyadinoviç - Ciano görlişmele
rinden anlaşıldığına gÖTe, İtalya -
nın Tuna politikasının başlıca he
defi Avrupanın doğu cenubuna 
doi!:ru Alman yayılmasına mani 

Kont CIANO 

olmaktır ve İtalya Belgratla Bu 
dapeşte arasında bir yaklaşma te
mini için elinden geleni yapmak
tadır. Görünüşe nazaran, Belgrat, 
Macar eknlliyetine kültürel ma • 
hiyette tavizlerde bulunnıağa mu-

( Arkası 3 ilncü •ayfadal 

• 
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Musanın Hayalı 
"Bu ferman benim verdiğim 
fermanların en hayırlısı olmuş,, 
Hayreti gittikçe artan Kabus ı ra elindeki murassa topuzlu altın 

fermanı alarak şunları okudu: asasını. .. Firavunluk asasını ha -

cMısıra kavun denilen bir mey· 
vai bibahayı satmağa geldikleri 
sırada metalannııı ga.p ve tlildn 
ed!lmeri yüzünden huzurumuza 
kadar fikdyette bulunan Velit ve 
Haman adındaki iki yabancı ve 
serseri ıahsa ülkem içinde dile -
diklerin! yapmakta serbest bulun
duklarına dair işbu fermanım 

yedle1ine verildl• 

YazL. kendi yazısıydı .. 

İmza kendi imzasıydı. I 

vaya kaldırdl. 
Bu.. sazendelere, rekkaselere, 

Asma havuzda yüzenlE:re .. bir işa
retti.. 

Bahçenin dörü köşesinden saz 
sesleri yükselir ... etrafı kanat aç -
ınış periler gibi uçuşan rekkase -
[erin uryan vücutleri S'rarken ha
vuzun fıskiyesinden şarap fışkır -
mağa başlamıştı. 

İki dilber.. Ellerinde murassa 
kupalar .. Havuzdan çıkarak salta
nat sedirinin basamaklarına tır -

Ve bu hılıdise geçeli henüz İki se- mandılar .. 
ııe olmuştu. O kadar eski de de- Bütün bunlar olurken ... Başka
ğildi. Binaenaleyh derhal hatırla- .hin ... Gözlerini sel elinin baş par
dı. mağındaki kalın ve akik yüzüğe .. 

Deıne4'. Velit .. Bugün büyük bir kehanet yüzüğüne dikmiş. sanki 
ihtişam içinde bulunan ve şimdi orada bir şeyler görüyordu. 
kendi yanında, tahtının yanında Birden nazarlarında korkunç 
altın sedire kurulan bu adam, iki bir bakış hasıl oldu. 
ıene evvel bir serseri olarak Mı - Ve .. o da.. tıpkı bira• evvel hü -
•ıra giren adamdı!.. kümdar Kabusun yaptığı gibi Nil 

E.-et.. O ldL. sulann:ı, fakat hafif bir se•le, 
l!Suna artık şüphe etmiyordu. şöyle hitap etti: 
Vellt, bıraktığı tesiri gözucu ile • - Ey mukaddes nehir .. Akış.ını 

tetkilı: ederken dudak uçJ.arında ister durdur, ister hızlandır ... Ta
yer bulan ince tcbes;ümü de saklı- lün seyrini değiştlremiyeceksin ... 
yamamıştı. Mabutların haber verdikleri ha -

Kabus yerinde duramadJ. dise oldu. Nil diyarının üstüne bir 
Tahtından kalktı. kara bulut geldi.. Bulut şimdi sa-
Velldi.ıı. yanına gitti. Elini omu- rayı karartıyor .. Yarın bütün ül -

r:una lr.oydu: keyi kaplıyacak. .. 

- Size verdiğim bu ferman... .*. 
dedL Benim imzaladığım ferman - Velit ve Haman, o gün ve o ge-
ların en hayırlısı olmuş. Ben, bu ce sarayda hükümdarın misafiri 
koca !Ukemln içinde sizin kadar olarak ]ı:aldılar. 
~eki bir adamın mevcudiyetinden Kabus, kendi şevket ve ihtişa -
mahrum yaşıyorum. Sizin yeri - ınından örnek göstermek arzusile 
niz bundan sonra Mısırın dışında Velide emsalsız bir cümbüş ve eğ
değil. Mısırın içindedir. Bundan lence alemi yaşattı. 
aonra ölüler diyarında değil. diri- Velidin blrıbirinden güzel elli 
!er içinde ve yine dilediğiniz gibi cariyesinin de iştirakile yapılan 

hareket edeceksiniz. Fermanımı bu cfilem. in akisleri Mısır iifakı
geri alınıyorum. Mezarlıktaki sa - nı sarsıt. 
rayınızı, teşkilitınızı i&t<>rseniz Velidin, mezarlık hükümdarı -
muhafaza ediniz. Fakat sık sık be- nın Nil sarayına geldiği haberi 
raber olabilmemiz için bizi huzu - derhal şehir içinde şayi olmuştu. 
runuzdan mahrum bwakmayınız. Bu zengin ülkenin bütün serve
Sarayımın karşısında bir başka sa- ti, başta saray olmak ıizere beş on 
ray var. Onu size bütün mefruşatı, kişinin kesesine akıyordu. Asıl 

bütün uşakları, köleleri ve .. cari- Mısır halkı, kazanan kendi oldu -
teleri ile size veriyorum. Kabul ğu halde scrvdini bu •büyüklere. 
ediniz. veriyor. kendi • aç, sefil kalıyor -

V elidin gözlerinde şeytani bir du. 
meşale parladı. İlk zamanldr Mısırlılar, ellerin-
Maksadının birinci kısmında mu den alınan se-rvetleri!le mukabil 

vaffak olmuş.. Hükümdarın hem Beni İsrail halkının üzerinde taz -
muhabbet ve hem de itimadını yık yapmak, onları diledikleri gi
blran içinde elde etmişti. bi kullanmak sal3hiyetini almış -

Muvafakat cevabı Kabus'u bir !ardı. Fakat pek az sunra kendile
kat daha sevindirdi. Asma bahçe - ri de Beni İsrail dereccsıne düş -
nin altından akan Nil sularına hi- müşler, onlar da soydukları, ez -
taben: dikleri Yakup ve Yuwf evliıtları 

- Ey Nil.. dedi. Ey mukaddes gibi aç .. yersiz kalmışlardı. 
kaynaktan akan mukaddes nehir.. İçeride Kabusun dirilerden ha
Bugünden itibaren akışına başka racı, Mısır dı:;ında Velidin ölüler
bir ahenk ... başka bir kuvvet var!. den baçı bütün halkı gittikçe bo
Çünkü suladığın. feyiz ve bereket ğucu bir çember için~ sokmuştu. 
saçtığın toprakların hakimi olan Bunun içindir ki: 
ben nihayet aradığım adamı bul- - Velit .. Mezarlık hükümdarı .. 
dum.. Nil hükümdarı ile göıüşmeğe git-

Kabus, bunları söyledikten son- ti. [Arkası var) 

-9-
- Gizli bir şey değil . Bir dava 

için avukatımı görecektim. Beni 
arar da bulamzsa, merak eder. 

Behice, birden telaşlandı: 
-Bir mektup yazınız, hemen a

vukatınıza gönderelim. 

- Mektupla olmaz. 
görmem liizım. 

Kendisini 

- Kaç gün zarfında görmeniz 
icap ediyordu? 

- Yedi, sekiz gün içinde ... 

Behice, düşünceye dalmıştı: 

- Yedi, sekız gün mü? .. Siz, bu

raya geleli ... 
Hatırlamak istiyormuş glbi ağır 

ağır söylüyordu : 
- Siz, buraya geleli... Ya beş, 

yahut altı gün oldu galiba!. 

tatlı geçti ki hesabını tutmak ak
lıma gelmedi. 
Ayağa kalkmıştı : 
- Ferdane bilir, ona soralım. 
Kapıya doğru yürüdü, seslendi: 
- Ferdane ... Ferdane ... 
Ferdanenin hiikim sesi duyul -

du: 
- Hanım, ne var? 
- Biraz gelir misin? 
Genç kadının sesi hırçınlaştı: 
- Hanım, ne varsa, söyle. Şiın

di gelemem, işim var. 
Behice, derhal sinmişti: • 
- Peki. .. Beyefendi, buraya ge-

leli kaç gün oluyor? 
Ferdanenin sesi değişiverdi: 
- Kim soruyor? Beyefendi mi? 
- Evet. 

·ı· . . . . . . , )' ... ~-· :ı.· < .• ;,ı:"t• • . -· ' ,. ;, -• • 

Se hi ı~~uab·e.rlerı . ' .. .. . . •, . ."" .. ': . 
HERGÜN 

1 .. , Heykeller 

Bir koylü ile j 
hemşerisi yolda 1 

Deniz bankın 
Fenerleri 

içi para ile dolu bir 
cüzdan bulmuşlardı! 
Dün Sultan'lhınet Sulh ceza 

mahkemesinde Sabri adında bir 
sabıkalı sorguya çekilmiştir. S=bri 
ineboludan tedavi için gelen rn 
yaşında M:ehmedin Gillhane has -
tanesi kapısında önüne çıkarak 

chemşehriyiz!• diye ahbap olmuş 
ve Ayasofyaya doğru yürürlerken, 
önlerinde giden bir adamın dü -
şürdüğü bir para cüııdanını gös -
!ermiştir. Sabri, İnebolulu Mehme
di Sultanahınet camii arkasındaki 
tenha bir köşeye götürerek cüzdan 
muhteviyatını paylaşırlarken cüz
dan sahibi koşa koşa yanlarına gel
miş ve para düşürdüğünü söyle -
miştir. Sabri inkar etmiş, cüzdan 
sahibi de üstlerini aramağı teklif 
etmiştir. Bu arama sırasında İne
bolulu Mehmedin içinde 25 lirası 

bulunan cüzdanı aşırılmıştır. Cüz
dan düşürmüş olan adam, haki -
katte arkadaşı olan Sabrinin üze
rinde düşürdüğü cüzdanı bulup 
çıkarmış ve yakasına yapışarak: 

- Yürü karakola, demiştir. Cüz
danımı bulduktan sonra saklamak 
hırsızlıktır. 

Böylece ikisi de uzaklaştrktan 

sonra zavallı Mehmet arada kendi 
cüzdanının kayıplara karıştığını 

farketıniş, polise koşmuştur. Polis 
kısa bir zaman içinde Sabriyi ya
kalayıp adliyeye vermiştir. 

o-----
BELEDiYE 

Taksimden 
g;den 

Harbiyeye 
y(ll 

Taksimden Harbiyeye kadar cad 
denin ortasında uzanan ve yayala
ra mahsus yolun çiçeklerle süs -
lenmesine karar verilrnl~tir. Bu -

radan kimse geçemiyecek, yayalar 
caddenin sağ ve solundaki kaldı -
rımdan yürüyeceklerdir. 

-----<> 
KÜLTÜR 

Efgan Maarif Müsteşarlığı 
Efganistanda Maarif Müsteşar

lığı yapmak üzere davet edilmiş 

olan Maarif Umum mü l btişleri -
mizden İsmail Hikmet yarın şeh
rimizden hareket ederek Basra yo

lile Efganistana gidecektir. Efgan
lılar Yüksek Muallim mektebi için 
Türkiyeden birer riyaziye ve fizik 
kimya muallimi de istemi•lerdir. 

Profesör Akif öldü 
Üniversite Eczacı mektebi pro -

fesörlerinden Akif dün vefat et -
miştir. Cenazesi profesör arkadaş

ları , talebeleri ve kendisini seven
ler tarafından gözyaşları arasında 
kaldırılmıştır. 

----<O-----

Hizmetçiyi kızdırmışlar 
Pangantıda Işık apartıma -

Birçok fenerler tamir 
ve tadil edildi 

Denizbank idaresi kış dolayısile 
birçok fenerlerde tadilat yapmış
tır. Bu arada Sivrice feneri demir
den bir direk üzerine sabit ve be
yaz boyalı beton bir kule yapıl -
mış, pe>trol ile yanan eski fener 
asetilen ile çalışan otomatik bir 
fenere tahvil edilmiştir. Bundan 
başka Taşçı feneri de tadilat saye
sinde her 10 saniyede bir tek be -
yaz şule göstermeğe başlamıştır. 

DENiZ 

Denize batan 180hobin kağıt 
Bir hafta evvel Haydarpaşa ön

lerinde çi.mento sarmağa mahsus 
180 bobin kağıt yüklü bir kayığın 
battığını yazmıştık. 

Zeytinburnu çimento fabrikası

na ait olan bu bobinlerin battığı 

yerden çıkarılması için bir hu.fta
danberi yapılan araştırma sonun
da kağıtların bulunduğu yer tesbit 
dilır~, bobinlerin bfrer birer çı

karıl.masına b"§lanmıştır. Şimdiye 

'<aıdar 80 bobin çıkarılmıştır. Bun
ların 10 santimetrelik kısmına ka
dar suyun tesir ettiği anlaşılmış -
tır. Araştırmalara devam edilmek
tedir, Zarar bu suretle gittikçe a
zalmaktadır. 

Etrüsk vapuru tahkikatı 
Etrüsk vapurunun verilmiş olan 

şartnamelere uygun olup olmadı
ğı etrafında tetkiklerde bulunmak 
üzere üç dört gündenberi toplan -
makta olan komisyon dün de me
saisine devam etmiş, sabah ve öğle 
den sonra olmak üzere Deniz Ti -
careti Müdürlüğünde iki defa top
lanmıştır. 

--~ 

MÜTEFERRiK 
Mimarlar kongresi 

Ankarada toplanacak olan mi -
. marlar kongresine şehrimiz mi -
marlarını temsil etımek üzere mi
mar Abidin Mortaş ile mimar Re
bil Gorgon evvelki gün Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Bu kongrede nizamnamenin ta
dilatı görüşülecek ve merkezi ida
re heyeti intihap olunacaktır. İs -
tanbul delegeleri Atatürk anıt 

kabrinin inşasında Türk ırimar -
tarının vazifelendirilmesi için ica
beden müracaatin yapılmasını 

kongreye teklif edeceklerdir. * İstanbul Maarif müdürü Tev
fik Kut dün muhtelif semtlerde bu
lunan mektepleri teftiş (l\miş, ala
kadarlara yeniden bazı direktifler 
vermiştir. Maarif Müdürü Tevfik 
Kut'un yarın da ayni surette tef
tişierine devam etmesi rt'uhtemel
dir. 

POLiS 

E.ir kumarhane basıldı 

Bizim İkdam bir anket aç -
tı. Atatürk ve Inönü gibi, bu 
milletin en büyük çapta iki 
eşsiz kahramanını ayırdıktan 

sonra, okuyucularına soru .. 
yor: 

Kimlerin heykellerini dike
lim? .• 

Heykel nedir?" Müşterek 

idealleft> can verenlerin bir 
millet kalbinde belirmiş çeh
resi.. 

Gelen cevaplara bakıyo -
rum: Tevfik Fikret, Mehmet 
Akif!.. Yahut, Ziya Gökalp, 
Mehmet Akif! •. 

Teker teker alırsak, her il -
çünde de ayrı kıymetler buln
ruz. Fakat, bu ilç ismi bir lis
tede toplamak nasıl bir ka 
naat mucizesidir, bilmem .. 

O 'I:evfik Fikret ki: 
Enbiyndan yaşarım müstağni, 
Bir örümcek götürür Hakka 

beni! 
Dini hak bence bugün dir.i 

hayat, 
Sen ne dersin buna ey Molla 

Sırat• .. 
Mısralnrilc Mehmet Akifi 

hicvetmiştir ve o Mehmet 
Akif ki: 

Herifte bandıralar çifte tek tc 
olsa direk! 

Diye Tevfik Fikrete söv -
müştür .. 

Ziya Gökalp'e gelince, o, 
asırların içimizde gölgelediği 
milliyet duygularını aydınla
tan bambaşka bir glineştt. 

İşte, münevver efkarı umu
miye, heykelleri dikilecek 
Tiirk büyiiklerinl düşüniince 
bu kadar aykırı isimleri bir 
arada düşün~biliyor .. 
Anlaşılıyor ki, doğru, müs -

bet bir sevginin ışıklan baş
larımızı aydınlahncaya ka -
dar heykel dikmekten vazgeç
memiz ieabedecek. 

Yusuf Ziya OllTAÇ 

b<r araştırmada kumar oynıyan 

İrfan, Rasim, Aziz, Sami ve Niko
Iaidis evlerinde beş kişi ile 22 lira 
para, fişler ve iskambil Itağı.tları 

yakalanmıştır. Kumarbazlar Adli
yeye verilmişlerdir. 

* Çemberlitaşta Tavukpazarın
da kunduracı NehabE:t, Mehmet, 

Bayramdan evvel maaş 
Maaşın verilmesi iyi oldu mu? 
Şüpheli, fakat sevinenler çok 
Birkaç gün evvel birçok evler

de şöyle bir 
muhavere işiti

liyordu: 
- Bayram 

~eliyor... Arife, 
ayın otuzuna 
rastladığı ıçın 

maaşlar veril
mzyecek ... Ne 
yapacağız?. 

Ve nıhayet dün gazeteler haber 
verdiler ki maaş bayramdan evvel 
verilecektir. 

- Fakat acaba iyi mi olacak? 

Çocuklu memurlar mütereddit. 
maaş verileceği haberi gelmede!\ 
evvel: •Ah, ne olurdu, şu maaş ve
rilseydi, 901uk çocuğun yüzü güle
cektL Eh biz de hiç değilse bir si· 
nemaya gider, bir iki dostla gezer 
biraz şenlenirdik• diyorlar. 

Maaşların verileceği haberi ge
lince bir kısmının benzi attı. 

Bunlar diyor • 
ar ki: cKeş • 
ke verilmesey• 
di, biz.im kra' 
vattan vazgeç • 
tik, hiç deği.Jse 4 

- Kimine göre iyi olacak, ki - hanıma bir ter· 
mine g_öre olınıyacak.. lik, çocuklar• 

- Niçin? uydurma bir elbise almak IA· 
zım, bakkalın borcu zaten birik • 

Biz bu (Niçin) in cevabını bul - . . 
k · · d.. ehr" d 1 tık M mış, ona bu sefer az vereceğız ... ma ıçın unş ı oaş. e- . 

t 1 be k b 
Radyo taksıti kalacak, elektrik ve 

murc.L, şoföre, a e ye, asa a, • 
havagazi ihbarnameleri yığılacak, 

bakkala, talebeye, çarşı erbabına 
Sular İdaresi de suyu keserse bi· 

ve esnafa sorduk: 
zim ev Kerbelaya dönecek ...• 

- Maaşların erken verilmesi iyi 
B11 haberden çok SE vinenler de 

oldu mu olmadı mı? 

Aldığımız cevaplar o kadar u -
zun ki hulasa etmeğe mecbur ol
duk: 

Köşe bakkalına göre, maaş ve -
rilmelınemeli ydi. Çünkü sevgili 

müşterim, çocuğuna bayramlık 

alacak, belki de baştan çıkıp şöy
le ucuz tarafından bir kurban al

mağa kalkacak .. Maaş o katlar za
yıf!ıyacak ki her ay bana verdi -
ğini veremiyecek cgelecek ay tela
fi ederiz. diyecek.. 

Kasap, fırıncı. sütçü ve sucu da 
aynı kanaatte ... 

• 

var. 

En başta bekar memurlar. Ba· 

zı esnaf, şoförler, sinemacılar 

hatti meyhaneciler... Hele çarŞI 

esnafı ile çocuklar. 

Meseleyi hı.ılasa ed~lim: Bay • 

ramdan evvel maaş haberinden 

memnun olmıyanların , azlığına 

mukabil sevinenler ekseriyeti teŞ'° 

kil ediyor ... Ne olduysa taksitten 

para bekliyenlere oldu: Bayranull 

ilk kurbanları ... 
ulan TUFAN 

lzınitte Ağustosta iki 
fabrika açılacak 

lzmit hususi muhasebesi fakir köylüye ucuz pulluk 
dağıttırıyor. Kocaeli mıntakasında keten doku· 
macılığının ıslahı için yeni tedbirler alınmaktadır 

Bürhanettin, Ferit kavga etmişler İzmit (İkdam) - Şehrimizde 
dir. Ferit kunduracı hıçağı ile Ne- ikinci kağıt ve sellüloz fabrikala
habeti elinden, metresi Melahati rımızın inşasına hararetle devam 
de baldırından yaralamıştır. Hepsi edilmektedir. Binaların mühim 
yakalanara ktahkikata başlanmış- bir kısmı ve çatıları bitmiştir. Fab
tır. rika makinelerinin montajına baş-* Beyoğlu İstiklal caddesinde Lanmıştır. 

KETEN DOKUMALAR 
İzmit, Gebze, Kandırada ve vi• 

[ayetin keten yetişen diğer yerle
rinde keten dokumacılığının ıs!•• 
hı için yeniden tedbirler alınnıa1'· 
tadır. Bu işle İktısat Vekaleti dt 
yakından alakadar olmaktadır. ve
kalet bu maksatla yaptırdığı pra • 
tik bir dokuma makinesini vilaye
timize göndermiştir. Makine Ha°'· 
evinde bir ustanın nezareti altında 
işlemeğe başlamıştır. Bu yeni tez: 
gah 70 santim eninde keten beıl 
dokumaktadır. Bu tezgahlar, ke • 
ten istihsal eden köylerimize da • 
ğıtılacaktır. 

Londra apartımanının ikinci katın Burada 500 amelenin sığabilece
da oturan madam Şale merdiven- ği geniş bir de lokanta yapılmak
den düşmüş ve belinden ve muh- tadır. Ayrıca 300 bisiklet alacak 
telif yerlerinden yoralanmıştır. bir de garaj inşa edilınektedır. Ye
Kadın Beyoğlu hastahanesine kal- ni fabrikalarımızın açılma merasi
dırılmıştır. minin Ağustos içinde yapılabilece-* Mehmet Uçuk adında bir a - ği ümit edilmektedir. 
dam Arapcamiinde Mahmudiye KÖYLÜYE PULLUK 
caddcsinde duran Nubarın idare - Şehrimiz hususi muhasebesi 
sindeki kamyondan hir kutu bis - muhtaç köylülerimize dağıtılmak 

küvi çalarken yakalanmıştır. üzere vilayetimiz topraklarına uy-

nında Neriman Elmahın hizmetçi- Beyoğlu Ağahamam caddesinde 
si Ayşe Kurtuluş, Hanımının ken İrfa:ı apeJ tımanının :ı. numaralı 
disine yol vermesine kızarak ev - dairesinde kumar oynattığı zabı -
den 15 liralık eşya çalıp kaçmış, . taca haJıer alınmış ve ikinci şube 
fakat yakalanmıştır. 1 memurlaıı tarafından yapılan ani 

* Sabıkalı Nafi dü!l Beşiktaşta gun tek tekerlekli pulluklardan 
Yenimahallede Okullar Güneşi getirterek Ziraat Müdürlüğü vası
mekıebi Müdürü Hasan Güneşin tasile dağıtmağa başlamıştır. Bu 
evine girmiş ve bazı eşya çalarken pullukların fiati 18 bu9uk liradır. 
cürmü meşhut halinde yakalan - Fakir köylü böylece kolaylıkla 
mıştır. pulluk sahibi olmakıtadır. 

DOMUZLARLA l\fÜCADELt 
Vilayetimiz muzır hayvanlar!• 

mücadele komisyonunun kara• ın• 
göre, bu sene İzmitte 5550, Adap•' 
zarında 405, Hendekte 383, Kandı' 
rada 521, Gölcükte 13~, Geyvede 
433 yaıban domuzu itlaf edilecek ' 
tir. 

- Ah, ne domuz karıdır o!.. 
Ben, çağırdım; gelmedi, sizin sor
duğunuzu anlayınca koşuyor ... 

Ne demek istiyordu? Neye bir -
deııblre hiddetlenmişti? Biriblrle
rini mi kıskanıyorlardı? 

Çok geçmedi, Ferdane görüncl':i: 
- Beyefendi, siz, buraya gele!. 

bugün tam yedi gün oluyor. Mü -
him bir işiniz var, değil mi? 

Behice şaşırıp kalmıştı: 

- Sen. nereden biliyorsun?. 
Ferdane, acıyarak gülümsedi: 

- Beyefendi, kaç gündür, içki 
içerken, biraz oldular mı; çok ta 
mühim bir işim var, diye tekrar 
ediyorlardı. 

Behice, Ferdaneye hınçla bak -
tıktan sonra, yakasını ısırdı: 

- Aman, bu karı kadar fentli 
karı görmedim. Hiçbir şey de gö
zünden, kulağından kaçmaz. 

Ferdane, bu garip iltifata aldı

rış etmedi; bana dönmüştü: 
- Hatırlatacaktım, fakat belki 

biraeıi\ıire başını kaldırdı: 

- Hayır ... Beyefendi, buraya 
geleli tam altı gün oluyor. 

Behicenin hafızasındaki uya-
nıklık Ferdanenin pek hoşuna git 
memiş gibiydi, cevap ta vermedi. 

Aralarında ne dönüyordu? Be -

- Bu gece de kalsanız. 
Ferdane, ciddileşmJiti: 

- Eğer mühim işleri varsa, ml
ni olmıyalım. 

Behice, dişlerini sıkıyordu. Tit
rek sesle, bana yol gösterdi: 

- Buyurunuz. Esvaplarınız 'tice, benim gitmemi istemiyor -
du? Fakat Ferdanenin de bana hazırdır, giyinirsiniz. 
karşı, ayrı sempatisi vardı. O da Yatak odasında, Behice, gar • 
gitmemi istemezdi. Günlerin he _ drobu açtı, esvaplarımı çıkardı. 
sabında yanılışı, nedendi? . Kadınlar, bana, yalan söylemişler

Bu üç kadının masalarına otur- di. Esvaplar, mum gibi ütülüydü. 
duğum dakikadan, aralarında ge- Gömleğim, poşetim, cep mendille
çirdiğim günlerin son dakikasına riın de yıkanmış ütülenmişlerdi. 
k d ·· d"" • ·· d d • Karyolanın altından çıkardığı is-a ar gor ugum, uy ugum, sez- . 
diğim şeylerin hepsi, benim için, karpınlerim, pırıl pırıl parlıyor " 

birer muamma idi. Ve ben, bu du. 
muammaların bir tekini hallede- Bu temizlik, tertiplilik hoşuma 
ıniyecektim. gitmişti: 

Odaya birden çöken sessizliği - Zahmet etmişsiniz. 
dağıttım: Behice, hem dargın, hem mem-

nundu: - Altı gün oluşu, daha iyi!. Gi-
yinip gideyim. - Böyle söylerseniz, gücenirim. 

İki kadın, biribirlerine baktı - Giyinmeğl! başladım. Burada 

dum. Alnını pencereye dayamış, ı refahtan sefalete kadar, hayatıJI 
arkası dönük duruyordu. Acaba. bütün cilve çeşitlerile yüklü bıt 

l • . ., 

eski bir teı:ıbiyenin, her §eye rağ- mazisi olduğunu, olacağını sezı 

men, silinmiyen teslrile mi arka - yordum. 
sını dönmüştü? Yoksa, gözgöze Günlerden beri, huyum hakkın' 
gelmekten mi korkuyordu? Bu- da, muhakkak ki bir fikir edin : 
nun, ikisi de doğru olabilirdi. mişti. Fakat, ne de? Yalnız içkı 

İlki, bizi alakadar etmezdi. Fa- de. • 
kat ikincisi, gözgaze gelmekten İnsanlar, yaradılışlarının kuV 
korkması, nedendi? vet ve ziifları ne derecede o!urs' 

ıs ·· d d ,.. · ı dı· İ\ Günlerdenberi, huyum hakkın- 0 un, uç şey e, e.,ış•yor ar · 

da bir fikir edinmiş olması !Azım- ki, para, kadın!:. . . . an· 
gelirdi. Sessiz, hatta lüzumundan Şeytanın bu uç çatal dılı, ıns 
fazla uysal bir adam olduğıımu !arı, ~lr~n i_çin.~e, başkal~ştınY~~ 
görmüştü. Bir iki yü~ lira değil, du. Bılgı, gorgu, muhıt hıç, hıÇ 
binlerce lira da olsa, yine, hiç se- şey, bunun önüne geçemiyordu· 1 
simi çıkarmıyacaktım. Çıkarmıya- İçkide uysal olabilirdim. Fııl<', 
cağımı anlaması icap ederdi. para için, göziimü ka::ı. bürüyece 

Kafamın içinde, bir şey bur - ği ne mah!md~? .. .. rksS' 
kuldu· hatta saçlarımın dibi iğne- O, pencerenın onunde, a 

' d 00 ilk iht• al k. b t hl'k li dl' !eniyor gibi kaşındı. on • ım ı u e ı e 
O, hayatı, elinde bir zar gibi oy kikayı bekliyordu. • 

namış kadınlardandı. Mazisini Yeleğimi giyerken, yığınla bO 

Kendi unutkanlığına gülüyor - - Biraz durun, geliyorum. aksi manaya alır, alınırsınız, diye !ar; Behice: bir sahne, ne bileyim, kavgayı de-

bilmiyorum. Kendi ve ai!<?S! hak- zuk paranın ağırlığını duydufll~ 
kında söyledikleri doğru muydu? acaba bu, portföydeki paralar~ 
Bilmiyorum, ismini doğru mu söy tortusu muydu? Ceketimi giyd.'., 
!emişti? Buna da kat'iyyetle ina - ten sonra, elimi cebime atıp eli 

n•mıvnrum. ~•nıma bakmak istedim. • 

du: Behice, tekrar yanıma gelmiş - korktum. - Hemen gidiyor musunuz? di- ğil, iki tarafın biribirine bakmağa 
----~...ı:ırutru..wıı.u...u.ı<eıı .... u.ı....hen..d•ıili.-.ıiı..:wi-Jı,..,undaı ...... hkW..U.......,Mz..L...Oc...lı=UL...ııöcıtl.o.ıclcan.......olnuu . ..hu~...,,..__..,rd~---------~~utanacağı bir hal olacaktı. 
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IŞARET~Ei! 

Sokak isiwleri 
Sokak isimlerini tqıyan levhala

nn ekaik veya bozuk olanları var. 
Belediyece bunl•rın düzeltilerek ve
ya tamamlanarak her sokaiın göze 
çarpacak yerlerine aıılmaaına leteh
bliı edilrnit. Bu haberi duyunca ls
tanbul sokak ilimleri araıında ne 
kadar tuhaf, münasebetsiz, batta çir
kin ,~ylerin bulunduiunu dütündüm. 
Acaba, dedim, levhalar düzeltilirken 
isimler üzerinde de biraz durulamaz 
mı ve bunların arasında manasız ve 
çirkin bulunanları, hiç bir tarih izi 
ve hatıra değeri taıırnadıklan halde 
münasebetıiz görülenleri dei!ıtirile
mez mi? 

• 
Ingilterede yapılan 
esrarengiz suikastler 
liverpoola giden bir trene 

bombalar atıldı • 
yıne 

Londra, 21 (A.A.) - Şimali lr· 
landa Dahlliye Nazın DawiOn Ba· 
tes, dün İngiltere ve Belfast'ta ya· 
pılan sulkasdler hakkında İngi • 
liz makamlarl!e görüşmek üzere 
dün Londraya gelmiştir Muma -
ileyh, tahlı:ikatı kolaylaştıracak 
mahiyette bazı malfunat vermiş 
ve tethişçller tarafından suikasde 
maruz bnlunan şimali Irlanda 
yüksek memurlannın bir listesini 
tevdı etmiştir. 

U!ster makamları vaziyeti ciddi 

telakki etmektedirler. Dün bir ih· 
tiyat tedbiri olmak üzere yeniden 
bin kadar muavin poliıı •eferber 
hale konulmuştur. 

Bombalar devam ediyor 
Londra, 21 (A.A.) - Oranskirk

den Liverpool'a gidep tren, bu sa
bah Aintree civanndlln geçerken 
camlarından ikisi mermi veya 
bomba parçalarile kırılmıştır. Bir 
çok yolcular bir infi1ik gürültüsü 
duyduklarını söylemektedirler. 

düşmek •• uz ere Barselon da 

Kral Faruk'un 
Halifeliği lehinde 
yapılan tezahürat 
Kahire, 21 (A.A.) - Havas a -

jansı bilidiriyor: 
Kral Faruk'un imamlık ettiği 

namazdan sonra dün camide, Fa
rukun halifeliği lehinde yapılan 

tezahüre fazla ehemmiyet atfet -
mek lazımdır. Teşebbiıs Krala sa· 
dakatlerini göstermek istiyen bazı 
sübaylar tarafından yapılmıştır. 

Ve yeni memurin kanununun tat
bikatı hususunda nazırlar arasın

da ihtilaiların b~gôstcrdiği bir sı 
rada vukua gelmektedir. Esasen 
geçen Birinciteşrinde Arap kon -
gresınde de buna mumasil bir te • 
zahür olmuştu. Bununla beraber 
sarav mehafilin!n, Krala halife 

Sokak isimlerini topluca gözden 
geçirmek üzere Bay Osman Nuri Er
gin'in büyijk bir çalııkanlık eseri o
lan clstanbul ,ehri rehberi• ni aç
tnn. Tuhaf ve manasız iıimler hak
kında bir kaç misal vereyim: Bey. 
oğlunda Babahindi sokağı, Kokoroz, 
Köstebek, Darbuka, Y qmak11yıran 
ııokaldan, Sütlüce'de Kanlısokak, 
Ahiretlik sokağı, Küçük Mustafapap 
da Akılbocası sokağı, Topta,mda 
Körbakkal sokağı, Çengelköyijn'de 

unvanı verilmesi arzusunda bu · Cakalısokak, P.,.bahçeainde Fiyaka 
, Junduğu muhakkaktrr. Ancak bu lısokak, Y eniıehirde Kabadayı soka· 
mesele birçok müşkü!Ata meydan iı, muhtelif semtlerde Saldırma, Al· 
verecek ve bilhassa arap memle • bpatlar, ördekkaaap, ördekbakkal, 

(Bll§ta.rafı ı inci sayfada) harebe devam etmektedir. ketleri ile çok uzun müzakereleri Beyciğim, Baytldırn sokakları, Bey-
kaınetinde harekete geçen kuvvet Barselon, 21 (A.A.) - Mukave- icap ettirecek mahiyettedir. oğlunda Zürafa, Ziba, Yetilköyde 
!er Vendrell'in şimalinde Pontons met için yapılan hazırlıklar dola • ı _ Mirasyedi sokaktan vesaire ... 
ınıntakasında ilerlemeğe muvaf - yısi:t. şehirde hummalı bir hava ~ıılllllıııılll_lıllllllı_ııllllllı_ıılllllıllllllııııl_ııllll __ llıııılllllll_.. Tuhaf isimler arasında garabetle

fak olmuşlardır. esmektedir. Seferberlik faaliyeti lll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""'!!!!!!'!'I rine rağmen bulunduklan oemtin a-

4 - Cenupta Tarragona - Bar - §<!hrin çehresini değiştirmiştir· ~ Degv ,. rmenl~er~·d-el dına bayii uygun dütenler de var. 1 ) Mubaiııe hatun malıalleıinde Gerdan 
~e on yolu uzunluğunca Vendrell I Her yaşta ve her seviyede kadın· 
ıstıkametinde. )ardan mürekkep alaylar, ellerin· hk ııoluıiı, Selimaız'da lınpn, Pa

tabahçealnde Çalılı, Sanyerde Yar 
Karanlık basbği zaman muha- de, erkekleri askere yazılmağa k ı 1 

Ç 1 an Un ar 1 n sokaiı, tlirkçeyi Rum ıiveıile aöy i-
rebe hfil devam etmekte idi. Ge· davet eden levhalarla dün şehrin ren Büyijkadada Peltek sokağı, Çen-
neral Franco'nun orduları bir yan sokaklarindan geçmişlerdir. Bu selköyü, haraplığmdan dolayı ola· 

dan taarruz ederken diğer cihet- levhalarda şu ibareler yazılı idi: ÇUV a 11ar1 cak, Görgeç sokağı, yine otan bulun 
ten de tayyareler gerideki Kata - .Erkekler istihkamlara, erkekler harap bir ıemtinde Hotııör sokağı, 
1 c~pheye. kadınlar fabrikalara. va Kalenderhane m-L-•Jesinde "'·-'osl 
onya şehirlerini bombardıman et ....., ....,.. 

tani havalar çalmakta olan ban · Ankara, 21 (A.A.) - Mali- ookağı, Oçıehitler mahallesinde Ge-
ınekte idiler. Bilhassa bombardı · 

dolar, bu alayların iınünde git • ye Vekaletinden: cekUfu sokağı, Denizaptal mahalle· 
mana maruz kalan Vich şehrinde 

mekte idi. Birkaç giindenberi İstanbnl sinde Havva Ana sokajı, Ba • 
12 kişi ölnıuş" , birçok kişiler yara· Ciha · Kadınlarla dolu kamyonlar şeb· gazetelerinde Maliye Vekile- hariyye'de Canan sokaiı, nııu'· 
lanmıştır. Civar §ehirlerde de aha rın· sokaklarından tinden verilen bir emirle de - de Aalanyatağı sokağı bu çeıitten. 
liden takriben 10 kişi ölmüştür. geçmekte ve d' ler 

Barselon hudutlarında 
Barselon, 21 (A.A.) - Motörlü 

bir Frankist yürüyüş kolu, önün
de 60 tank olduğu halde ~e!ırin 
ilk evlerine yaklaşmı' ve ıiddeUi 
bir ateşle karşılanmıştır. Tank -
!ardan 20 tanesi şehri şimalinden 
Çevirmeğe muvaffak olmuştur. 

İgualda'nın şimali şarki•inde mu-

erkekleri vazifeye davet etmekte- ğirmenlerden çıkarılacak olan ır • 
dir. 1 unların behemehal yeni çu- Kariha darlığını ve boğaz düıkün-

Barselonun düşmesi 
bekleniyor 

Lerida, 21 (A.A.) - Reuter a • 
jansımn muhabiri bildiriyor: 

Frankiıst makamları, Barselonun 
pek yakında düşeceğini beyan et • 
mektedirler. 

: vallarla çıkarılması ve bir de· lüğünü gösteren sokak isimleri de 
' fa kullarulan çuvalların bir pek çok: GUllaç, Hurma, Karpuz, 

daha kullanılmaması istenll- Hardal, Ayva, Bakla, Badem, Ma-
diği ve bu yüzden çuval fiat. rul, Bal, Mercimek, Lüfer, Torik, 
Ierf:nia arttıiJ ve ltu artlflDt Portakal, Karadut, Acınar, Elqinar, 
ekmek fiatlerine tesir edece- Çitlembik, Ceviz, Fındık, Dereotu, 
ği şeklinde yazılar yazıldığı Ovez, Viıne, Zerdali, Revani sokak· 

görülmektedir. lan ııibi. · · 
Şahısları bulunmıyan veya unutul-

Bu yazılar hakikate muta • mUf olan bir çok meslek ve aan'at 

Başvekil dün geldi 
bık değildir. Buğdayı koruma isimlerini almıt sokaklar da bayii 

', vergisi üzerinde, ağzı kurŞ11n fazladır: Terlikçi, Yemenici, Terzi, 
mühürlü çuvalların altların • Pqkirci, Püskülcü, MübendİI, Mü-

) dan ve yanlarından delindik- ba,ir, Müvezzi, Muhtar, imam, Mü-
Başvekil Celal Bayor, refaka -

tinde Muammer Eriş o!duğu halde 
dün saat on birde ikinri trene bağ· 
lı hususi vagonile şehrimize gel • 
rni ştir Celal Bayar İstasyonda 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfı Kırdar, Tümgeneral Osman 
Tufan, Vali Muavini Hüdai Kara· 
taban, Polis Müdürü Sadrettin A· 
ka, Üniversite Rektörü Cemil Bil
se\, İktısat Vekaleti erkiını ve ga
zeteciler tarafından kıırşılanmı§ • 
tır. Başvekil gardan çıkarken as
keri bir lot'a seliım resmini ifa et
miş ve Başvekil kıt'a kumandanı· 
nın ~lini sıktıktan oonra askerlerin 
hatırlarını sorar .. k: 

- Sağ ol! .. Seslerile karşılanmış 
ve istasyonun civarına toplanan 
halk tarafından alkışfanmı~tır. 

Vapurda bir hasbıhal -- -----
Başvekil hazırlanmış olan motör 

yerine Kadıkôyünden gelmekte o· 
lan Ülev vapuruna b;nmeği tercih 
etmiştir. Vapw beklendiği sırada 
Başvekil, Binicilik Okulu Komu
tanı Albay Saim Önhun'a te
veccüh ederek hatırını sormuş 

ve binicilerimizin Nü.anda Avru
pada yapılacak olan Beynelmilel 
musabakalara hazırlanıp hazırlan
madıklarını sormuştur. Saim Ön· 
hun, binicilerin bütün gayretleri
le hazırlandıkları cevabını ver • 
ınlştir. 

. Bu sırada Celal Bayar Üniver
st:e ~ek_törü Cemil Bilse! ile gö _ 
rusmuştur. Rektör B~-vekilin Ü
niversiteyi esaslı bir ~ekilde gez
mek hususundaki vadıni hatır -

!atmış ve Üniversiten!n bu ziyare
ti beklemekte bulunduklarını söy
lemi;tir. 

Vali ile hasbıhal 
Vapura bınildıkten •onra Baş -

vek,ı Celal Bayar Valı Lütfi Kır
darla İstanbulun dertleri etrafın
da hır hasbıhal yapmı~tır. 

Vali bu konuşma esnasında is -
timlak ve istikraz meselelerini 

mevzuubahs et~tir. Vali Vilii • 
yetin yapacağı istikrazlar etrafın
da Başvekile izahat vermiş ve is -
tikraz edilecek paralarla otobüs, 
stadyom gibi az zamanda amortis
man kabiliyetli teşebbüslerin ba· 
ıarılacağinı söylemiştir. Vali Tak
sim ile Harbiye arasında ve Tak
sim kışlası civarındaki arazinin 
halen Maliyede bulunduğunu, şa

yet burası Belediyeye verilirse 

bu mıntakada bir tiyı:tro binasile 
bir şehir gazinosu ve tam miına
sile bir Halkevi yapılabileceğinı 

söy !emiş ve bu arsaların Maliyece 
İstanbul Belediyesine devredilme
si için Başvekilin tavassutunu ri

ca etmiştir. Doktor Lı'.ıtfi Kırdar, 

istimlak kanunundaki bazı hü • 

kümlerin imar hareketle"ini ge • 
ciktirdiğini söylemiş ve Eminöniı 
meydanının son vazi;eti hakkın • 
da izahat vermiştir. 

Yeni motörler alınacak 
Başvekilimiz Ülev vapurunu be

ğendiğini söyled!kten sonra çok 
süratli olmayışına temas etmiş ve 
•- Sürat nttıkça fiat birkaç 

misli yükseliyor. Eğe: çok seri bir 
vapur alsaydık üç yeni vapur 

\ ten sonra vergisi verilmemiş werrih, Bakkal, Nakka,, Demirci, Bö· 
un doldurnlması swetiyle ba- ı kakl rekçi, Na ıncı so arı ... 
zı mahallCTde yapıldığı görü • Bugünkü sade türkçeye bayii ay· 
len kaçakçılığın men'i için kırı dü,en kelime ve terkipleri muh-
yamah çuvalların içten ve tevi iaimler de var: Nevaemin, Mef-
makine dikişi ile yamalanma- kiire, Serifraz, Tirendaz, Nevruz ve-
sı, içten veya dıştan el dikişi 
ile yamalanmış ~valların 

•İre ... 

kullanılmaması ll/S/l936 ta- Cümhuriyet inkılabından sonra Is-

~ 
tanbul sokak isimlerinde hayli deği. rihinde alüadarlara tebliğ 
tiklikler yapılmıtlı. Bir çok yabancı 

edilmiş ve o tarihtenberi bu 
isimler kaldırıldı ve yerlerine muh

' yolda muamele yapılmakta 
telif sahalarda töhretli adamlarırnı-

bulunmuştur. zm isimleri kondu. Nitekim lstanbul 
ı Yoksa değirmenlerin bir de- ıokaklarında yüzlerce faİrİn ve bil-
i fa kullanılan çuvalları hiçbir tün divan üstatlarının adı vardır. 

11 delik veya yırtığı olmadıkça Tuhaf isimler arasında, medresede 
) kullanmaktan menolunnıası iken yahni kapmakla lakap almıı 
'\ veyahut her defasında yeni Ekmekçizade Ahmet Pa.,.ya ait 
1 
'·' çnval kullanınağa icbar edil • 1, (Yahnikapan) ı:ibi bir tarih izini ta-

mesi mevzuu bahsolmadığı 1 tıyanlara dokurunıya elbette sebep 
\ görülen lüzum iizerine tnvzi· ) 1 yoktur. Fakat balkın kariha darlığı-

•
) han beyan_oı_~n~r. _ __ _ _ ___ •) j na, terbiye, seviye ve zevk düşkün. 

l 
lüğüne delİılet edebilecek olan ma• 

İtiz-;,, = Mü~dericatım-;;n ç.;-k~ nasız ve çirkin isimleri değqtirme
luğundan ·Ben vurmadım• adlı den birer levha halinde en göze çar
romanımızı koyamadık. İtizar ede- pacak yerlere aamakta hiç bir fayd-l 

ve zaruret ıönnüyorum. riz. 
( iKDAM) cı 

Maarif sistem·miz 
yaptıramıyacaktık. demiş ve esa- [B~makaleden devam] Bizde müsbet ilimler ile manevi 
sen ıeri vapurların bu hatlarda de- Yiiksek l\tiihendi• mektepleri, ili "" r ı..~rı~ık lıir suretle tedris 
ğil, mesala Yalova hattına daha Tiruet, Orman, Ziraat vesair yük- olunmaktadır. Bundan dolayıdır 
lüzumlu olduğunu ilave etmiştir. sek ihtisas mektepleri bu nevi ih- ki maarif sistemimizin ne gibi ga-
Başvekil Yalova v~ hatta Bü - tiyaçları tatmin için kwnlur. Fa- yeler takip ettiği müphem kaldı. 

yükada için 80 • 100 kişilik seri kat bunlar da canlı malzemeyi ya. Liselerdeki tedrisat fazla taşkın, 

motörler almak veya yaptırmak ni talebeyi orta mekteplerden alır· yiiklü ve ağırdır. Zaten muhitinde 
kararında olduklarını ve bu gibi lar. Binaenaleyh lise tedrisatı dü- kendisine pek az muavenet bnlan 
mötürlere Cote d'Azur'de tesadüf şünülürken bu cihet te behemehal Türk talebesi bu yükün altından 
ettiklerini anlatmıştl!". nazarı dikkate alınmalıdır. çıkamıyor ve 'Üniversiteye hem li-

Bas, vekil hugün gidiyor Avrupada bu yolda kat'i hatve- san itibarile ve hem bilgi itibarile 
!er atıldı. Eski klasik tedrisatın hazırlıksız ııeliyor. Bu vaziyet be

Başvekil gazetecilerin sualleri- yanıbaşında miisbet ilimlere husu· hemelıal ıslah edilmelidir ve bizde 
ne de kısaca şu beyanatta bulun- ,.i bir yer veren liseler vücude de liselerin nereye talebe hazırla-
muştur: getirildi. dıkları ve ona göre tedrisatta bu-
•- Bııgiinkü gazetelerin de yaz- Fakat Avrupadaki Yunan ve Ll· lunmaları taayyün etmelidir. 

dığı gibi seyalıatim tamamen hu · tin lisanlanna g.-niş bir saha veren İşte yeni 1\faari{ Vekilimizin uğ. 
susidir. İstanbulda iki gün kaldık· klasik tedrisat bizde esasen olma- raşacağı müşkül ve hayati mesele .. 
tan sonra Pazar akşamı (bu ak- dığından bizim liselerde böyle bir 
pm) Anı.araya hareket edtteiinı.• taksim yapmak imkinı yoktu. Atao§lu Ahmet 

SAYFA 3 ..... 

Dün Limanda Bir Yunan Balıkçı 
Motörü Müthis Bir inf ilök ile Battı 

Yaralı 1.,!lyfalardan biri tedaviye söttırill tiyor 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Saat 12 ye doğru motörün birin
ci makinisti Emanoel Koçakidis 
makine dairesine inmiş, ınotör ba
lıkla dolmuş olduğundan hareket 
etmek üzere bir defa makineleri 
kontrol etmek istemiştir. İşte tam 
bu sırada henüz nasıl olduğu ta -
mamile tespit edilemıyen çok şid· 
detli bir infilak vukı.·• gelmiş ve 
motörün bir kısmı havaya uçmuş, 
bir kısmı da alevler içerisinde kal
mış ve yanarak batmıştır. Bu sı

rada gemide buluna:ı balıkların 

infilakın şiddetinden sıçrıyarak 

caddeye, ötcvc berıye düşmeğe 

başladığı görıllmüştür. 

Merak ve heyecan 
İnfiliikı duyan halk, vak'a ma-1 

halline doğru koşmağa başlamış, 

biraz sonra Sirkeci rıhtımı yüz -
lerc2 insanla dolmuştur .. 

İnfiliık denizde çok heyecan ve 
telişı mucip olmuş, b,r kısım me
rakip Sirkeciye gelmiştir. Bu sı

rada Denizbank'ın itfaiye motörü 
de vak'a mahalline gelmiş ise de 
motörün son parçaları alevler i
içerisinde batmakta olduğundan 

hiçbir şey yapamamıştır. Ancak 
gerek Denizbank'ın, gerekse Güm 
rük Muhafaza Teşkil:l.tının mo -
törkri, Yunan balıkçı motörünün 
içinde bulunan ve ne L•ldukları an
laşılamıyan denizcileri aramağa 

başlamıştır .. 
Bu sırada ikisi çok ağır olmak 

üzere yüzleri, gözleri ve üstlerin
de elbise namma bir şey kalmamış 
üç kişinin ağır yaralı bir şekilde 
denızde can çekişmekte oldukları 

görülmüş, derhal .motörlere alı . 
narak cankurtaran otomobilile 
Cerrahpaşa hastanesine götürül -
müş ve derhal tedavi altına alın

mıştır. 

Motörde Emanoel Koçokidis, 
Yorgiyos Karamanos, Mari adlı bir 
motörün kaptanı: Teofilos, Nikola 
Andoridis ile motöre ücretle ça -
lışmak üzere girmiş olan Radik 
pğlu Nişan adında bi:'ı olmak üze

re yedi kişi bulunmakta idi. 
Bunlardan hastaneye kaldın -

lanlar Yorgiyos Karamanos, bir 
kaptan, Teofilos, Nikola Andori
dis ve Radik Nişan oğludur. Ma • 
kinist Emanoel, infilak esnasında 
motcrle birlikte batmış ise de 
sonra akşama doğru cesedi çıka -
rılmıştır. 

Diğerlerinin yaraları ağır de -
ğildir. Ağır yaralı ohnlardan bi -
rinin de gözü çıkmıştır. 
Yorgiyos, Mari adlı bir motörün 

Tayfa Hamidin gazetemize 

söyledikleri 
Motöre balık yükliiyen tayfa -

!ardan Hamit bir arkadaşımıza 

şunları söylemiştir: 

•-Ben Hüsen ile beraber motör 
den balık almış, Yunan gemisinin 
ambarına inmiştik. Biraz sonra 
nasıl oldu bilmiyoruz. Birdenbire 
şiddetli bir patlama oldu. Beni 
kurtardılar, başka bir şey bilmi
yorum. Arkadaşım ne oldu? ... 

Yaralı olanların dördünün de 
sıhhi vaziyetleri iyidir. Hadise -
den sonra Müddeiumumi Turgut 
vak'a mahalline giderek tahkikata 
başlamıştır. 

'Üstü başı parça puça olan diğer bir ta~· fa 

Duş PoDDtölk©l 
(Baştarafı. 1 inci sayfada) ı Yqoelavya •at.anPt"rverlf·ri. bilh;:as

~ok ı:eçmeden. M:ı('ar Hariciye Nazın sa küçük iWilın k'mf'ltnı.J'f'n sar ı'dı
~fös1ö Ksakl'nJn Berllnt l'ltmesl vu - l fı ve Balkan ftllitmın mt."rkczi Avru _ 
L ' 1 .. ua. .-eldi. lkt totaliter devletin siyasi · p:ıda cereyan l"den h;idl-.<'rf'rdı·n ınıı -
fu.liyetlerlndeki bütün tezahüratın ~~sfr oldutu bucünff'rdt·, bn yu!a gir
mü.şterek siyaseti tamamlamaya m.& ... menin &ehllkelerlnt anlalhulı:t:ııd1r1"r, 
ıut olduiu ve ayni rayeyl istibdat ettt- YU&"oslavya, 1937 df'nbc.-rt italya ile 
tı temin olunuyorv. da Avusturya ve idame etUii müna.o;;ebah &akviyf' et -
Çekoslovakya buhranlarında, Alman mekle, clttikçe artan Alman ta:rl ilt ine 
noktai nazarının İtalyanın en bediht karşı, az ;:vahut çok •endlni koruyabi -
menfaatlerini altetu;ı, italyanm taraf- llr mi'? • 
tar olduiu KarpaUar Ukranyası ara- j Şurasını hatırda tutmak lhımdll' ,' ki 
smda Polonya - Macar müşterek hu· ı İtalya, mihver slyasetindf', lrtndkl le 
duda projesine Almanyanm tlddf'tle AJmanyanm siyasi tefevvuk una a,· thl· 

kartı reldlfi ve Almanyanın, •imdi, ya mecburdur. Sonra Ciano - Sto)·a
bütün pyreUerinl, İU.Jyanm merkexi dinovlc anlaşma.ruun, YaroslaV7alda.
Avrupada ve ,a.rktaki emeııerlnin killi rm fq:lsi İtalya.ya k•"1 hl!ııılf'rhtl f"tas· 
taşı olan ve faşist dcvlcU"rlnln en aıet- h surette driltilttmediP nH'Jdand.:ı ... 
il taraftarı bulunan )latarL~t.a.n yolu dır. 

ile ve Macarlstanı da berabt-r sürük .. İki tarafta ela, eski lümal,ı:r.hk, h .. l1ıi., 
ıtyerek Tuna havza.sına lnmJye nrfei- mevcuttur. Yugoslav r.lya..o;;i mrhalili
tijini hatırdan çıkarmamak lt'ap eder. nln ruhi hal('tl, Romaya d~iru ı.-ma ... 

Ne olursa olsun, bu haller, Roma ve yülü tezyit etmenin alf'"Yhfndfilir. Rf'l
Berlln ara~mdakl lşblriltl hakkında l"rad hük"iimf'tl, ha.lluu blr('olı: t-lbrUf'r
verUettk hükümde biraz lhtlyath ha- dtn tatmlnl kabil olnuyan tel;ikkllerine 
rekete lüzum S"Österlr. 

Kont Clanonon, iiç pnlük blr av 
ellencesine iştirak ~kllnde olsa bile, 
Yu1"oslavyada St.oyadlnovlçlt'! baııbap 

vermemesi İtalyanın, .t\.vrupanın ba 
('Ok hass~ nokt;uıında olo;;un, Almıınya
-:1a karşı siya~i kfevvukunu muhafa.za-
13 ırayretlııdf"n ı..1c:a bir tt-Jle ~f!dr 
rdllemeı:. 

İtalya, Almanyanın Bt-la-radda itk 
teuhürü lkhc;.adi mahiyf'ttt- olan bü
ytık propagandalara cırı.,utlni rörünre 
bu rekabetin en had zamanında ,bir -
denbire, Yug-oslavyaya yaklıu.ıruya ve 
iki menılektt ara.o;ında mf'\'cut olan me
seleleri ta.n:ı:lm rtmlyc- karar verdi. 

İşte o zaman, Kont C'l:ano, ıJ&hE bir 
tefebbüs olarak, 1.'ul'~lavyaya srya
bat etti ve Stoyadlnovlçle •ö~rek 
ve lki memleket ara.ıı;ıındakl siyasi ve 
tktıudi meseleleri hallrJt"rek buiünc 
kadar devam eden milna.~b:ı.hn esa.~ı

nı kurdu. 
İtaJyada. Kont Clanonun YU&oslav

yadaki bu son mülikatınl. büyillt ehem
mi.Yet atfedilmektedir. Gerçi İtalyada, 

bu ı-örüşmf'nin yeni anlaşmalara ma .. 
tof oJmadıfı söylenmekle beraber Yu
l"OS1avya.nın da, siyasi c-lhett.en dyade 

karşı selem.ez. 
Yugoslavyanın btittin h.ırlt·i si~ llı<if'ti, 

Romanya ile en sıkı bir k'i.aniıde bat
hcllr. 

Bu va:r.lyete görr, İlalya. ltomanya
nın muvafakatini temln l'tDl~ n h Fe
ketr re<-emiyecek olan Vucoıı:tıvya,·ı iki 
totaliter df'Vl<'tin çizdlfi yola f'f"\·krt -
miye muvaffak olamıv~aktır. 

Romanya, Alm:ın1anL"l p.rka doiru 
siyasetinde, Tlllla ha'-7.a">ında. mubim 
bir sC'ddir. Kral Karo), bütiin gayretini, 
Roman:ı·ada. kıpırdamak isliyf"n f;ı b.t 
faaltyetinln aleyhinde kullanınaktad .. ·• 

Balkan ltllıifının bütun kuvveti de 
B"lırad ve Biık.reş1e mesai t~rikiııe l'i• 
Unat etmekte olduğuna ı:ôre Romanya .. 
nın, Yugoslavya ile birlikte İtal:ı•a.ur. 
nüfuzu altın3 ırinnh·e<'rt"i ve binnctlc:" 
Kont Cianonun Bf'l~radı 1.iy1t.rf"Hnd~n 
y,nı neticeler aJamıyacafı ümit f"ttll
mek«-dir. 

İtalya Almanyanın 
cenuba doğru ya
yılmasını istemiyor 

daha canlı bir lktısadi lşblrllil say ... lle ( Baştarafı 1 inci sayfada) 
lllacarlstan rlbl, Roma • Berlln mlhve- vnlakat etmekte ise de Morarbtan 
rine mümkün olduiu kadar yaklaıth-
nlmak ıstendltl de ihsas edlllyor lehinde her tüTlü hudut ta<hihi 

İtalyanın, coğrafi vaziyetleri d~b.yı- fikrini reddeylcmektcdir. 
sile Almanyanm cŞarh doiru• siya • Elde edilen intiba şudur ki, Yn
setlnin yolu üzerinde lıulunan mem- goslavya biiyilk Avrupa mes(']e -
leketlerin müzaheretlerini t.t"mtn et-
mesi, bu surf'Ue, Alman,.,aya karşı, ]erinde bir intizar siyaseti takibine 
kendi mihver slyawttni takviye etmesi ltlÜtemayildir. Ve Yugo!lllav hii -
menfaati icabındandır. ktinW!ti iki biiyük demokrn~i ile 

l\la.t'artstanın, dahilen oldutu libl iyi müna~ehctler idamesini ''f' Bal
hariccn dt' Alman teıdrl altında kaldı- kan menılekrtleri blokuna hl'r ra
fı l~ln, kolayt'a türüklt'ndltl yÔla 1''"u-
,_08ıavyanın da. ıetlrilme~i belki l'Ü(' o- ınankindcn fazla istinat etmeği is-
lacaklır. 

Malümdur ki, Almanyanın Avustur
yayı ilhakı, Belgradda t"ndlı,eler uyan
dırnuş, Almanya ile lktı.,,<idİ mt-sal tfo!IJ

rtklne en hararetli tarata.arlan bile te
ntlılllde oevkeımı.IL 

tiyor. 

İ)'i malumat alan mehafiller, 
Belgradın Anti - komint~rn paktına 
ilıihakı hakkındaki şayialara hiç 
lıir kıymet atfetmemekt8M,.r. 
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ANKIET 
"Mister Smithson,, un hastalığı 

Odette Ponnetier den 
En faydalı ve en 

icatlar 

Holivutta yıldızların hayatı 

Yıldızlar neleri yapmamaya 
mahkumdurlar bilir misiniz? 

n- gayet nazik bir tavırla: 
_ işte şurubunuz, Mister Smith· 

_,,dedi. 
Mi3ter SmithMn çok gür olan 

kaşlannı kaldırdı ve basta bakıcı
ya baktı. 

B11 u.yıf yüzlü bir ihtiyı:rdı. Bu· 
nUAla beraber eskiden, hastalan· 
madan evvel oldukça yakışıklı bir 
adam olduğu anlaşılıyordu. 
Şimdi, elleri korkunç bir şekilde 

sararmış ve zayıf göıilnüyordu. İçe• 
riye doğru çökmüi gözlerinde ise 
uada sırada çarip bir pırıltı yanıp 
sönüyordu. 

Pembe ve taze yüzlü küçük bas
tabakıcı kız öyle bir tatlılıkla ve 
şefkatle · ona gülümsüyordu ki, a
dPm da hafif bir surette tebessüm 
etmekten kendini alamadı. Yavaş
ca mınldandı: 

- Ne kadar iyisiniz Flossie. Ben
se ne kadar fena, huysuz bir ada· 
ınıın. 

Flossie: 
- Oh, hayır Mister Smithson, di

ye cevap verdi. Siz, hiç te fena bir 
adam değilsiniz ve ben böyle sizin 
gibi faal bir iş adanunın günlerce 
bir koltukta, yahut yatakta hare
ketsiz kalmasının ne demek oldu
ğunu biliyorum. 

Mister Smithson'un yüzü karar
dı, gözleri daldı... Şikago'nun bu 
zengin konserve fabrikatörü böyle 
bir hastalık yüzünden qlerinl yüz· 
üstü bırakmak mecburiyetinde kal· 
dığı için ıztırap çekiyordu. 

Bu nasıl hastalıktı? Doktorlar, 
doğru, dürü$t bir şeyler söyliyemi· 
yorlar, ihtiyar adam bir tUrlü iyi· 
leşemiyordu. 

Mister Smithson muhteşem ika· 
metgahında yatalı on beş gün olu
yordu. Mister Smiths<>n, on beş gün 
evvel tatilini Nevyork'ta, yeğenı 

Georgie'nin yanında geçirdiği sıra.
da birdenbire hastalanınıştı. Has· 
talık gasyanla ve ~elerle baş 
göstermişti. Pamela, -Georgie'nln 
karısı- bizzat onun hastabakıcılığı
ru üzerine alarak yardımına koş 
mu~lu. Fakat Mlster Smithson bu 
yardımları gayet soğuk bir tavırla 
kabul etmiş ve derhal aklına onla 
rın kendisini zehirledikleri ihtimali 
gelmişti. Bu ~phe, kafasına gireı 
girmez de hemen Şikago'ya dön· 
mek arzusu gösterdi.Genç kadın!• 
genç adam mani olmak istediler 
Bilhassa Pamela büyük bir şefkatle 
ihtiyara gitmemesini rica ettL Fa. 
kat o, birdenbire şöyle bağırmak· 
tan kMdini alamadı: 

- Belki ben çok hastayım. Fakal 
siz de bundan çok memnun olma. 
malısınız, çünkü vasiyetnamemi ne 
§ekilde tertip ettiğimi bilmiyorsu. 
nuz. 

Bu sözler üzerine kan koca, ik1 
si de müthq bir feryat kopardılar. 
Pamela'nın göderinden yaşlar bo
§8.lldı. 

Kocasına: 

- Allahım! Bunu amcanın niçin 
söylediğini anlıyorum, dedi. Ken
disini zehirlediğimizi zannediyor! 

Georgie: 
- Amca! diye, bu ithamı şid • 

detle protesto etti. 
Bununla beraber o da sapsaı·ı ol· 

m~tlL 

Mister Smithson müstehziyane 
güldü. 

Ve derhal onların evini terketti 
Midesi bulanıyor, titriyordu. Çok 

rahatsızdı. Telefonla çağırdığı bit 
hastane arabasına binmiştL Avdet 
etmiyor, adeta kaçıyordu. Bu ha
kiki bir paniktL 

Otomobil köşeyi döner dönme~ 
d.e Georgle lle Pamela kavgaya tu
tuştular. Genç adam: 

- Budala, diye, söylendi. Asla 
lıir şey !>eceremezsin. İ§te §imdi ml
r..s gitti, uçtı demektir. 

Cknç kadın: 

- Nasıl! diye, haykırdı. Beni. 
onu zehirlemekle mi ithMn ediyor
llU.ll! Fakat bunu senin yapmadığın 
ne malılm? 

- Yalan söylüyorsun, hem dl< 
yalaa •öylediğini bile b:le söylü· 
yors..n. 

-Katil! 

- Yalancı! 

- Onu zehirlemiye te1cbbüs e-
den sen değil miydin? 

- Hayu\ ben değildim. 

Hiddetlerinde o kadar samimi 
idiler ki, birdenbire sakinl~tiler. 
Genç adam: 

- Pamela. bunu vanm::1rlı6'ın~ 

yernlıı eder misin T dedl 
Genç kadın başını salladı: 

- Georgie yemin ederim ki, ben 
değildim. Fakat sen?. 
Kocası, derhal sözünü kesti: 

muzır 

Yirminci asrı en ziyade hangi 
icat temsil ediyor ? 

Bir Parls mecmuası, Fransanın mikrop dolu tübler atmanın bir te
en tanınmış edip, llim ve mütefek- siri olamaz. Hastalık mikrobu zerk 
kirlerinden baulanna ıu üç suali edilmiş insanlarla, düşman asker· 
sormuştur: !eri arasına hastalık yaymak me • 

ı - Beşeriyete en faydalı iycaı selesi başvurulabilecek bir şey ola· 
hanglaidir! mıyacaktır. 

2 - lycatların en muzırı nedir? 3 - Medeniyetimizi, en güzel tel-
3 _Yirminci asrı, en iyi şekilde, ~iz telgraf temsil edebilir. Çünkü, 

hangi icat temsil etmektedir! inasn, havada uçmayı, denizde gez. 
Mecmuaya verilen ecv-aplar şun- meyi, deniz altında gezinmeyi ta-

lardır: hayyül edebilirdi; sözün, musikinin 
- Emi nol ben de değilim Pa • 

mela, sana yemin ederim. Şair Paul Valeri'nin cevabı: dalgalarla nakledilmesini hatırına 

getirmesi pek güçtü ... _ Öyle ise kim olabilir! Sakın - Birinci sualinize cevap mı! 
aşçı olmasın! Peklll! Düşünce için göz kapağı o- Sinema mucidi Ogüst Lümyer'in 

- Çıldırdın mı Paınela ! Polis ro- labilirdi. İkinci sualinize düşünme- cevabı: 
manı değil b!L Niçin aşçı olsun, ne den cevap verebifirim: En muzır 1 - Sualintze cevap vermek güç· 
menfaati varf Ne ben, ne de sen iycat, matbaadır. tl'çüncü suale ce- tür. Beşertyeltin istifade edeceği 
bu işi yapmadığımıza göre... vap: Medeniyetimiz mahvolursa, o- icaltar çoktur. Bunların r..etlcelerı-

Pamela gülümsüyordu: nu en iyi şekilde radyo temsil ede· ni, ayni kat"iyetle tayin etmek im· 
- Georgie, dedi, bu ihtiyar bu- bilir. k 1nsızdır. Harbe, sarhoşluğıı, adet

dala, gösterdiği hiddet krizi ile bizi Alim Eduar Belen'ln cevabı: 
öyle bir şaşırttı ki, düşünmemiz ı - Sualiniz:, bana, vakitle Edi-
lazımgelen bir şeyi unuttuk. son'a sorduğum suali hatırlattı, 0-

- Neyi! nunla yaptığım mülakattan sonra 
- Fakat bu adanı., pek tabit bir ayrılacağım zaman, onun kanaatine 

Konturat şart-

larına boyun eğ

mek ne güç iş ! 
Büyük yıldızlar mensup olduk

tan şirketler tarafından neleri 
yapmıya mahküm edilirler? 

Büyük yıldızlar, şöhrete, paraya 
ve san'at hayatlarında muvaffak!· 
yete doğru llerliyebilmek için bir 
çok mahrumiyetlere, konturatları
nın icabettirdlği bütün ezici şera· 
ite boyun eğmiye mecburdurlar. 
Bir yıldız için hiç bir zaman tam 
bir serbesti yoktur. 

Yaptıkları filmlere milyonlar 
sarfeden film şirketleri için artist

ler, işletmekte oldukları büyük, 
muazzam makinenin bir r,arkı gibi· 
dirler. Tabiidir ki, çarka bir şey 
olursa bütün makine derhal durur, 
işlemez. Bunun önüne geçmek için 
de ihtiyat tedbiri almak, konturat
ları dikkatle akdetn'tek lazımdır. 

Holivut tarafından angaje edil

şekilde hastalanamaz mı? Muhal<- göre, meydana gel~ek en faydalı 
kak burada bir şey yiyip zehirlen- icadın ne olduğunu aormuştum. O 
mesi lazım değil ya. Bu, belki dP. da, cbinlerce. demiştl Onun, bu 
her insanda olan bir hazımsızlıktan binlerce icattan hangisini tercih e
haşka bir şey değildir. deceğini sordum; cBana en çok do-

Georgie gülümsedi. Sonra gülm':" tar getirecek olanı.. diye cevap ver• 
si gittikçe arttı ve adeta neşelendı: dl. Bu söylediklerim, tabi.iğ sualin!

- Pamela, haklısın, biz budala- ze cevap olamaz. Flkrlmce, en fay
yız. Bu ihtiyar çılgın, iki gün sonra dalı icat, tam emniyetli icat; tam 
ayağa kalkıp hatasını anlıyacaktır. emniyetle hareket eden sür'atli bir 

Pamela : nakil vasıtasıdır. Mesela tekemmül 
- Evel. dedi, fakat aksi takdirde etmiş bir tayyare, pek dayanıklı bir 

yani ona bir şey olursa bizim mira· cKabili sevk balon•; fakat tamami· 

mek ne güzel bir rüya! .. Fakat bu Sinema ıirketleri tarafından birtakım şeyleri yapmaktan matıruın 
rüyanın kabuslu tarafları da var- edilen yıldızlardan yukarıda SYL viA. JEAN ARTHUR. Aşağıda• 
dır. Bu angaJman insanı bir çok ROBERT TAYLOR, JOEL MC CREA 
şeylerden feragate ve mahrumiyete 
mecbur edebilir. Aktedilen bir kon- Darothy Lamour ise esmerliği~! l 'ir. Sonra derhal kansı ile bir • 
turattan kolay kolay vazgeçmek te muhafaza etmek için .. muayyen hır ikte Amerikaya hareket edecek." 

b. ld . . ümkün d ğildır' zaman açık havada gunel}te kalmı- ir Çünkü artist orada Met.ropoli· 
ıryıızıçınm e • bd · · 1 
Bir konturatı feshetmek Holivu- ya meı: ur. ur. ,. . , an operası ile bir _kunturat yap • 

. Sylvıa Sıdney ın Holivut un gece mıştır 
sa allahaı.smarladı.k dememiz la- le emniyetli olmak şart ile ... Dün. '•-'- t veren m-huı tu büsbütün kaybetmek demektır. . . . . .. d k · 

........ e e cevap "'T klilplerıne gıtmesıne musaa e yo · J ean Kiepura kendisi ile görü • 
zımgelecek. Çünkü gider gitıne:ı;, 

şimdi ilk işi bizi varis gösterdiği 
vasiyetnameyi imha etmek olacak

ilimler Zira hiç bir producteur evvelce G" _, .... d ku b' 
yadaki ihtilifların, anlaşmazlıkla- . . 

1 
tur. uz.,. yu.ztµı e uy suz ır ;en gazetecilere cdaima büyilk 

D VALERİ, D RAMON başka bır angaımaru feshetmiş yı • . . .
1
. 

rın sebebi, milletlerin. birbirini ta· · · ' . gecerun ızleri çok fark edı ıyonnu,ş. >ransu: compositcurslerinin E6er • 

tır. 
E. BELEN, O. Ltl'MİYEB dızı t k istemez 

nınıamasıdır. Milletler arasındaki angaıe e me · John Boles günde on sigaradan !erini söyliyeceğim demiştir. şu • 
mesafe kalkarsa milletler birbirini çe ekseriyetle hürriyet ve adalete Şurası muhakkak ki, bir yıldız fazla içmemiye mahkılmdur. Çün- batta Parise avdet edeceğim. tl'ç - Ne yapalım .. bizi hiç bir za. 

man varis olarak kabul etmediğim 
farzederiz .. 

daha iyi tanır ve anlarlar. tahakküm etmiye imkfirı bulunsay- için Holivut kapılannın !!nünde a- kü artistin sıhhati üzerinde niko- ay sonra da Martha bana iltihak 
2 -Bir insan icadı olsaydı, ikincı dı, bunlar en iyi icat olurd!L İm- çıldığını görmek büyük bir saadet tin fena bir tesir icra etmektedir. edecek. Çünkü o Nisan ayında fil· 

•n sualinize, cinayeti misal getirir- kansız §eyler ... O halde, kansere olmakla beraber orada aktedeceğl Jean Arthur tiyatroyu çok sever, mini çevirecek, ben de ilk fransıı· 
Mister Smithson'a gelince Şika- dim. En muzır icat olarİak tayya- karşı bulunacak deva, en faydalı konturatların şeraitine boyun eğ- fakat konturatı müddetince sahne- ca filmimi bitirdikten sonra Mart· 

goya gelir gelmez derhal bir klini- reyi buluyorum. Bugün spanyada, icat olur. mek te oldukça sıkıntılı ve azaplı .. .. . ha Eggerıth ile ikinci filmimi çe • 
ğe gittL Bu kliniğin direktörünü g:ı çın· de beşeriyete en büyük' zararı ktu de gorunmıye hakkı yoktur. 
Yet iyi tanıyordu. Bu adam ondan dokunan, yarın da kim bı'lir nere- 2 - Bizatihi muzır icat yo r. bir iştir. Merle Oberon'un evlendiği ada- virmeye başlıyacağım.• 

Iler icat, malümatımızı arttırdığı İ t h t mış yıldızlar Jean Kiepura ve Martha Eggartlı 
çok genç olmakla beraber en iyi !ere zarar verecek olan icat tayya- ı'çın· , bila-kıs· , faydalıdır. Muzır olan ş e meş ur, anın • mı, Samuel Goldvyn'in de beğenip 

d b l k turatlarını Ya Pariste yerl..,mek kararını ver • d ti d bır. ı· ı'dı' Ve 'htı'yar a d 1 an azı annın on - k bul t . ı· dır ça· nk" ·• os ann an · 1 • re eği midir? cihet bunlann fenalıkta kullanıl- .. a e mesı azım · u ar- mişleroir. 
dam bu aziz dostuna bütün dertle- 3 M d ' parken yapnuyacaklannı taahhut t' t kı t' . d" .. k b' . il - edeniyetimizi, radyo an masıdır. Patlayıcı maddeler, top ıs yme ını uşurece ırıs e Mrtha Eggerth yüzde yüz AJ• 
rini söylerdi. ziyade hiç bir şey temsil edemez, ve tüfekler gibi tayyareler de ölüm ettikleri bazı şeyler: evlemniye kalkabilir. Jenne değildir. Bu genç kadınla iz· 

Mister Sınithson ona bütün ba- R ber T l r' b" "k 
.. k" f ür'' t fh filet! olarak kullanıldığı zaman en ° t ay o un en uyu me- Joel Mc. Crea karısı Frances De.v divacı Jean Kiepuranun Aimaıt· d nl · lduk b.. -k bir çun u o, mesa e ve s a me u- . 

şın an geçe en ° ça uyu d Z akın .. muzır icat oluyor. B ufaydalı nakil raklarından biri sür'atli otomobil ile bir filmde rol alamaz. k 1 · b' ı hiddet ve asabiyet içinde anlattı. mu ur. amanımız, ve musa- .. . yaya arşı o an vazıyetini ıraz · 
. . hak' vasıtası açık şehirlere bile ölüm sa- surmektır. Halbuki mensup oldu- İ§te size bir sürü yasaklar ki, ba- ğırlaştırmıştır. Artistin FransaY' Bilhassa Georgie ve Pamela'nın baka deyn olduğu ıçin onun ı· ' . . . 

kendisini zehirlemeğe teşebbüs et- • . . ' çıyor. ğu şirket tarafından saatte 60 kı- zısı saçma olmakla beraber ıçlerın- yerleşmesi belki de bu sebepten • 
ki remzı radyo olabıllr. 3 _ Sag"lık kadar kıymetli •ey o- Iometreden fazla sür'atle ootmobil de hayırlıları da yok değil. dir. tiklerini sık sık tekrar ediyordu. • 

Biraz nefes alır almaz da vasiyet- Doktor Ramon'un cevabı: lamıyacağına göre, Pastör'ün icat- sürmem.iye mecbur edilmiştir. De-
namesini değiştirmeğe karar ver- 1 -:--- Harbi bertaraf ed.ecek i~t lan, medeniyetimizi en iyi temsil anna Durbin, sahil yerlere gide- Kıliçılilı nn•ma haberleri 
diğini söyledi. Servetini şehrin i- derdım amma bunun ıcadı kabil edebilir. Refah, konfor, kolaylık ve mez. Deniz havası sesinin berrak
mar ve hayır işlerinde kullanılmak değildir. Zannımca, beieriyete çok eğlence cihetinden işe bakılırsa e- lığını bozabilirmiş. 
üzere bağışlıyacaktL Bir kütüpha- zaran dokunan kansere karşı bulu- lektriğe birinci mevki verilmek il- Tyrone Power film çevirdi es-

nabilecek icat, icatların en mühim- zımdır. 
ne, bir genç kızları himaye mües - mi olacaktır. 

Avukat Teodor Valensi'nin ceva-
bı: 

sesesi, bir hastane, ve daha birçok 
şeyler yapılmak üzere.. 2 - İkinci sualinize düşünmeden 

Hastanede ihtiyar iyice muaye- cevap verebilirim: Zehirli gazler: 1 - Kansere karp aerom. 
ne edildi. Radyografisi alındL Fa- Harplerde hastalık mikrobu saç • 2 - Ölüm şuaı. 

kat şüpheyi calip hiçbir şey bulun.m .:::~anın~~imk~aru~~y~o~k~tur~·~B~ir~m~a~h~a~ll~e~, ~~3~~E~le~k~tr~ik-. ---~--' 
madı. ıl 

Kliniğin direktöıil Mister Flll
west, bu eski dostunun omuzuna, 
dostane bir •ekilde vurarak: 

Hem ho, ilıi .aat 11•çirmelı .•. 
hem de candan oe lıahlıaha ile plmelt için 

Bugün T A K S j M Sinemasına 
Gidiniz ve 

FERNANDEL'in 
Müziıyen, Kovboy, muz taciri ve Aşık rollerini oynadıt> 

AŞK MAHKUMU 
En ıon, en mükemmel ve en neş'eli filmini ırörünüz. Bu filmin bazı 

nada ski yapamaz. Ancak rol icabı 

olursa bu kış sporunu yapabilir. 
Loretta Young bir film çevirdiği 

esnada uğradığı. kazadan sonra oto
mobilde dalına yanında bir ıoför 

bulundurmıya meobur- tut.ulmuş 

tur. 
Wallace Beery tayyarecillğe ba

yılır. Bir de tayyaresi vardır. Fa
kat tayyare kullanmak zevkinde!\ 
mahrumdur. Çünkü tayyare kul
lanmak tehlikeli bir spordur. 

Claudette Colbert bilhassa film 

çevirdiği sırada gıdasına büyük bir 

itina gösterir. Çünkü konturatında 

şirketin işaret ettiği muayyen sik

let! daima muhafaza edeceğini ta-
abhüt etmiştir. 

Holivutta evlenme ve 
boşanmalar 

Bir zamanlar filmlerde çocuk 
rollerinde kendine büyük bir şöh 

ret yapmış olan meşhur çocuk yıl 
dız Jackie Coogan'nın, filmlerde 

küçük roller alan genç yıldızlar • 

dan güzel Betty Grable ile evlen

diğini biliyorsunuz. Bu izdivaç Ho-

livutta büyük gürültüler yapmış

tı. Halbuki şimdi bu genç karı ko
canın ayrılmak üzere olduklarını 

haber alıyoruz. 
Boşanmıya mukabil bir de izdi

vaç vardır. Marle Oheron ve Da
vid Niven evleniyorlar. Birkaç ay 
evvel de Londrada Marle Obe -
ron'un Aleksandre Kordo ile ev -
leneceği söyleniyordu. 

Artist lr.arilıatürl•ri 

r 

- Siz iyi ~lmak için buraya gel-~ 
diniz aziz dostum .. dedi. Fakat si
zin burada kalmanızı icabettirecek 
hiç bir sebep yok. Yerinizde olsam 1 
derhal evime giderdim. Hastalığın \ 
nüksetmesi için de hiç bir sebep 
görmüyorum. Eğer arzu ederseniz, 
size küçük bir hastabalocı kız ve
receğim. Flossie zeki, güzel ve tatlı 
bir kızdır. İstediğiniz kadar onu 
yanınızda saklıyabilirsiniz. Bütün 
bunlardan sonra da aziz dostum 
kendi kendine bir takım facialar 
uydurmamanı ve vesiyetnameni 
değiştirmemesini tavsiye ederim. 
Niçin bu zavallı çocukları bu kadar 
ağır bir itham altında bırakıyor • 

k111mlan Nonnandie vapurunda ve Kaliforniyada çevrilmiştir. Bette Davis, bir gün saçlarını bo- livutta Wuthering H~ights filmi • lllJ••• 
ilaveten : EKLER JURNAL son dünya haberleri yayıp esmerleşmeyi tercih edeceği ni çevirmekle m~guldür. Bu film. 

Halihazırda Marle Oberon Ho-
Bugün _ _... 

sun? 
Mister Smithson: 

- Pamela eğer Georgie ona ser
vetimden bahsetmeseydi ve ben öl
dükten sonra bu servetin ergeç o
nun kendisinin olacağını söyleme
seydi yeğenimle asla evlenmezdi, 
dedi. Bu genç kadın benim yaşadı
ğımı, belki de daha uzun müddet 
yaşıyacağımı görünce tabiidir ki, 
sabırsızlandı. Georgic ise, zayıf ve 

( A rl•nın 7 ,,.,,... t>nu+n..ln ~ 

Bugün ıaat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. düşünülerek sarışın kalmıya mec- de genç yıldızın partöneri David 

~:::::::::::::::::::::::::::~b:u:r~edi:·~lmiş:· ~t~lr~. ••••••" Niserı'dir. Rolleri icaln filmde bi -.ıııı ribirleri ile evlenen iki yıldız ha-
yatta da birleşmiye karar vermiş 

Babalarının Namus ve Şerefini, 

4 gencin mUthlt 

BUGÜN 

Ü~IEK 

kendi Atk ve Hayatlarını kurtarmak için 

ve hayec•nlarla dolu maceraaa 
çarpışan bulunuyorlar. 

Marta Eggerth ve 
Jean Kiepura Parise 

yerleşiyor 
?;'[artha Eggerth ve Jean Kiepu

ra Parise yerleşiyorlar. 
J ean Kiepura bir müddettenbe

ri tifodan rahatısıroı ve bir klinik
te tedavi ediliyorolL Al'tist artık 

iyi olmuştur. 26 İkincikanunda Pa-

SARAY 
Sinemasında 

Parlak muvaffakiyetler ka· 

zanan ve DOROTHY 

LAMOUR'un 

en son ve mükemmel 
temsili olan 

ORMANLAR PERiSi 
(TURA) filimini görüniiı 

ilaveten: FOKS JURNAL 

Bugün saat 11 ve 1 de 

tenzilatlı matineler 
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SPO 
Talebeler hakkında 
verilen karardan sonra 

Mektepliler aralannda da maç yapmıyorlar 
Talebeler hakkında verilen ka-

rar dolayısile ltlüplerden fili ali
kaları kesilen futbolcüler adeti 
Sı><>r yapmaktan suçlu olarak şu
rada burada dolaşmaktadırlar. Bu 
zıyaa uğrayan vakitlerini talebe -
lere israf ettirmemek istiyen bazı 
mektepler Maarif Vekaletinden 
heniız emir almamalarına rağ -
men spor oraginzasyonu işine te -
şebbüs etmişlerdir. Bu meyanda 
dün Taksim stadında oynanacağı 
gazetelerle ilan olunan Galatasa -
ray - Boğaziçi liseleri maçı için 
stada koşan meraklılar maalesef 
hi\bir harekete tesadüf edeme -
den dönmilslerd!r. 

Yaptığım;,, araştırmadan bu 
maçlll bilinmez bir sebep dolayı -
sile oynanmasına mektep müdür -
leri tarafından müsaade edilmedi
lini anladık. Görülüyor ki spor -
da crganizasyon söylendiği ve bi
lindiği kadar koray bir iş değildir. 
Şu halde klüplerde resmi sıfatla 
Yer almıyan talebe sporcular mek
teplerinde de teşklla18ızlık yüzün 
den bir müddet daha dolaşacaklar 
demektir. 

r ı:gunku maçlarda yüksek 
ntekttp talebesi takımlarda 

yer alacak mı ? 
Dün akşam geç vakit haber al

dı.i!ımıza göre Beden Terbiyesi is
tişare heyetinin içtimalarından 
varılan neticeye göre ve verilen 
9eyana(a nazaran son memnuiyet 
kararı Beden Terbiyesi tarafından 
verilmemiş yalnız Maarif Veklle-
ı· . 
ının 931 senesindeki kararının 

Bugünkü Maçlar 
TAKSİM STADINDA: 

Galatasaray, Beykoz saat 
15 hakem Adem Göğdiim. 

ŞEREF STADINDA: 

Kasımpaşa - Ortaköy saat 
9.3-0 hakem Şazi Tezcan. 

Eyüp - Galata Gençler saa.t 
11.15 hakem Necdet Gezen. 

Beylerbeyi - Anadoluhisar 
saat 13 hakem Adnan Akın. 

Beşiktaş - Hilil aaa.t 14.4~ 
hakem Şazi Tezcan. 

FENERBABÇE STADINDA• 

Davutpaşa - Anadolu saat 
11 hakem Tarık Özeııgin. 

İııtanbulspor - Süleymani -
ye saat 13 hakem İzzet Mu -
bittin Apak. 

Fenerbahçe - Topkapı H -

at 14.45 hakem Refik Osman 
Top. 

BARUTGÖcit SAHASIN -
DA: 

Alemdar - Barutgücfl B. 
saat 13. 

Alemdar - Barutgiicil A. 
saat 15. 

Gayri fedEreler : 
TAKSİM STADINDA: 

Arnavutiköy - Yenikurtuluş 

saat 10. 
Beyoğluspor - Galataspor 

saat 11.30. 

min edilmiş bulunmaktadır. Gü -
reşçiler izin gününden başka Çar
şamba akşamları da toplu bir hal
de •inemaya götürülmektetir. Gü
reşçilerimiz saat 16 dan 19 kadar 
üç saat güreş idınam yapmakta -
dırlar. Bu idmanlara güreş antre
nörü nezaret etmektedır. 

İdman salonu olarak ta Hacı 
Bayramdaki eski bir medrese mü
kemmel bir hale sokulmuş ve ld -
man salonuna da alakadarlardan 
başkası sokulmamak karan veril-

tatbi!t edilip edilmiyeceğini sor -
gusuna Vekaletin verdiği menli ce 
vap tamim olunarak tatbik ettiril
mek istenmiştir. Maarif Veklleti
nin 931 projesinde yüksek mek -
tep talebeleri hakkında memnu
iyet kararı olmadığına göre bu -
günkü lik maçlarmda hemen hep
si mektepli olup büyük bir ekse -
riyeti yüksek mektebe mensup id
"'•ııcısı bulunan İstanbulsporun 
Süleymaniyeye karşı çıkardığı 
takımdan hem yükı.ek mektep 
taınbes · mı.ş· tır. Güreşçilere muntazam bir ' ı ve hem de memur bulu -
nan üç futbolcusunu takımına ala- idman programından başka mu -
Cağını işittik. 

Bu haber doğru çıktığı takdirde 
Beden Terbiyeainin ilk verdiği ka 
fardan yavaş yavaş rücua başla
mış sayabiliriz. 

Güreşçilerimiz Ankarada 
maça girdiler 

siki, hesap ve adabı muaşeret ders 

!eri de verilmektedir. 

Bu kampta yeni bir hususiyet 

t_!! çalışmalarda (rakipli çalıştır -

ma) sisteminin kabul edilmlş ol-

masıdırö Kamp Nisan ayı sonuna 

kadar devam edecektir. 

.Güreı Federasyonunun son ver 
d.iğı karara göre Mi~! Güreş ta - Eski şampiyon galip geldi 
kunımıza mensup idmancılar b! - Parls - Fransanın tanınmıı bok
~ ~irer Ankaraya davet edilerek sörlerlnıden sabık §&11\piyon Jlldou
.,Ierı de Ankaraya naklolunmak-
tadır. Bu meyanda Çoban Mehmet vıırd Tenet, Avrupa hafif sildet 
"""eiki hafta Ankaray gitmiş ve boks şampiyoou Yunanlı Antıonio 
~ada açılan güreş kampına yer -
l'flniftir. 
Yapılan programa nazaran gü -

reşçiler kamptan ancak haftada 
b" 

C'hristufaridis ile Spor palas.ta ya.p

tığı 11. ravunluk bir maçta puan 

hesabile galip geleı·ek, tekrar Av

rupa şampiyonu ı.lm~. Maçta 
ır gün çıkabilmekte ve sıkı bir 

dis.iplln altında ç~tırılmakta _ seyirci sıfatile hazır bulunan Al -
dır. manya şampiyonu K<1lonyalı Bee-

Kaınp Hava kurumu binasında selman ile sabık Avrfqıa şamplyo-
kurulmuş ve güreşçilerin iaşesi nu Klaverenin Tenet'i bir maça 
de Hava Kurumu tarafından te - davet edeceği ssnılmaktadır. 

Bucün Taksim tad d k 8 tn a arıılaşacak olan Galata.lıietray takın1tnuı 
eski ka droau 

' ~ ,. 
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Uladaltda ayın yırmt beşmden bayram sonuna kadar kaya& spı.rı,rt ve yarqları yapılacak 

BİTLER Çekoslovalcyanın Almanya hududundaki hM'ap bir halde 
teı;lhn aldığı tahklm,.tıru ziyaret etti. Bu müthiş tahkimat elyevm 

hemen hemen işe yaramaz bir haldedir 

Vahıilerde süs hevesi ve işvenin 
bariz bir nümuneııl: Bir seyyah bu 
vahşi kadının boynuna bir mücev
her takarken o kırıtıyor ... 

BİTLER bellidrr. Fakat bütün 
Alnıanlara evlilik, çoluk çocuk sa
hibi olmanın faziletinden bahse
der. Evlileri, çocuk yapmaya teş-

vik eder. [Sağdaki resim] 

Çiodeki büyük harpte Çin ordu
su en son vasıtalarla gittikçe kuv
vet bulmuş ve iki sene evvel hiç 
bir şey değilken bugün en modern 
ordular halini alınışhr. Soldaki 
resimde kıım torbalarile nasıl tak
viye edildiklerini göriiynrsunuz ... 

SAYPA il 

Silah fabrikaları Avrupa ve Amerlkada buıtiine kadar ula &örül
miyen bir inkişaf içindedir. Her fabrika çift yevmiye ile secell 
eündllzlü çalışıyor. Silah, cephane, mühimmat, mermi, bomba, tep 
ve daha blzhn bllmeditlmlz bin türlü gu, maske yetlftlrlYor. Bu 
müthiş faaliyet, yalnız mllhlm.mat yeti,tirmek lhtlyacıadu delil, 

itsizlere ;, bulmak mecburiyetinden de ılotuyer. l'ilbııldb lılr sll
manlar milyonlarca işsiz olan Al manya ve İnıllterede artık ı.,.,ız 
kalmamış gibidir. Fransa ise bir samanlar kırk saate inen hıı(talık 
mesai saatini 48 saate çıkarmıştır. Yukarıld resimlerimbı İnıiltere· 
nin silih fabrikalarından ikialndeld faaliyeti ıöateriyor. 

Çekoslovakyeda Almanların eline ıeçe• lnı tııiokimatın •il' 
işe yarayıp yaraınıyacatı tetkik ediliyor. 

.JANET MAKDONALD Bolivutta çevrilen yepyeni bir fllmbıııle 
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MiZAH 

- Şu Cemile öyle sinirleniyo -
rum ki, bir daha konuşmıya -
cağım onwıla,_ 

- Münasebetsiz bir harekette 
mi bulundu? 

- Hayır, kaç gündür yüzüme 
bile bakmıyor. 

Avrupanın bugünkü hakiki 
vaziyeti 

- Hala borcunu vermiyorsun. .• 
Allahtan korkmazsan kimden 
korkarsın bilmem ki?: 

- Karımdan,_ 

Millet vapurundan 
kurtulanlar 

Ereğ!ide, batan Millet vapurun
dan kurtulan tayfa Ali ile Dur -
sun ikinci ticaret mahkemesine 
müracaatle kaza hakkındaki mer
kez raporunun alınmasını istemiş 
lerdi. 

İki tayfa dün sabah ikinci ti -
caret mahkmesinde dinlenmişler

dir. Tayfalar facianın nasıl cere
yan ettiğini anlatmışlardır. Mah
keme merkez raporunu tanzim 
etmiştir. 

Almanya ve Amerikaya 
300 balya satıldı 

Tiftik piyasasında muameleler 

hararetini muhafaza etmektedir. 

Gerek Almanya gerekse Amerika 

bu hafta da piyasada mal almak

ta devam etmiş, bunun neticesi 

olarak her iki memleke!e ce aan 

3000 balye tiftik satılmışt.r. 

Tiftik fiatleri şöyledir.: Oğlak: 

135 - 136, Karahisar, Kü:ahya, !-'s
kişehir, Yozgat malları 115 -117, 
Ankara, Bolvadın, Polatlı, Beypa

zar malları, 113 - 114, Çerkeş, Ge
rede, Bolu malları: 105 - 110, Kas
tamonu, Sapanbolu malları, 117 -
117, K<ınya, dağ malı ve Ilgın aya
rı mallar: 110 - 115, Konya ovama

lı, Mardin malları: 95 - 100, Çen -
geli mallar: 105 - 107, muhtelif de
ri malları: 70 - 75 kuruştur. 

Av derileri 
Av derisi piyasası canlanmağa 

başlamıştır. Piyasadan son günler

Avcılık için en 
müsait yer ~KA 

Müzelik bir şemsiye Beynelmilel teşkilat 
Reisinin sözleri 

Beynelmilel avcılık teşkilatı rei
si Mösyö Maksim Dükrek Anka -
radan şehrimize dönmüş+ür. Mu -
maileyh burada avcılık ilmimizin 
tanınmış bir siması olan prens 
Abbas Celalin davetlisi sıfatile bir 
kaç gün kalacaktır. Dün kendisini 1 
ziyaret eden bır muharririmize 
Mösyö Dükrok Ankara seyahati
nin intıbalarını şöyle anlatmıştır: 

Üşümemek için tavsiye 
edilen beden hareketleri 

Faydalı bilgi:er 
ı - İpek elbiseler hiçbir za

man fırçalanmaz. Onları bir 
yünlü parçası ile silmelisiniz. 
Bu yünlü parçayı daima te -
miz tutmaya dikkat etmelisi

niz. 

İngiliz Başvekili Çemberlaynin 
şemsiyesi meşhurdur. Koca Baş -

vekil ömrünün 
birçok saatleri
ni yaya geçir -
eliği için şemsi· 

Şişman, zaif ve normal ka
dınlar nasıl ekzersiz _yapmalı 2 - Kışın yatağınızın sıcak 

olmasını istiyorsanız, bir şişeye 
i;ııce kum doldurunuz ve bü
tün gün, gece yatıncıya kadar 
bu şişeyi yatağınızda bırakı -

yesini 
dan 

yanın -
ayıramaz 

ve onun resim
lerini Roma se
yahatinde bile 
şemsiye kolun
da olarak gör -- Hükfunet merkezinde devlet 

adamlarınızın bazılarile konuşmak 

şerefini kazandım. İktısat Vekale
tinin turist ofisi ile temasta bu -
lundum. Fikirlerimle çok allika 
uyandırdığ~mı hissettim. İstanbul
da kalacağım birkaç gün zarfında 
civar mer'alarda beni davet etmek 
nezake~e bulunan Abbas CelAI 
ve birkaç avcı ile birlikte avlana -
cağız. 

Muharririmizin avlanmaya mü
teallik levazımı ber~ber getirip ge
tirmediğini sorması üzerine meş -
hur avcı: 

-ELbette diye cevap vermiştir. 
Kırk senedir gezdiğim elli yabancı 
memlekete daima tüfeğimi çanta
mı, muşambamı beraber götü.rmü
şümdür. 

Mösyö Dükrok memleketimizin 
avcılığa nekadar elverişli olduğu 

hakkında sözlerine şöyle devam 
etmi~r: 

r 

t . 

Kuvvetli vücutliilerin 
ekzerııiai 

f 

• 

·-
Normal 

vücutliller 

nız. 

3 - Ayaklarınızı soğuktan 

mulhafaza etmek için ayakka
bınızın içine gazete kağıdın -
dan kalın bir tabakalık koyu-
nuz. 

dük. İtalyan
lar bu meşhur şemsiyenin mü
zelerine konması için kendilerine 

hediye edilmesini rica etmişler. 

Fakat Çemberlayn bu ricayı kabul 
etmemiştir. 

Birçok memleketlerde yetmiş 

yaşına basanlar müzelik addedi -
lirler. Meslekleri, siyasetleri, fi -

rar ediniz. 
kirleri eskir, artık tarihin malı sa-

2 - Kollarınızı arkanıza kavuş-
turunuz. Evvela bir bacağınızı öne yılır. Fakat Çemberlayn şu birkaç 
doğru uzatıp ayağınızın ucile yere ay içinde tayyare, tren, vapur se
dokununuz. Sonra bu bacağınızı yahatleri yaparak, binbir politika 

. yavaşça yukarı kaldırınız ve bir- 1 müşküllerini yenerek yetmiş ya

denbire indiriniz. Bu hareketi her şına rağmen henüz ne kadar genç 

bacak için beş defa yapacaksınız. ve zinde olduğunu ispat etti. Şem-

1 - Elleriniz kalçalarınızın üze- siyesini hediye etmiyerek daha 
rinde olduğu halde dizüstü duru- bir çok seyahatlerde siyasi fırtı _ 
nuz. Topuklara doğru vücudünüzü nalara, yağmurlara, c!ol.ulara ha
bükünüz. Bu bükülüş esnasında ne- zır olduğunu da göstermek isti -
fes alınız. Doğrulup öne doğru eği- yor. 
liniz ve nefesinizi bırakını3. On beş 
defa bu hareketi yapınız. Gökyüzi;nde çay 

2 - Ayakta durunuz. Ellerinizı Tayyare artık bir nakil vasıtası, 
evvelii. vücudünüzün boyunca iki harp vaEitan değildir. Lill:s te de
tarafınıza bırakınız. Bir bacağınızı ğiHir. Bir spor 
kaldırıp elinizle dizinizi tuatrak ve eğlence ol -
dizinizi göğsünüze kadar çıkarınız. nııyada başladı. 

-Bugün Avrupada avcılık için 
müsait üç memleket göz önünde 
bulunuyor. Macaristan Polonya ve 
Romanya ... Türkiye bıınların dör
düncüsü olacaktır. Tasavvur edi -
niz ki Fransada bir buçuk mily<ın 
avcı vardır. İngilterede bunun iki [ 
mislini bulabilirsiniz. Aınerikada 

Zayıt kadın !arın ekzersısi 

[Her bacak için bu hareketi 15 deEa Başka memlc -
tekrar ediniz. Sırt veya ba5 dimdik ketlerde tayya
duracak, eğilmiyecektir. rr-,.,, bizim oto

beş milyon avcı. .. Bütün bu me - Üşümemek, vücudünüzü bütün 
raklı centil.menler kendi memle - gün sıcak tutabilmek için iki basit 
ketlerindeki av hayvanlarından ekzersiz. Bu ekzersizlerin şişman, 
daha fazla bir miktar teşkil ettik - zayıf, normal her vücude göre şe
leri için avı ve av sahalarını baş-• killeri değişir. 

ka memleketlerde aramaktadırlar. j ı ı- Ayakta, bacaklarınızt biribi 

- Türkiye av mer'alarını bu 1 rine birleştiriniz. Ellerinizi de başı
meraklılar için açtığımız takdirde nızın üzerinde birleştiriniz ve vü
turistik noktai nazardan ıp.emle - . cudünüzü kabil olduğu kadar yana 
ketin bir faydası olur mu? eğiniz, doğrulup bu sefer ayni ha-

- Tabii.. Ve bilhassa bu cihet reketi aksi istikamete yapınız. Her 
çok dikkate değer .. Türkiye bu - iki taraf için bu hareketi 12. defa 
günkü vaziyetile haiz olduğu bu yapınız. 

büyük imtiyazı istediği gibi işle -ı 2 - Yine bacaklarınızı birleştir!
tebi!ir. niz, ellerinizi de başınızın üzerinde 

birleştiriniz. Evvela sağa doğru ı _ Bacaklarıruzı birleştirin:z. 
1 

mobilden kork
belden itibaren vücudünüzü kabil Kollarınızı yukarı kaldırınız. Sonra tuğumuzdan da 
olduğu kadar bükünüz. Bu sırada öne doğru geriniz ve bir bacağınızı ha az korku i
sağ bacak ta kabil olduğu kadar kaldırıp elinize temas ettiriniz. Bu le biniyorlar. 
yukarı kalkmalıdır. Bu hareketi, hareketler gayet seri yapılacak ve O kadar ki geçenlerde Pariste 
ayni şekilde sol taraf için de tek- 15 defa tekrar edilecektir. ı büyük b 'r düğün ziyafeti veril -

rar ediniz. Her iki taraf için beş de- . 2 _ Ayakta bacaklarınızı biri.eş- ~iş, bu .. ~~y~I~tte bu~~nanlar g":e 
fa bu hareketi tekrar etmek !azım- tırerek tutunuz. Kollarınızı one . arısı go.,yuzunde bı, çay ıçmege 
dır. doğru geriniz, sonra ~ayaklar, kul~ 

1 - Nefes alma hareketleri: Kol- ı !ar hiç bükülmiyecek, gayet gergin 
larınızı, başınızı ve vücudünüzüu olacaktır- yere doğru eğilip avuç
göğüs kısmını arkaya doğru atarak larınızı yere yapıştırınız. Eğilirken 
nefes alınız, sonra öne doğru eği- nefes alınız, doğrulduğunuz zaman 
!ip nefesinizi bırakınız. Bu hareket- nefesinizi bırakınız. Bu hareketi 25, 
leri ağır olmak şartile 15 defa tek- 30 defa yapabilirsiniz. 

d1vet olunmuşlar. Fi~hakika bir 

tayyare Parisin 2000 metre üstü -
iiL uçurulmuş, orada parlak 

bir çay ziyafeti verilmiş. Çay o 
kadar hararetli geçmiş ki davetli
ler tayyarede olduklarını unuta
rak dansetmeğe bile kalkmışlar. 

BORSA VE PİYASA HABERLERİ 
GÜNLÜK PiYASA 

ispanya harbi ve piyasa 
Sanayi Hareketleri 

Gıda sanayii Bir iki gündenberi piyasada si -
yasi hadiselerin bıraktığı hissi in- Ev ekonomisi sütununda, birkaç 
tibalardan bahsetmiştik. Son si - defa bahsedildiği gibi, memlel<.eti
yasi hadiseler, dün de yazdığınuz \ ıı:izde gıda sanayiine do~ru .büyük \ 
gibi, piyasada fiailcr üzerinde bir bır adım atılmamıştır. ''° :ıkıa kın
tesir yapacak mahiyette değildir. ci beş senenin endüstri planında 
Böyle olmakla beraber, yine asap gıda sanayiine mütea\J;k kısımlar 

vardır. Bunlardan bir 'l'rabzond:ı iizerine tesir yaparak merak ve en
dişeyi mucip olmaktadır. 

İspanya hadiseleri münasebeti
le, İspanya ile işler tamamile dur
muştur. Halbuki geçen sene ya -
pılan ticaret anlaşması üzerine, İs
panyayla yeniden münasebetlere 
girmek imkanı hasıl olmuştu. İspan 
ya bizden, yumurta ve gıda mad
deleri almaktaydı. Buna mukabil 
Katalonyada bol miktarda stok ka. 
lan ucuz kumaşlardan satın alıyor
duk. Maamafih anlaşmada bu e -

saslar tamamile nazari mahiyette 
kalmıştı. Çünkü yumurta tacirle -
rimiz, İspanyaya mal sevketmek 
için çok tereddüt ediyordu. Fran

ko ordularının Barselon önüne 
kadar gelmesi, İspanya ile aramız
daki ticari münasebetleri tamami
le felce uğratmıştı. 

Dün piyasada nakliye sigorta ta
rifeleri hakkında bir şayia çıkmış
tır. Bu şayiaya göre, nakliye si -
gortalarının yükseleceğinden bah
sedilmektedir. Dün bu hususta a
lilkadar yerlerden bu h~beri sor -
duk. Aslı olmadığını söylediler. Si
gorta nakldiye tarifrlerinin yük -
selmesine bir sebep yoktur. Vakıa 
İspanya sularında işliyen vaı>ur

larla nakledilen eı:.ıya için nakliye 
sigorta tarifeleri yükselktir. Fakat 
diğer limanlar için bir şey yoktı>!. 

tesis edilecek olan soğuk et kon -
servesi fabrikasıdır. Et konserve -
sinden evvel, yapılacaii: iş yağ sa
nayiine doğru bir adım ııtmaktL 

Memleketimizde yağ sanayii, he
nüz fabrikasyon devresine girme
miştir. Yağ istihsal edilen mınta -
kalarda, yağ sanayii ev sanayii de
recesindedir. Bundan ileri gide -
memiştir. Yalnız Karsta bir iki yağ 
fabrikası vardır. Halbuki bol ve 
ucuz yağ çıkarmak için, yağ istih
saline elverişli mıntakalarda yağ 

fabrikaları açmak Iazımdır. 
Ziraat Vekaleti beş senelik zi -

raat p!anında gıda sanayii için de 
bir kısım hazırlamaktadır. Mevcut 
projelere Ziraat Vekaleti tarafın -
dan kurulacak olan Etibank, gıda 
sanayiini tahakkuk ettirmeğe ça
lışacaktır. Henüz Etibank kurul -
mamıştır. Banka kurulacak, kurul
duktan sonra yağ sanayii hakkın
da tetkikat yapılacak, tetkikat bi
tecek, yağ fabrikası kurulacak, 
vesaire .. Bütün bunların olup bit
mesi yine bir senelik bir zaman 
meselesidir. Ucuz ve nefis yağ yi
yebilmek için, bir seneye razıyız. 
Fakat bir sene beklemeden evvel, 
yağı ucuzlaştırmak için çareler a
ramalıyız. 

PARA BORSASI 
ANKARA 

21 -ı - 939 

I Sl'ERLİN 

IOC DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRE 

100 İSVİÇRE 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 CEKOSLOVAK 

,100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
I ,,J LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ 
100 RUBLE 

..... -

1 A '·l<IŞ 

5.92 
126.4725 

3.34 
6.65 

28.56 
68.6725 

50.555 
21.375 

1.08 
1.5575 
4.3375 

5.92 
23.89 

25.0625 
q,905 

2.8325 
34.56 

30.4775 

23.8625 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu 1 peşin 19.375 

Ergani 19.80 

.. .. .. .... ,. ... 

SEBZE FiATLERİ 

Bakla 
Bezelye 
Lahana 
Prasa 
Ispanak 
Şalgam 

Havuç 

k11ruş. S. 

35 
40 

1 50 
2 

1 50 
4 
2 

5 
3 

Piyasa Haberleri 

150 balya koyun 
derisi sattık 

EV EKONOMiSi 

125 gram ton balığı 
Kadıkiiyünde oturan K. imzasile 

şu mektubu aldık: 

Bu hafta içerisinde Almanyaya 
1 

•Çocuğuma süt tedarik etmek 
150 bal ye koyun derisi satılmıştır. ı için Kadıköyünde itimat edilecek 
Almanyadan talepler devam etti - bir sütçü bulamadım. Hergün bir 
ğinden önümüzdeki haftalar içe -1 şişe süt almak için İtan bula gidi -
risinde de bu satışların arkası ke - 1 yorum. Bizde, süt meselesi ne za-
silmiyeceği umuLmaktadır. man halledilecek?• 

Talepler fazla olduğundan fiat- Bir çocuk babasının bu haklı şi-
ler geçen haft a' ' " nazaran 4 kuruş ı kayetini siz de okudunuz. Süt me
yükselmiştir selesinin yakında halledileceğini 

8000 keçi derisi 
çok ümit ediyoruz. Süt meselesi, 
nihayet devlet meselesi olmuştur. 

Koyun derilerinden başka yine Devlet Ziraat Kurumu, İstanbulun 
Almanyaya 8000 adet te keçi derisi süt ihtiyacı için tetkikler yapmak

ihraç edilmiştir. Keçi derileri pi -
yasası ihracatı dolayısile çok tut-

tadır. 

Aksarayda, M. imzasile yazılan 
bir ınektııpta deniliyor ki: 

- Konserve fabrikalarının A -
merikaya konserve satacağını ga
zetelerde okuduk. 

kundur. Talepler devam ettiği tak 
dirde bugünkü fiatlerin birkaç 

kuruş daha yükselmesi beklen -
mektedir. Şimdiki halde keçı deri-

Bilhassa' balık konserveleri A -
!erinin çifti; 175 - 180 kuruş ara - merikaya ihraç edilecekmiş... Bu 

sında satılmaktadır. habere pek memnun olduk. De -

Takas komisyonu mek ki ~izde d.e k~nserv~ sanay'.i 

O.. ·· ·· d k. S 1 ·· ·· t k o kadar ilerlemış kı Amerıkaya hı-n um uz e ı a ı gunu a as 
k · ··h· b. t 1 , ı le konserve satacak dereceye gel-
omısyonu mu ım ır op an.ı ya-

miş... Halbuki konservelerimiz 
pacak:tır. Bu toplantıda Amerika, çok pahalıdır. Buna aklım ermi -
anlaşmasının mer'iyet mevkiine yor. Acaba pahalı konserveler A • 
girmeden takas muamelelerinin merikaya satılabllir mi? 

Amerika - Türkiye ticaretinde ne Ufak bir kutu ton balığı 10 ku -
dereceye kadar rol oynamakta ol- ruş ... Halbuki ton balığı yapılan 
duğu hakkında tam bir fikir edin- orkinos balığının kilosu toptan 60 

mek üzere bir haftalık haıtta on beş paraya satılıyor. Ufak ku~lardaki 

günlük takas muameleleri tetkik ton balığı ise, 125 gramdır. bu ne 
olunacaktır. pahalılık! Ne oluyoruz? .... 

Peirinç satışfarı iyi gidiyor 
Bizde, konserve sanayii ıslaha 

muhtaçtır. Memleketimizde kon -
serveyi ucıızlaştırmak için çareler 
aramalıyız. 

de bilhassa san sar aranmakta dır. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!! 

Karadeniz ve ayarı mallar için lifler alınruış, bu fiat üzerinden bir 

34-38 liraya kadar teklifler alın - iki parti sansar ıhraç edilmiştir. 

mıştır ki bu fiat oldukça iyi adde- Tavşanların derisi tanesi 12, por -
dilmektedir. Akşehir An.kara cinsi sukların çifti 4 liraya satılmakta
mallarına da 26-30 lira kadar tek - ı dır. 

Gıda sanayiinde konserve sana
yiine de büyük ehemmiyet verile
cektir. Memleketimizde sebze ve 
meyvaların nekadar pahalı oldu -
ğundan bahsetmiştik. Konserveyi 
de ucuzlattırmak için, ucuz sebze 
ve meyva yetiştiren yerlerde kon -
serve fabrikaları açılacaktır 

Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 
Maydanoz 

7 
25 
2 

40 
50 

Bu yıl pirinç mahsulü çok iyi ol

muştur. Muhtelif pirinç yetiştiren 

bölgelerimizden devamlı bir şekil
de İstanbula mal gelmektedir. Bu

nunla beraber muameleler harare
tini kaybetmemekte, gelen mallar 
birikmeden satıl.maktadır. Pirinç 
fiatleri de iyi gitmektedir. Tosya 

VEKİLHAl?Ç 

pirinçleri bu haMa 24.5 kuruştan 
satıLm.ıştır. Diğer pirinç cinslerin -
de de 40 para kadar bir yükselme 
görülmektedir. 

~A~lbO\lı( 

( Altı yol ağzın~a ~) 
neler oluyor neı~r ? 
(Boğaz i<'iudc), (hodrnıci~' ' ... 

!erin etrafında) topl•nun ııı'. 
roplar öldürUlme.1.se nire •11

' 

ce fclliketler doğar. Bor•5
' 

Kadıköyündeki (&ltıyol n~' 
zı) na bcnzcT. Burnuıntr;ııf 
iki arka deliğinden giren rııi~· 
roplar burun boşluklarıııd• 
çok fenalık yaparlar. 

<Alın boşluğuna) sokul•• 
mikroplar (sinüzit) denilt~ 
tehlikeli bir hastalık doğıı · 
rurlar. Sağ veya sol kaş üs · 
tünde insanı bayıltacak det"' 
cede şiddetli baş ağrısı yaP31' 

Vaktinde tedavi ediJmcı'~ 
(operatör) insanın alnını ya' 
rar. Sonra parlak çchred' 
(bıçak yeri) kalır. Zamaıı1•· 
da da ameliyat yapılnı•t~ 
mikroplar (beyin zarlarıJll 
sararak insanı telef edebilir · 
ler. Bademciklerin clvarınd•· 
ki mikroplar küçük bir ( lı• · 
va yolu) ile (orta kulağı) sır 
rarlar. (Kulak akıntısı) bU · 
sule getiriTler. 

Bu (zehirli irin akıntısı) 
zamanında iyi edilmezse (l<•· 
lak zannı) deler. İnsanı sağıl 
eder. Veyahut (iç kulağı) 0' 

hücum eden mikroplar (ııı•' 
nenjit) denilen (beyin hoJll • 
ması) yaparak insanı öhliİ ' 

rürler. 
Boğaz içindeki mikroplar 1" 
manında telef edilme:ıse, gırt· 
lak nezlesi y aparlal'. (Ses ıo· 
tukluğu) zuhur eder. 

Bu hastalığa da önem ve • 
rilınezse nefes borularına ~a· 
cum eden mikroplar, ( broıı ' 
şit) ve hatta (zatürrie) ~1 

(zatiilcenp) bile yaparlar. 

* Velhasıl bademciklerde, bO ' 
ğazda toplanan mikroplar di' 
etlerini, djş çürüklerini tii . 
kürük bezlerini, ve hatta ıııı· 

"t' de ve barsakları sararak ıu 
lü türlü hastalıldan hasıl ı· 
derler. 

İşte bu kadar geniş ve te~ 
likeli hastalıklardan kurıııl· 
mak için size pek kolay ve it" 

sirli bir ilaç tarif edeceğiıı•· 
Eğer bu ilaca devam ed<I' 

seniz, yukarıya yazdığım Jı•ı; 
talıklar zuhur etmez veyab0 

o hastalıklardan herhangi b'. 
ri husule gelmiş buhınıı~' 
bu ilaç ile ve AIJahın yoı-0'' 
mı ile iyi edilmjş olUJ'. 

Bu reçeteyi eczaneden r•l' 
tırmız. 

Alrol 100 graJll 
2 graın Mentol 

Okaliptol 
Buğu halinde 

1 graııı • 
kullanıl•'" 

tır. ' 
~ı· 

Bir kahve fincanın için• 
kahve kaşığı bu ililstau lı0 

1 
yunuz. Fincanın içine kayıı• 
bir halde su ilave eder etıı•"' 
buharını, buğusunu nefes 

,. 
lır gibi burnıınuzım içiııe ~·ı 

• ıt· 
boğazmıza doğru çcJııP 

ı· 
(4-5) dakika bu tarzda teııe 
füs ediniz. Buharın zayi oh"',' 

·~ ması için başınıza (kndJıı• 

gibi) bir <baş örtüsü) ko) 11 

nuz, gözlerinizi kaporsaııli 
daha iyi olur. Bu usul ile ~UP 
de (3-5) defa yaparsanız ~~ 

::r.ve s1:ğa:u:ı~~:~;:~: ~ı 
geçer. 

Lokman HEIC1"4 

Bu hafta gelen maııar 
ve huğda y fiatleri 

Bu hafta içerisinde muhtelif! . . , 
!erden Istanbul pıyasasına 

ton buğday, 258 ton arpa, ıoOpı 
mısır, 70 ton çavdar, 51 ton ıı 
62 ton yapağı olmak üzere 367Z 
mahsul gelmiştir. 

1 Buğday piyasasında bu b 
·,·ı 

mevrudat iyi olduğundan .'.· 
0
, 

mütemayil bir vaziyet gör~J.ı 
fiatler bir miktar yüksel.ıt'0 

Toprak mahsulleri ofis nanıııı• . 
len buğdaylar Haydarp~ad•~t 
lolara alınmıştır. Bu mallar eG 
yaç görüldükçe piyasaya arı 
cek veya harice satılacaktır. 

Seker çalarken 
' d$ 

Kantarcılarda Taşçılar 0 
ristonun dükkiınındmı bir J:i 
şeker çalarken yakalanan l 
mettın Adl iveve te·slı rn edil11

''. • - 'pC 
su llı birinci ceza mahkenıcsı 
rilmiştir. 
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Hurrem Sultan 
"Mister Smithson,,un 

hastalığı 
(Ba.ştarafı 4 iincü sayfada) 

çabuk tesir altında kalan bir adam-

"Ord u Rüstem Paşayı istemiyor c1ırMister smithson şurubunu ıçtik-
b k malı ten sonra: onun oyn unu o par ,, - On beş günden fazla var ki, 

- 11 - hastayım diye mırıldandı. Doktor 

İbrahim, 0 tarihte 38 likti, Süley- etmemesi için sebep mi olurdu? Fillvest'in sözüne bakılırsa üç gün 
m da k d tr zarfında ayağa kalkacaktım. an kırkıncı yaşında bulunu- Biraz tahrik, bir aç vaa , e a-
yordu. Buna ra"-en Manısa· da b••- f .1 k birkaç heybe altın Flossle hastanın çok sıcak olan 

5 u, ~. a serpı ece ll . . ll . aldı. 
ladık!an gece eğlencelerini arasıra mes'eleyi hallediverirdi. Hurrem e eı:ru e er~e 
tekrarlıyorlardı. İbrahını· ' yın· e ke- b ih f düşün.. üyor ve Mahidev. Mıster Sıruthson: 

u c e ı Fi · ded · Bu mel'un has-tnanuu çalıyor, şarkılarını söylü- ran tarafından sayısız kinler katı- - . os_sıe, 1
· . 

Yor, Süieymanın ayaklarını yıka· !arak yetiştirilmiş olan Mustafanın talık gıttikçe uzuyor. Bir daha hıç 
yıp altın leğeni dolduran sabunlu tahta çıktığı anda ilk işi ne olabi- kalkamamaktan korkuyorum. Bakana 
8Ul lakır "inik ı· · rd gösterdiğiniz ihtimam ve nez et an lakır içiyordu. lece6 es ırıyo u: . 

. Seferden dönüşte tazimlerini Bu da tıpkı Yavuz gibi hareket be~ ta_raftmdan ka_rşılıksız kal-
bildirıniye geldiği zaman Süleyman eder ve mutlaka bütün kardeşlerini sın ısteıruyorumK!is. İşlrtherı,me -~~ku: t 
't'ezirini yine yanında alıkoydu. Bil· öldürürdü. dama, John wo a gı ıp e e
)ilk zaferi birlikte tes'it ettiler ve Bunun için korkulu rüya gör- fon ediniz ve ona yann buraya gel: 
ııeceyt birlikte geçirdiler. Yanyana mektense tehİikeyi önlemek ve or- mesini söyleyiniz, vasiyetnamemı 
ııerıu iki yatakta uykuya vardıkları tadan lı:aldırmak Iazımdı. Ve ... yıl- değiştirmek istiyorum. Onun altı
:zanıaıı meçhul iki el veziriazamın !arca, dikkatle çalışarak hazırladı- na, s_on_ gü°:1erimde benimle sabır 
boynuna bir kemend doladı. ğı muhiti şeytani bir maharetle ve buyük hır şefkatle meş~ olan 

Serasker Sultan gürleyip it- M tafa ı mahvetmiye sevketti. sarışın ve pembe meleğe de hır kaç 
tııi§tl. g ~rduJa, halk arasında, vezirler küçük şey bıraktığımı kaydetmeyı 

V arasında ve donanmada bir çok a- unutmıyacağım. 
İhrahlın Paşanın ölmesi devlet damlan vardı. F'araza damadı Rüs- Flossie kızardı: 

idaresinde Hu mi s··ı ' t m bu sırada sadrıazam olmuş bu- - Mister Smithson nıçın böyle biri rre u eyman ın e 1 .. 1.. 0 B if 
cilt müşaviri haline soktu. Hur- Junuyordu. şe~ er soy uyors':1'1uz · _en vaz e-

re~'in bunu nasıl kullandığını, dl· Bu sırada İranlılar Ahlat kale- mı ~aptım. Oh, rıca_cden_m, .:-ır:st'.:r 
ledıklerini nasıl zengin ettiğini sine girdiler, katliam yaptılar ve Smıthson evvela aılenızı d~şunu
g~sterınek için burada bir mlsal ilerliyerek Erzurumda İskender nüz. Hem bunla~ı. ş~dl niç~ ko
CöstereJiın: Paşa kuvvetlerini de ağır bir ınağ- nuşu~oı:uz. Ben sızı dunden~rı çok 

liurrem'!n sonradan kızile evle- ltıblyete uğrattılar. Bunun üzerın~ daha ıyı buluyorum. Bu vasıyetna
ıtlp damat olan Rüstem Paşanın frana harp açıp muazzam bir ol'du me işile gelecek senelerde meşgul 
tervett tarihte ş<iyle hesap edili- göndermek icabetti. Padişah bitta· olabilirsiniz ... 
Yor· . . • ••• · bi vezırıazam Rustem Paşayı ser-

81~ çiftlik asker tayin etti. Rüstem Paşa der- Fakat Mister Smithson'un sıhha-
476 del!i.~en hal hareket eden aksamı henüz ha- U hiç te iyi gitmiyordu. Bilakis git-
. 1700 köle, 2900 at 1106 deve 100 zırlıklarını ikmale çal!§ırken tikçe fenalaşıyordu. Yeniden kor-

ıı'Jrnü•iü el!er, 500' milrassa ~ı!er, bir şayia çıktı. İstanbulun kunç gasyanlar başlamıştı. Birden· 
2000 ~rh, 130 çift altın üzengi ,760 her mahalle6inde, yullarda bire müthiş bir şekilde şişen ha· 
murassa kılıç, 1000 gilmilş sa~atlı ·ı rde bostancılar leventle~ caklarının verdiği ıztıraptan şika-
ını~rak e .. camı e ' • t ed' d Ü .. . . ıe-
50(). ' OO murassa kaplı kitap ve karakollukçulıır arasında ağız· ye ıyor u. şuyor, sonra ırı • 
tın O Yazına kitap, 780,000 duka aı'. dan ağıza dolaşarak en geniş bk taneleri dökmiye başlıyordu. O sı-

. ı, 1 l milyon akce Iovmetinde 32 dedikodu halini alan bu şayia şu rada acele bir tamir yapması 18.zun
milce"her, 2 milyon çifte duka al- idi· geldiğini söyliyen bir işçi geldi ve 
tını. ;_ Ordu, Rilstem Paşayı istemi- hastanın odasına soğukça bir şe
cı:Urrern·in bu paşayı böyle zen- yor. Bu sıska herifin ilk fırsatta kilde kabul edildi. Bu adam, tele
fınd etmekten maksadı, kendi etra- boynunu koparmalı. Zaten pa _ fon servisinden gönderildiğini ve 
tar~ icabında o~lu Seli'.°'e taraf- dlşah ihtiyarladığı için memleketiıı hastanın başucundaki telefonun şe-
tm edecek hır ckonuet. teşkil nizamı da bozulmuştur. Rüstem pa- hirle görüşmiye mani nlacak bir 

e ekti. Bu komitenin adamlarını şa hep kendi adamlarını zengin e- bozukluğu olduğunu ve onu düzel
~e kadar doyuracak olursa bun- diyor. Halk açtır. Memleketin bil- teceğlni söylemişti. 
ar tabii o derece kendisine tün varidatı Yahudiler tarafından ( Arkas-t var) 
8adık olacaldardı ve ne kadar iltizam edilmiş bulunuyor. Bu işi hali! k lk f ğl boğd 
zen..:- ol 1 k dil . d . .. . . e a ıp sır o unu ur-
b "'" ur arsa en erın en ıca- duzeltmek ıçin genç hır padişaha ih ak . t"l An d 1 t• K 

lltda d d ·· ,_ . m nıye ı e a o uya geç ı. on-.. o erece ylll' ım gorme:ı. tıyaç var. Şehzade Mustafa'yı tahta . . d h 
ınumkün olacaktı ık al p di ah t D' k ya Ereğlısınde veya az a a cenup-

.. . ç ar ım. a , a ımeto aya . rd ku d ~ d 8.h -_ 
liurrem'in bu pJanında ne derece gidip Hurrem Sultanını beraberine ta hır ye e . r uı;u or ug a og 

doğru hareket ettii'i 961 yılında, al k f' bak 1 lunu davet ettı ve tıpkı babası Ya-
1\[ahidevranın o"lu l\'ustafa" a sSın, ey ınhe·t· dsınb.• H.. - vuz Selim'in gözü önünde kardeş-d 6 ı ·:l son aray mu ı ın e u urrem so.- . . . . . . 

arbesini indirece"' gu··nıe d belli .. . ti b"lh k t lennın boğulmasını seyrettığı gıbı, 
l && r e zu, şu rıvaye ere ı assa ~ ı-

e du lı d M k t d" ahı b" k t fersiz gözlerini servi endamlı Mus-. n yor u. a sa pa ış ır a . 
VI dah b t· kt" D rk ta!asının gözlerinden ayırmaksızın, 

.. a gaza a ge ırme ı. e en rib" b""yük" ·u - h 
•'1ahidevran b tariht kta k 1 ı•- iki" . k ta ın en u katı erme ma -.. .. u e ço n uru an p =ın ncı ısmına ge- . . 

goÇüp gitmişti. Betbaht kadın kah- çildi. Sipah ağası Anadoludan İs- ~~:ı hır ~~ğukk:lılıkla, dilsiz cel
~dan ölmüştü. Şehzare Mustafa tanbula gelerek bu şayiaların doğ- a ar e e ~ i elikanlının boğul
•e artık çok bayağı bir adam, ruluğunu bildirdi. cAnadoluda se- m~':"ı seyre .t t dl',. 

1 obtrdeVirde kendini beğendirebi!ecek fer halinde bulunan ordu, şehzade Hurremın ıs! e s"ıı· o _muştu. 
çok m · ti . . d 1• . urrem, oğ u e ımın artık Os-

.L ezıye ere sahip bir veli- Mustafa'yı ıslıyor, saa et u vezı-
1 

t ht çık _ . , 
""'t kılı"ına . . ti h t hl'k d d" d di man ı a ına acagına ınanar:uc 5 gırmış . rin aya ı te ı e e ır• e . b.. .. k r . t h kkuk 
Altmış ikinci ya~ına basan padi- Artık padişahın son tereddüdü ve . uyuk heme ının ada 

1 
un: 

şalı ise geçirdiği sefih hayat ile çok de izale edilmişti. Süleymanın he,· seb_ vıncrded t urrem ~led.şa an ° ara· 
Yıpran . b. h" k 1 ır mu e sonra o u. 

mıştı. Orduda ve halkta tarafını dehşetlı ır ıddet ap a- İ 1 k. ··ıd·· z· ı·t k tı· M:u t f . f . y ı o ıı... ıra ev a a ıne 
s a aya karşı büyük bir sempatı dı. Vezıre bu yıl se erden vazgeçıl- al il" k S r k 

belirm · t• İkin d h 1 k bah d ışan sevg ı ocasının, e ım a-
1 · ı, Hani aşağı yukarı · - diği, pa işa ın ge ece son ar :ı d ili . 1 d .ğ • 1 B 

ci Beyazıdın son günlerindeki psi- ordusunun başına geçip İrana karşı 3; "':ı~·g t sı 0 ağ; ıh er ~g u k ~r~
kolojik hal tekrar hissediliyor gi· bizzat harp idare edeceği bildirildi. ~ ı, dor çocuh 1 et hetra !

1
r .:_. e : 

biydi . 1 tırme en men us a ı o5 u lKlIICı 
. Ve ertesı yı temmuz ayının son- S tim b aknı d " ·· kt· 

İhtiyar Beyazıtlı tahtından ayı- Ianna doğru bir tarihi devrin en e e ır a ı,.ını glorece ı. 
~ve gt!nç Yavuza biat etmiş olan bilyük c!1ıangiri olan ve devrinin ( 8 j T T ) 
ır Ordunun ihtiyar Süleymanı tah- en muhteşem insanı olarak tarihe 

tuıdan ayınp genç Mustafaya biat geçen Kanuni Süleyman, ihtiyar (•) Rüstem Pa.şa veemıdi. 

IKDANI SAYFA 7 

. ' ' ' ' ·~ . •' ~ .. 

Kimlerin Heykelini Dikmeliyiz? 
DUnkü bulmacamızın halli 

• 
''/ K DAM,, ın büyük k . 1 2 3 4 5 ti 7 8 9 1') 11 

_a_n etı'!-e M ş_!Ii!~•~-~l.Y.~ s 
karii erimizin d •k/ • l AMAK.M. İNiARE ver ı erı cevap ar 1' -f..JMA s =Mı s ı ıi 

* Fatih Sultan Mehmet - Yavuz 
Sultan Selim - HudavendlgAr Sultan 
Murat - Şehuıde Allettla Paşa - So
kullu Mehmet Paşa - Yemen fatihi 
Sinan Paşa - Barbaros Hayrettin Pa
şa - Koca Sinan - Kuyucu Murat Pa
şa - Şair Furull - Mustafa Retli Paşa
İbrablm MU!eferrlka - Namık Kemal -
Mehmet Ak.it - Gazi Osman Paşa -

Sen Jozef Fransıı: Erkell Llse81 
No. 144 Ferli Sporel 

* Barbaros - Fatih Mehmet - Turgut 
Refs - Yavuz Sellin - Mimar Sinln -
İbn! Sina - Namık Kemal - Abdülhak 
Hamıt - Kizım Karabekir - Gazi Os
man Paşa - Fevzi Çakmak - Tevfik 
Fikret - Turgut Reis - Yunus Emre -
Mehmet Akif. 

Bti)'lil<dett: Elmadaf Dsn1J fi 

* Barbaros - Turgut Reis - Kılıçall 
Paşa - Fatih Mehmet - Ya\"UZ Sellm -
Gazi Osman Paşa - KAzım Karabekir -
Fevzi Çakmak - İbn! Sina - Mimar Si
nan - İbrahim Müteferrika - Yunw 
Emre - Namık Kemal - l\Iehmet Akif -
Abdülhak HMılt. 
Biiylil<dere Elmada.t: Naci Yıldıu!p fi * At.lll4 - Cengiz - Aksak Tlmur -
Yıldırım Beyaı:tt - Na~rPttin Hoca -
Kanuni SWeyman - Barbaros Hayret
tin - Fatih Sultan Mehmet - Nain1n -
İbrahim MUteferrika - Mimar Sinan -
Namık Kemal - Yavuz Se!Jm - AbdUl
hak HAmit - KOCft Yusu! pebllvon. 

Def. Tb. EmJr oabayı üsttefmen 
Mehmet .ı\.napa 

* Mehmet Akif - N•mık Kemal -
Ziya Gökalp - Mlthat Paı:o - İbn! Slna
Mimar Sinan - Fuzuli - İbrahim Mil
teferrika - AbdUlhak H~mlt - At!ll4 -
Kılıç Arslan - Fatih Sultan Mehmet -
Kanun! Sultan Sülcyma:ı. - Barbaros -
Yavuz Sultan Selim. 

Tıp FakUttes! Cavit Gönrer 

* Mchınet Akif - Namık Kemal -
HAmil - Ziya Gökalp - İbrahim Mü -
teferrika - Mimar Sinan - Falih - Ya
vuz - Kanun! - Sokullu - Musta!a Re
şit Paşa - Gazi Osman Paşa - Mllhat 
Paşa. 

llalnrltir ıı:oruyolu No. 5 
Turhan Göker 

- E Lil Z • G. T ]K T 
'~ - - ıno ·~ - •--,..,rn~-w-•- M•R•E.OıT•r AK •Zübeyde• - Fevzi Çakmak cMarepL> nan - lbni Sina - AbdOlhak HAmlt - .- B F E N -E R N • 
Mehmet Akif - Turcut Reis. Nanulı. Kemal - Mithat Paşa - Fotlh __ _ _ _ _ _ 

K:uunpqa Bostan ııokalt No. H , Sultan Memhet - KanuıJ Sultan SU- ı B ~ S • L .§__ B • D • M 
Kadri ASI(;LJ • ieyman - Mustala Reşit ~ - Meh - A K A R • Ş • D f:lL 1 

1 
meh Akif - Atillil - Tevfik Fikret - ·- - · -•- - ~-

Gazi Osman Paşa - Şlnaal - İbra - Köprulil Fazır Ahmet Paşa - Ahmet \_!)_ 1 L E K • S , A K ~ A R 
hlm Muteferrika - Abdiılhak HAmit - . Haşim _ Ztya Gökalp. [!:;_ ~-AJ~E' K ~ H A1t A 
Tevfik Fikret - Narruk K~al - Mi - t c/- -~-1 ----
mar Sinan M. Akif - Marep.l Fevzi Maçlı;a.::ır~:ra~· H M EM 1 :L. C Tı NIA S 
Çakmak - Bayan ZUbeyde - Sokullu * İbrahim - KAtlp Celebi- Mimar 
Mehmet Paşa - Barbar~s Heyrettln - Sinan - Mehmet Akif _ Şinaat _ İbra- Bugünkü bulmacamız 
Mlthat Paşa - Kanuni Süleyman - Fa- hl M··ıe 
Uh Mehmet - İbnJ Sina. m u ferrlka - ~tlh Mehmet - Zi-

ya Gökalp - Fevzı Çakmak - Namık 
Mtı.e..ı u ... ı 1 inci sınıf lale- Kemal - Zl.Ya .Pata - Kanuni SUley -

besinden: Selma B. man - Sokullu Mehmet - Barbaros -

4 s 6 

1 1 
7 8 9 10 tl • .-* AtatilrkUn annesi Bayan Zübey- Yavuz Selim. • I 

de - Mimar Sinan - Barbaros Hayret- MU&f Sara7ath oaq-mnda I _ı 
1 

tin - Fatih Mehmet - Kanuni Süley - Bakkal Bay Ömor Karaltüçlilt 1 

man - İbn! Sina İbrahim MUteferrika elUe retenı Jl'alırl StlRURi -1--."'-"'l;;;;;;t-
AbdQlhak HAmlt - M. Akif - Tevfik * Fatih Mehmet - Barbaros Hay- _I 
Fikret - Mareşal Fevzi Çakmak - Gazi rettin Pap - Namık Kemal - Mit.bat ·I 
Osman Paşa - Mithat Paşa - Sokullu Paşa - Ziyo Gökalp - Tevfik Fikret - ,-ı--~--
Mehmet Paşa. ı Mehmet Akif - AbdOlholc HAmlt - Ml-

Bomontl :lnet Paşa Sokak hı- mar Sinan - Şinasi - Gıızi Osman Pa- _I_ 
san Bey aprt. R. Perizat ,a - Sokullu Mehmet Paşa - Fevzi j • ~-

Çakmak - Turgut Reis - Kanuni SU- ·ı- + 
Fevzi Çakmak - KAzını Karabekir - leyman. _ _ -1 • 

Rafet P:ışa - Ali İhsan Paş~ - Pehli- Fatih Orta okul il. S - D No. • ı-t--1---l - ! • 
van Koca Yusuf - Mımar Sınan - Na
mık Kemal - Yavuz Sultan Selim -
Fatih Sultan 1ı{ehmE"t - Gazi Osman 
Pru;a - Mahmut Şevket Paşa - Mlthat 
paşa - Re.5it Paşa - Nasrettin hoca -
Vali Haydar Bey. 

Hahctoflu Tuıtulu cami so ... 
kak No. U do Muhlis Enoy 

* Sultan Osman - Fatih Sultan 
mehmet - Yavuz Sultan Selim - Ka -

nunl Sultan Süleyman - Barbaros llay 

rettin Pa~a - Mimar Sinan - İbrahim 

Müteferrika - Tiryaki Hasan Pa$8 

<Kanije müdn!il> - Gazi Osman Pa -

şa Plevne kahramanı> - Mithat Paşa -

Namık Kemal - Mehmet Akif - Fevzi 
Çakmak - Ziya Gökalp · Kfizım Kara
hekir. 

Beylerbeyi Çaltaltepe Manw
ra yolu No. 48 H. YELİN 

* Fevzi Çakmak, Osman Paşa - En 
ver Paşa - K.. Karabekir, Mehmet Ça
vuş, Birinci Osman - Fatih - Yavuz -
Sinan - N. Kemal - M. Akit - Barba-

1 
1 
1 

11 Kemal ERKAN * Atatürkün annesi ve babası - Fev - Soldan sağa -
zi Çakmak - M. Akif - N. Kemal .... 1 - Kendisini sevdJrerı. 
Fatih - Barba..""OS - İ. Müteferrika - 2 - Bir nevi kibarlık. 
NMrcttin Hoca - Naşit Öz.can - Koca 3 - Etmekten emir, sonraya bırak-
Yusuf - Tanzimatçı Res•t Paşa - MI- mak, tren düdill\ınUn sesi. 
mar Sinan - N"ııamettin Nazif - Hüse- . 4 - Bir şey hakkındaki karar, bir 
yin Rahmi - T. Fikret. l Fransız müstemlekest, aslan. 

Kütahya TJ'. A. Maltlnlsl 
l\.fu:rarret 01ı:lnr * AUU~ - Tlmur - Fatih - Alp Aa-

lan - Barbaros - Gazi Osman P~ -
İbni Sina - İskender Çelebi - Yunus 
Emre - Miınar Sinan - İbrahim Müte-
ferrlka - Reşit Paşa ... Namık Kemal -
Mehmet Akif. 

Divrik Ortaoltulıı Sı>0r Ötret-
meti Şinasl DURAL 

- - - -- - - -

• TAKViM • 1357 HiCRi 135-i RUMi 
Ztlh ece 2 ırcikinun 

5 - Kira aetiren mülk. kedinin avı. 
8 - Adanada çok yetişen beyaz bir 

madde, Ondil. 

7 - Yeniçeriler zamanında fe:hir ~ 
]erine bakan, yayılma . 

8 - Tersi mangal topraiı, kör, fena. 
9 - Bafışlamak, görUnmiyen mad -

de, işaret. 

10 - Küçük kısımlara ~yırma. 

11 - Bizde gündüzken orada gece o
lan bir memleketli. 

- Yukarıdan aşağı -

1 - Tepeba,ında bilyülc bir otel 
2 - Birikme. 

3 - Hilllsa, çırak, ummaktan emir. 
4 - SalJ, hamhudut bir hükumet, * İbn! Sina - Sinan - Fatih Meh - ros - AtlllA - Koca Yusut - Mithat Pa l 9 zeybek. 

met - Nedim - Barbaros - Evliya Çe- p.. 
lebl - Namık Kemal - Alemdar Mus- İnhisarlar Paşabahçes! İtfaiye 

Hikmet GÖRÜR tala Paşa - Koca Yusuf - Osman Ham
dJ - Mehmet Aklf - Fethi Bey - Ziya 
Gökalp - Halit ZJya - Ali Çetlnkaya. 

Fallb Saraııbanebqı Şehzade 

caddesi No. 279 A. T. * Koca Sinan - - Namık Kemal -
Mıthat Paşa - Fasih - Burbaros Hay -
rettin - İbnıhlm MUteferrika - Gazi 
Osman Paşa - Atatürk - İsmet İnönü -
Fevzi Çakmak - Mehm~t Akif. 

İst. Se!lmlye Taya Kawn Na. 45 
Baha Gürer 

* Fevzi Çakmak -K6z;m Karabe -
kir - Türk madem kömürü kişili - Fa 
tih - Koca Sinan - Barbaro:<1 Hayret -

tin - Namık Kemal - l\'lithat Paşa -
Kublliy - Heykeltraı İhsan. 

55 inci ilk okul 4 üncü sınıl 
taıcbf'sinden l\luı.affer Abata1 

-
-
-

* Mehmet Akil - Mimar Sinan -
Barbaros Hayı·cttin - İbni Sina - Fatih 
Abdüllıak Hamit - Kanu~ı Sultan Sil
Jeyman - Namık Kemal - Tevfik Fik
ret - MiUıat P>şa - Ziya Paşa - Çak 
mak - Sal5.hattin Eyyübı - Ziya Gök 
alp • Gazi Osman Paşa - Köprülü Fa 
zıl Ahmet P3şa. 

1 

* Barbaros Hayrettin, Mimar Si -
nan - Namık Kemal - Mehmet Akif -
İbralı.im Müteferrika - ~·utih Mchmet
Gazi Osman Paşa - Abdtllbak Iı:Amit -
Fevzi Çakmak - Kanunl Sül~yman ... 
Sokullu Mehmet Paşa - Mithut Paşa -
Yavuz Sultan Sellin - Tevfik Fikret. 

Btşlklaş, Şen!ikdl'de Hattat 

Clhanrlr Susam sokak, J\otelek 
aparl 5 inci kat. Teomcn 

BABER . 1 * Fatih Mehmet - Milnat Paşa - Ib
ni Sina - Naınık Kemal - J\.tehmct A
kit - Kanuni Sliley1n3n - Gazi O..>man 
Paşa - Abdül}):"tk H:\mit · İbrahim Mü 
tcfcrrika - Ktizım Karabckfr - Mimar 
Sinnn - Mare 1 F<'\'7.İ Çakmak - Tev
fik F'ıkret - Barbaros Hayrettin ... A
ta.türkün annesi Bayan Zübeyde. 

Tahsin sokak No. 62 
İrfon Ö<ayman 

* Mimar Sinan - Namık Kenınl -
Mehmet Akit - İbrahim Müteferrika -
Fatih Mehmet - Kanun! Süleymnn -
Gazi Oo.man Paşa - Abdülhak llômit -
İbni Sina - Yavuz Selim - Yıldırım 
Beyazıt - Mithnt Paşa - &rbaros Hay
rettin - Fevzi Çakmak - Sokullu rı.teh
met P~a. 

muborlu: Ten-l nalbant oflu 
Ömer Karaörs 

1 inci Osman - Yavuz Selim - Atillı\ -
Mimnr Sinan - Barbaros Hayrettln .. 
Gazi O ·man Paşa - Fatih Sulton 1ı.'leh

met - Mithat Paşa - Nruntk Kemal -

İnönü Lisesinden Handan t~stel 

* Atilla - Fatih - Kanuni - Mimar 
Sin:ın - Barbaros Hayrettin - İbni sı
na Fuzuli - Nomık K""mal - Abdül
h ak rumit - Mt"hmet >.kil - Tevfik 
Fikret - Fevzi Cakmak - Şinasi. 

Fatih, Hattat fı;r.rt Sokatı No. 
18 de il, ATALAY 

1 inci AY KA'il\I 76 

s E N E: 1939 
V. sati E:rani 

2 • 
Giin.-ş n c ı GOn.-ş 

7 18 2 06 
O ~le 

KANUN 
O ~le 

12 16 7 14 
lkin~l ikindi 

14 ~8 22 
9 46 

Akşa.n Akşam . 
17 13 ıı 00 
y 8t~1 Yatsı 

18 49 1 36 
lm•ak Pazar lmoak 
5 37 12 21 ,_ 

Sahip ve Mudüru: Ali Noel KARACAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden Yazı 

İşl('ri Müdürü: M. R.slm ÖZGEN 
Ba ıldığı Yer: Son Tetgrrı.f Bosımevl 

5 - Fazlalaşır, blr('Ok iş. 

6 - Taş tabut, yapanı, 

7 - Temiz. Külhanbeyi lisanında 

Çalmak ,nAnasına. 
8 - Cemi ed.lb. pok~r kemlklerl1 

anlatmak. 
9 - Ehli bir hayvan, kırmızı mayi. 

bir renk. 
10 - Beceriklllr.. 
ıı - İçi sıkılan. 

Türk milleti, geçimi için 
sarfettiğinin hemen yanısıra, 
geçim kadar zaruri bir ihti
yaç halinde tayyareye varı -
nın bir kısmını ayırmağa 

mecburdur. Kurban bayramı 
da bu va~ifeyi yapmak için 
iyi ve hayırlı bir vesiledir. 

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

. -~ .ı: .. \' ~: 1 • -P. . ' .. • ~ ·; 

gerilediler. Üç adım kadar gerile· içinde idi. O, yeni girdiği bu mes- tık son dakikalarının yaklaştığını 1 tağına düşmüştü. Bu yaş,, karanlık 
yerek tavandan sarkan 18mbanın !ekte, rahat geçinme imkunını bu· zannederek içlerini çektiler. ı yerde, onu, fena bir nezle yaka -
altına geldikleri zaman hayalleri- lacağını ve iyi günler geçireceğini Mahzenin dibine indirildikleri larsa sonra öksürürse ne yapardı? 
nin de üç adım ilerlediklerini gör- düşünmüştü. zaman biraz geniş nefes aldılar va Akbaba ile Kazayağını, yeni kt-

ren bu zabıta amirini iş göremiye
~ek bir hale getirmiye bile lüzum 
görülebilirdi. 

Akbaba ile Kazayağı, csigara içer. 
tavşan. meyhanesinin Foli Renyol· 
sokağına açılan arka kapısınd:ın 
çıktılar. 

Yazanı daaton LÖRU Çavlren: Rasim Özgen 
- 11 

düler. O zaman anladılar ki, bu iki Mösyö Prosper, ona, on beş gün- içlerinden Allaha hamdüsena etti- yafetlerile olsa bile, herkes derlıal 
hayal tam kendilerine benzemiyor- denberi düğüm. ilmik yapmasını; , ler. Çünkü karanlık izbenin rutu- tanıdı. İtiraf ederiz ki, Mösyö Pros
du. Bilhassa Mösyö Prosper haya- bileklerin, iyice nasıl bağlanacağı- betli zeminine diğer üç kişinin da- , per ile Deniz'e benzemiye asrfet
lindeki burnun tam kendi burnu nı; bacakların nasıl sarılacağını öğ- ha uzatıldığını ve bunların yaşa- tikleri dikkate rağmen tamamile 

_Bir işçi, yüksek sesle şöyle söyle-,yallerinin aynada aksettiğine za- olmadığın ... Mösyö Deniz de kendi retip durmuştu. makta olduğunu gördüler. içlerine muvaffak olamamışlardı. 
di: hip oldular ve sonra çabucak yanıl- şakaklarının karşısındaki benzerin- Tam profesörüne, ö.~endiklerini biraz emniyet gelmişti. Şimdi, önlerinde en büyük güç-

. -. Memurların yemek yedikleri- dıklannı anladılar. Onlar, kapıyı kinin ayni bulunmadığını anladı. ispat edeceği ve kabiliyetini göste- Mahzenin kapağı üstlerine kapa· lük vardı: İş görmek lazımdı. Bu 
nı g~rınek çok sinirime dokunuyor! açmadan kapı açıldı ve önlerinde Artık gerilemediler; birdenbire , receği sırada kendisi bağlanmış, sa- nınca, amelenin elindeki sağır fc- güçlükler onları korkutmuyordu 

. Mösyö Prosper, Mösyö Deniz'e tam iki benzerlerinin belirdiğini geriye dönüp: - İmdat! imdat! di- rılrnış ve sürüklenmişti ve öyle nerin ışığı da kaybolmuştu. Mös- Çünkü onlar, şimdiye kadar bu 
ııı:z~ıce. işaret etti. Ayağa kalktılar. gördüler Bunlar, etçe ve kemikçe ye bağıra bağıra kaçmıya başladı- bağlanmıştı ki, bu bağlama marife- yö Prosper ile Mösyö Deniz derin cinsten işlere girmedikleri halde, 
Silındır şapkalarını itina ile başla- tam kendileri idi. lar. Şimdi hayretten ziyade korku- tine, içinden parmak ısırmıştı ve bir karanlık ve sükO.t _içinde kal - bunlardan çok daha çetin başka 
nna koydular. Alınları endişe ile Cellat yamakları, hayret ve kor- ya kapılmışlar, fena bir iikibete uğ- daha iyisini yapamıyacağını da iti-, mıştı. türlü işler becermişlerdi. 
buruşmuş, karııan adımlarına in- . . . . • nyacaklarından endişe etmiye baş- raf etmşti. İlk anlarda kımıldamıya ve ora- Bununla beraber desjardiyi kur-tizam vermiye ç 1 k • ku ile ırgıldiler ve boguk sesler çı-

a ı~ara dogruca Jamışlardı. İkisi de yanyana birer masa üze- dakilere seslenmiye çalıştılar. A- tarmak için, cell!t yamağı kıyafe· 
Foli Renyoda açılan hu~ı k kardılar. Mösyö Prosper, kendi ken- Çok zaman kac.amadılar. Çünkü rı·ne yatırılmışlardı. Birbirine, an- "'zlarındaki tıkaçlnrm altında, ses- tine gı·rerek iş görmek te kolay bir d ğ apıya d" d K d" · · k ,.. 0 ru yürümiye başladılar. ıne soruyor u: en ısı mı, yo sa hususi odadaki ameleler, onlarm cak mohzun bakı<larile, hislerini !eri hırıltıdan ileri g~emiyor, kı- şey sayılamazdı, Vaziyet iyice dil-

Bu kapı da camlı idi. Tam kapıyı bu siyahlar giymiş iri ve kuvvetli yaklaştıklarını görünce ayağa fır- bildirebiliyorlardı. Oradan kaldırı- mıldadıkça bağlarının ilmikleri da· şünülmüş, her şey mahirane ha -
açacakları zaman durdular; cam- delikanlılar mı Mösyö Prosperdir. !ayarak sık boğaz ettiler. lıp bilyilk salona götürüldükleri 1 ha ziyade sıkışıyordu. Nihayet, sus- zırlanmıştı. Herkes, ustalıkla bu i· 
!arın arkasında iki adamın dur- Ayni bıyık .. ayni tavır .. ayni biçim Mösyö Prosper'in, hatırı sayılır, zaman bu bakışların manası acılan- manın ve kımıldamamanın da- şin üstesine bile geçileceğinedn e
ınakta olduğunu ve kendilerine ve sağ bacağını sürükliyen ayni yü- kuvveti vardı. Ancak üç güçlil, dı. İçlerinden: ha muvafık olduğunu ve vaktin ınindi. Fakat her beklenilmiyen ih
baktığını gördüler. Bu iki adamın riiyüş ve her şeyde ayni benzerlik ... kuvvetli amele onu susturabilm;~ - Onları ne yapacaklardı? Aki- kolay geçmesi için uyumakta fay- timali önlemek lazımdı; çünkil, 
Ü~lündeki siyah elbiseler tıpkı ken- Mösyö Deniz de .. karşısında duran ve kımıldanamıyacak bir hale ge- betleri ne olacaktı? sualleri geçi- da bulunduğunu anladılar. Diksmer'in, bu tuhaf polis amirinin t elbisP' rne, başlarındaki şapka- ve hatırını soran adamın, tam ken- tlrebilmişit. Zavallı Mösyö Denize yordu. Mösyö deniz, hatırına seldi Mar- ağzından kaçan bazı sözler, ortaya 
ar kendi "apkalarma ve kendiler! disi olarak elini sıkabileceğini tah- gel!nce: Bir kişi kofayca hakkın- Mahzen kapağının kaldırıldığını. ki geldi.iti için evhaml·nmıştı. Bu beklenilmedik bazı şeylerin karı· 

de tıpkı kendilerine benziyordu. mln ediyordu. dan gelebilmişti. rutubetli, karanlık yer altına indi- adamcağız, darağacının 'ayesinde şabileceğini hatıra getiriyordu. 
CellAt Yamakları, birdenbire, ha- Mösyö Prosper ile Mösyö Deniz Mösyö Deniz, çok acı dilşünceler rileceklerini ııördtiklerl zaman, nr- geçinilirken, öksürükten ölüm ya- Hatta icabında, ;;ok faaliyet göste-

Yolun, süngü takmış bir piyade 
askeri hattile kesilmiş olduğunu 
gördüler . 

Bu geec, her taraf askerle sarıl
mıştı. Halbuki, hiç bir idam vak'a
sında bu kadar ihtiyata ihtiyaç ı:ö
rülmemişti. Akbaba buna dikkat 
etti. Fakat bu hususta izahat iste
miye lüzum görmeden askerlerden 
teşkil edilmiş olan kordonu geçti. 
İki arkadaşın geçişine kimse ses çı
karmadı; her halde onlar, cellatlar
dan başkasının geçmiyeceğine dair 
talimat almışlardı. Kıyafetlerinden 
cellatları tanımak çok kolay oldu
ğu için askerler ses çıkarmamışlar
dı. 

Kordonu geçtikten sonra arkala
rından şöyle söylendiğini işittiler: 

- Bunlar .. cellat yamakları ola
cak. 

- Bırak şu mel'unları ... Lanet 
adamlar... <Arkası var\ 
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''Zevcim, gözlerine ı 
inanmak istemiyor,, VE 

ADEMi İKTiDAR 
BEL GEVŞEKLIÖINE KAR Ş 1 

HORMOBİN 
Fena Havalardan ve Gripfeı 

Kendinizi Koruyunuz 
iste, Fransada Sen şehrinde Montereuil 

Nezle kasabasında Emil Zola sokağında 
17 No~ da Bayan Wagner, 
böyle diyor ve ilave ediyor: 

Tablellerl Her Eczanede Arayınız. 

.. ~~~~~-(P-ostiiiiiia kiiiiiiuliiiiiiusu-: 1-25-5 İİİİİİH OiiiiiiRİİİİİİMiliiiO BİİİİİİIİİİİİİN )~~~~~~ j Başa ğrısı ve 
iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN Kırıklığa 

"0, bana; sen 10 yaş gençleşmişsin diyerek 
hayretini izhardan kendini alamıyor Ciui Mikdarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutan Dikkat 

Yüzde 7,5 
Ekıiltmenin 

teminatı Teolim mahalli 

Bayan Wagner'in Biocelli 
yeni cild unsur..nu kul 

!anmazdan evvelki 
fotoğrafı 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mu
~lzedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar evvel, alnımda, gözlerimin ve 
ağzımın etrabnda buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Bugün ise bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hayret 
tebeddüle şaşıyorlar. Onlara yaptı
ğımı söyledim. Y egii.ne cilt unsuru 
olan pembe renkteki Biecelli 
Tokalan kremini kullanmalarını 

tavsiye ettim. Birçokları bizzat 
tecrübe ederek şayar.ı hayret se
meresini görünciye kadar benim
le alay ettiler. Fakat sonra bana 
hem teşekkür ettiler, hem de son 

• 

SiNEMA LA~ 
SARAY • 4 Namus Bekçisi 

MELEK * Ormanlar Perisi 
SUMEJl * Brones ve Uşağı 
MİLLİ n * Dalavereciler Kralı 

ALEMDAR 
AZA.il: * Aşk Bahçesi 

ALKAZAll * Ne Şeker Şey 
KADIKÖY * Kutup Şeytanlan 
BALE * Deli Gençlik AKIN 
PANGALTI * Ateı Bôceği SUAT PAJIB 
TAN * Aşkın Gö:< Ynşlun 
l'EaAB * Arşın Mal Alan 
'l'JLDIZ * Ne Şeker Şey 
iPEK * Aşk Mahk1lrnu 

• 
Yeni Na,riyat 

HAREKET Mecmuası 
Bir Şubatta HAREKET adında 

aylık bir fikir - san'at mecmuası 
çikmaya başlıyor. Aradığını bul -
mak kendisini tatmin edecek ha
Jtlkat olan •Fikir• e kavuşmak 
için neşriyatı tehalükle okuyan 
münevverlerimire •HAREKET. J 
ılmalarını tavsiye ederiz. 

• KONFERANSLAR 

Eminönü Balkevlnden: 
1 - 23/1/939 Pnzarteı.ı akşamı saat 

(20,30) da Evimizin Cağalo.~ıundaki 
merkez salonunda Bay Asa! Halel Çe
lebi taralmdan (Bedri Ressam Eyüboğ

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı 

hayret güzellik tebeddü
lilnü gösteren fotoğraf 

derece memnun kalılılar.• 

Her akşam yatmazdan evvel 
pembe renkteki Tokalan kremini 
kullanınız. Terkibinde, Viyana ü
niversitesi profesörü doktor 
STEJSKAL'in keşfi olup hpkı in-
sanın tabii ve hayati cild unsu -
runun ayni olan ve genç hayvan -
ların cild hüceylerinden istihsal e
dilen Biocelli g~nçlik cevheri var
dır. Gündüz lçin de beyaz renkte
ki Tokalan kremini kullanınız, 

cildinizi yumuşatıp beyazlatır ve 
siyah noktaları eritip açık mesa
meleri sıklaştırır. 

1 T 1 Y A T R O L A RJ 
ŞEHİR TİYATROSU 

111111
111

111111 22~~;:139 ı.:a7ar 

1
11111 111111 gündüz saat 

ı~u::~~ t ve ~~ ~i~a saat 

HAYDUTLAR 

KOMEDi KISMI 
22/1/939 gündüz saat 15 - 30 da 
ve bu akşam saat 20 - 30 da 

O<'.'rLUMUZ 4 Perde 

o 
E Sadi Tek 

Taksimde 

Bugün saat 
16 da matine 

Gece 21 de 

(AKTÖR KİN) 

Beynelmilel meşhur eser 
Pek yakında: İNSAN MABUT 

• HALK: OPERETİ 

Bu akşam 
(ÜÇ YILDIZ) 

Cumartesi akşamı 

beklenen operet 

(Modern Kızlar) 

M. YESARİ 

Krş. s. Lira K. Lira K. 2ekli saati 

Benzin 40000 kilo 20.80 8320.- 624.- Kabataş A. Kapalı 15 

Motorin 95000 " 7.- 6650.- 498.75 
" 

,, ve Cibali 
" 

15,30 

" 24000 " 7.- 1680.- 126.- lzmir Fab. Açık 16 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul teşkilatım12 için 95.000 kilo ve 
İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usul
lerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

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

4 - Şartnameler paras12 olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu iht.iva edecek olan kapalı zarfları ihale 

saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda ııdı geçen Alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve münakasa için tayin edilen gün 
ve saatı.. % 7.5 ııüvenıne paralariyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. ,420. 

* 
Muhammen bedeli Yüzde 1,S 

Eksiltmenin Cinıi Miktan Beheri Tutan teminatı 

Li. Kr. L K. L. K. şekli -~~~~~~~~~ 

Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 

ince bnnap 300 lcilo 1.- 300.- 22 50 Pazarlık 

I - Nümunesinin eb'at V<' evsafında fakat siyah renkte •3000• nio çember raptiyesi ile nüınune
sine uygun olmak ilzere ·300• Jrilo ince kınnap lı.izalannda gösterilen usullerle ayrı ayrı satın alı -
nacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

UI - Eksiltme ',7/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat . şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Nümnnel her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin iltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte 
yukarıda adı geçen korrusyona gelmeleri ilan olunur. 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

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

iLKBAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK 
MALLAR iÇiN YERLERE IHTIY ACIMIZ 

OLDUGUNDAN 

15 Sonkanundan 15 Şubata kadar 
Bir Ay müddetle stoklarımızın büyük bJr Jusm1111 her yerden m üsait 

şartlar ve mutedil fiatlarbı elden çıkarıyoruz, 
BGtOn dairelerde mevsim sonunun fır•atlarını bulacaksınız. 

Beyoğlunda BAKER Mağazalarında 
Bir mevsirn sonu fırsatı: İslenen fiat İçin en mükemmel cinstir. 

Ediniz 
Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez der hal 

Almak Lazımdır 
NEVROZ! N sojtuk algınlıjtının fena akıbetler dofurmasına miJIİ 

makla beraber bütiln ızbrapları da dındirir. icabında günde a •. 
alınabilir. ismine dıkkat, taklitlerinden sakınınız ve NEVRÔ' 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Çıkacaktir. 

IUlnlarınızı vermekle ham kendinize ve ham d• 
KIZILAY'• yardım atml• olacakaınız. 

MÜRACAAT VERİ 

lstanbulcla : Postane kar,ı11ıncla 
KIZILA Y satı, bürosu. 'Jel. 22653 ue 

Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kahramanuıde b••• 

iLANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094 · 95 

BÜYÜK EDiP 

~ o f il< ı A t aı y 0 o IT'il 

DENİZ AŞIRI 
kütüphanesi tarafınd• 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 
30 kurU§ 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Hastahaneai cildiye 

lıminde kıymetli eseri bu defa REMZi 
ikinci ve kati {eltilde tabedilmiştir. 

Dr. Hafız Cemal Yine aynı Kütüphane Üstadın 
(LOKMAN HEKİM) Birinci Sahife 

l İkinci Sahife 
j İç sahifeler 

7 - 8 inci Sahifeler 
1 

1 
Bütün bir sahife veya ya-

. rım sahife ilAn için İdare ile 
1 görüşülür-

! DiKKAT 
Gazetemi%e ilan vermek Is

' tiyenler gerek doğrudan doğ-
ruya gazetemiz idarehanesi

! ne veya İ!Bııat şirketlerine '. 
ı müracaat edebilirler. 

; ~ - -= -- - • 

zühreoiye mutahaHısı 
Pazardan maada bergün 3 den 
sonra baotalannı kabul eder 
Adre., Babıali Cadde$İ Cata· 
lotlu yolcuıu lcöıebaıı No. 43 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI ·r u N A K ı y ı L A R ı 
Divanyolu 104 k 

Muayenehane saatleri: PB2ar J.iali bır eaerini daha tabettinııiştir. Tuna kıyılan e• " 

hariç heı;rgün 2.5 _ 6, Salı, Cu- ::vy•:n~:y.ıa~at'::~;:pl~~:-;anYu~:=:~~:~:::~•e~~==t~0~e ı.:::: martesi 12 - 2.5 fıkaraya. 
Telefon: 22398 bir eserdir. ~ 

İıılıı ____________ .. ~,mlll------------------------_,, 

T. iŞ BANKA S l'nın 
• 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
Ju) ve 24/1/939 Salı günü akşamı ııaat 
(20,30) da Üniversite Edebiya t Fakül- -
tesi Tarih Doçenti Boy !llilkerrem Halil 
tarafından (Anadolu Se!Çukları) mev
zulu konferanslar verll~ektir. Türk Hava Kurumu 

=========•ı==:==:==== 
32,000 LiRA MÜKAFAT 

2 - Her ild kon!eraoo için davetiye 
yoktur. Herkes gelebilir. 

* Kon.servatuar bu sene için tertip 
ettiği konserlerden btrincı.sl olan talebe 
ionserlnl 28 İklnclkanıuı 939 Cwnar
tmı günü saat 17,30 da Fransız tiyat
rosunda verecektir. Bu konser ücret -
;jzdir. Bilhassa Cumarle!i günü öğle

den sonraya tesadüf ettirilmesi ve Oc
retsiz yapı1ması okulları..-ı o gün taW 
bulunması hes::ıbile talebelerin istua
desini temin maksadı gözetilmiştir. 

Konser davetiyeleri okulların direk
törlüklerJne her ücretsiz konser ıçın 

münasip mikdarda tefr ilt: edilip gön -
derilecektir. 

Bu birinci konserin programında: 
Şandan bir Düo - BACB 
lCtnıandan bir solo -· - WEBER 
Ptyanodan bir solo - CHOPIN 
Ve yine şandan bl1' iki arya - Bİ

ZET MASCAGNİ. 
Ve yay lı sazlar orkE"Strasının BACH 

dan bir eseri vardır. 
Bundan sonr:'l sı r::ı rtle ve muhtelif 

ta rihlerde muallim vl" yine talebe, or
ke~tra ve koro kon.s<'rlcri verilecektir. 

* Dok to r Şevket S!lHh~ dün Kadıköy 
lia.lkcvindc cÇo\'U~ bakımında vita -
minlcrin rolü"> m('vzu lu bir konferans 
vermiş ve projeksıyon1a birçok resim
ler göstermiştir. K.onfer;ınsta kalaba -
lı\ bir dinleyici k iitle fi01zır bulun -
muıtur~ , 

BÜYÜK PİYANGOSU 
DÖRDÜNCÜ KEŞiDE ·-- ----
11 - Şubat - 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan 15,ooo . 

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

20, 000ve10,000 
Lirahk iki AdetMükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alank iıtiral< etmeyi ihmal 

Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları 

arasına girmi-ş olursunuz. 

1 Elyul, KURALAR : \ 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 
l 1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir. 

ııınllbınıuııııu 1 K R A M 1 Y E L E R mııınnnnııııııııııuıııııııııııııınaııııııııııınııımınuıuııııııınıııınııouıuııııınnınuıııınıın••ıu•ıwn~ 
i 1 Adet 2000 liralık = 2.000 lira 1 
~ 5 " 1000 " 5.000 " ~ 
; 8 " 500 " 4.000 " 1 
~ 16 " 250 " - 4.000 " ~ 
~ 60 " 100 " = 6.000 " ~ 
~ 95 ,, 50 " = 4.750 " 1 
== 250 " 25 " 6.250 " ~ 
§ 435 32.000 1 
'immııııııııııınıııııııııınıııııııııımıııııııııuınıııııuııııııııııuuıııııııııııııııııııınuııuııııuıııııımınmıuuııunımınıııınıııııımnınnuınoııııuıuıııııuıııııııııııııııııınıııııuınnınııııınııııııııınınıııııııııınııııııımnıı, 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 


